KILBURN II - PORTABLE STEREO LOUDSPEAKER

دليل المستخدم

LEGAL & TRADEMARK NOTICE
•
•
•

•
•
•

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights
Reserved. Zound Industries International AB is hereinafter referred to as “Zound Industries” or “manufacturer”.
MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, “Marshall” and “Marshall” trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall
Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries.
Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in
the United States and other countries, used with permission. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in
the United States and other countries, used with permission.
The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound
Industries is under license.
All other trademarks are the property of their respective owners and may not be used without permission.
For more legal information related to this product and to its use in your specific region, and for more detailed information about Zound Industries
and partner & license information, please visit the website: www.marshallheadphones.com. The user is recommended to visit the website
regularly for up-to-date information.

Zound Industries International AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden

DISCLAIMER
For use with mobile devices using 3.5 mm plug unprotected two-way standard.
Stated play time is calculated using random selection of music, played at medium volume.
The information contained herein is correct at the time of publication, with reservation for editorial errors. Compatibility with future versions of this
product is not guaranteed.
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003.

محتوياتالصندوق
 Marshall0 001.نم  Kilburn IIلومحملا ويرتسالا توص ربكم
0 002.عيرسلا ءدبلا ليلد
0 003.ةمالسلل ةمهم تاميلعت
0 004.ةقاطلا كلس
003.

002.

001.

004.

004.

الوصف العام
 Bluetooth0 001.رز
0 002.توصلا/ليغشتلا رز
0 003.ريهجلا توص رز
0 004.يث الثلا توصلا رز
0 005.ةيراطبلا ىوتسم رشؤم

002.
004.

001.
003.

005.

005.

متابعة الوصف العام
0 006.لصفلل لباقلا لمحلا مازح
0 007.يفلخلا توصلا طقال
0 008.ريهجلا توص ذفنم
0 009.يفلخلا هجولا
0 010.مم  3.5سايق سبقمل  Auxلخدم
0 011.ةقاطلا سبقم
0 012.ةقاطلا كلس
006.

007.

008.

009.

010.

مالحظة :يوجد هنا ملصق
يحتوي على رمز التاريخ والرقم
التسلسلي.

011.

011.

012.

006.

شحن البطارية الداخلية
هام :تحقق دائم ا ً من أن سلك الطاقة ،المقبس ومكبر الصوت متوافقة مع إمدادات الطاقة
والمآخذ الجدارية.
سماعات  Kilburn IIمجهزة ببطارية داخلية ذات وقت تشغيل يصل حتى أكثر من 20
ساعة للصوت المتوسط .يستغرق الشحن الكامل للبطارية الفارغة ما يقارب ساعتين
ونصف.
0 001.نوكيليسلا نم ةعونصملا ةيوجلا لماوعلا نم ةياقولا ةدادس فطلب بحسا
.توصلا ربكم فلخ
ص
.0 002.توصلا ربكم يف ةقاطلا سبقمب ةقاطلا كلس ل ِ
0 003.رشؤم ىلع ةيراطبلا نحش ةراشإ رهظت .يئ ابرهكلا ذفنملا يف ةقاطلا سبقم لخدأ
.ةيراطبلا ىوتسم
002.

001.

003.

تحذير :افصل سلك الطاقة دائم ا ً عن المأخذ
الكهربائي قبل فصله عن مكبر الصوت.
أغلق سدادة السليكون الواقية بعد فصلها عن
مكبر الصوت.
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 KILBURN IIتشغيل وإطفاء
يعمل زر الصوت كزر للتشغيل وإيقاف التشغيل.
0 001.بسانملا توصلا ىلع لوصحلل ةعاسلا براقع هاجتاب توصلا رز كّرح
.توصلا ربكم ليغشتو
.0 002.ةيراطبلا نحش ةبسن ةيراطبلا ىوتسم رشؤم رهظُي
0 003.ةقطقط توص عامس ىتح ةعاسلا براقع ةكرح هاجتا سكع توصلا رز كّرح
.توصلا ربكم ليغشت فاقيإل
.0 004.تارشؤملا عيمج ءافطإ متيس

002.

001.

003.

008.

طرق اتصال عديدة
هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خاللها االتصال بمكبر الصوت  .Kilburn IIحيث
يمكن أن يكون االتصال السلكي ا ً عبر  Bluetoothأو باستخدام السلك بمقبس استريو
قياس  3.5مم.

تحذير :تأكد من ضبط الصوت على
مستوى منخفض على كلٍّ من مكبر
الصوت ومشغل الموسيقى قبل
استخدام مكبر الصوت.

009.

)االقتران(  Bluetoothاالتصال عبر
 Bluetooth0 001.رشؤم أدبي ىتح نيتيناثل  Bluetoothرز ىلع رارمتساب طغضا
.ضيمولاب
).0 002.رتويبموك ،يحول زاهج ،يكذ فتاه( كزاهج ىلع  Bluetoothل ّغش
0 003.رشؤم لوحتيل نارتقالا لبقاو  Bluetoothةزهجأ ةمئاق نم  Kilburn IIددح
.تادحولا لاصتا دنع تباث ءوض ىلإ Bluetooth
.0 004.توصلا ليغشت زاهج ىلع  Playليغشت طغضا
يمكن وصل  Kilburn IIإلى جها َزي  Bluetoothفي آن واحد .يؤدي تشغيل جهاز Bluetooth
المتصل إلى جعله المصدر الصوتي المحدد .إذا تم تشغيل جهاز  Bluetoothآخر في نفس
الوقت ،سيتم إيقافه مؤقت اً.

003.

001.

002.
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Killburn II

010.

 AUXاالتصال عبر مدخل
ص
0 001.ةيفلخلا ةهجلا يف  AUXىمسملا لخدملا ىلإ مم  3.5سايق ويرتسا سبقم ل ِ
.توصلا ربكم نم
ص
0 002.صاخلا ىقيسوملا لغشم يف توصلا جرخم ىلإ كلسلل ىرخألا ةياهنلا ل ِ
.كب
.0 003.توصلا ليغشت زاهج ىلع  Playليغشت طغضا

002.

001.

مالحظة :كابالت الصوت غير متضمنة
مع .Kilburn II

011.

مؤشر مستوى البطارية
ُي ظهر مؤشر مستوى البطارية نسبة شحن بطارية  .Kilburn IIيتم تعتيم المؤشر خالل
التشغيل العادي لتوفير طاقة البطارية .يؤدي تحريك أي زر إلى إضاءة المؤشر.
عند شحن البطارية ،يعرض المؤشر رمزا ً متحرك ا ً يظهر زيادة مستوى الشحن.

002.

001.

012.

ضبطمستوىالصوت/الجهير/الثالثي
يتميز مكبر صوت  Kilburn IIبثالثة أزرار تحكم لضبط الصوت.
0 001.توصلا رز
0 002.ريهجلا توص رز
0 003.يث الثلا توصلا رز

001.
002.
003.

003.

002.

001.

مالحظة :يعمل زر الصوت
كمفتاح للتشغيل وإيقاف
التشغيل كذلك.

013.

وضع االستعداد
إذا ُت رِك مكبر الصوت  Kilburn IIدون استخدام لمدة  10دقائق ،سوف يتحول إلى وضع
االستعداد لتوفير شحن البطارية .يتم إطفاء جميع المؤشرات في هذا الوضع وال يستجيب
مكبر الصوت إلى اتصال .Bluetooth
.0 001.دادعتسالا عضو نم توصلا ربكم طيشنتل  Bluetoothرز ىلع طغضا

001.

مالحظة :يمكن شحن البطارية
الداخلية أثناء وضع االستعداد.

014.

المعلوماتالفنية
مواصفات الصوت

•مكبر صوت االستريو المحمول بنظام انعكاس الصوت الجهير
•مضخم صوت رقمي فئة  D: 2 × 8واط  20 × 1 +واط
•مرددات الصوت:نصف دائرة من المرددات  20 × 2مم
•مكبر :مكبر "4 × 1
•أزرار تحكم طبقة الصوت الجهير والثالثي
•استجابة التردد 20,000–52 :هرتز  ±6ديسيبل
•مستوى ضغط الصوت األقصى 100,4 :ديسيبل  SPL @ 1م

االتصال

• Bluetooth : Bluetooth 5.0و™Qualcomm aptX
• :AUXمقبس صوت ستريو  3.5مم
®

المعلوماتالفنية

•جهد الدخل الكهربائي 240–100 :فولت~
•التردد الكهربائي 60–50 :هرتز
•الحجم 140 × 162 × 243 :مم
•الوزن 2.5 :كجم

البطارية

•نوع البطارية :بطارية  Li-ionمدمجة ،قابلة إلعادة الشحن
•زمن التشغيل :أكثر من  20ساعة
•زمن الشحن :ساعتان ونصف

FRONT

BACK
مالحظة :الغطاء األمامي غير قابل لإلزالة .يوضح هذا الشكل
الواجهة الداخلية للسماعة الداخلية.
ال تحاول إزالة الغطاء األمامي نظرا ً لخطورة اإلضرار بمكبر
الصوت.

015.

استكشاف األعطال وإصالحها
اإلجراء

السبب

المشكلة

ص ل سلك الطاقة إلى مكبر صوت
ِ
.ومنفذ كهربائي صالح Kilburn II

.البطارية غير مشحونة

مكبر الصوت
.ال يعمل Kilburn II

تأكد من أن الجهاز متصل بمكبر صوت
Kilburn II.
تحقق من عدم اتصال جهاز آخر يقوم
.بتشغيل الصوت

.تم تحديد مصدر صوتي خاطئ

ال يوجد صوت

ارفع مستوى الصوت قلي ال ً على مصدر
.الصوت أو مكبر الصوت

الصوت مضبوط على مستوى منخفض
.في مصدر الصوت أو مكبر الصوت

ّ
شغ ل
.على جهازك Bluetooth

على جهازك  Bluetoothلم يتم تمكين
().هاتف ذكي ،جهاز لوحي ،كمبيوتر

المتصلة  Bluetoothافصل أحد أجهزة
.قبل االتصال بمكبر الصوت

هناك بالفعل جهازان متصالن بمكبر
.الصوت

 Bluetoothاضغط باستمرار على زر
ثوان لجعل مكبرا ً الصوت قاب ال ً
لمدة 3
ٍ
.الكتشاف للجهاز

.مكبر الصوت ليس في وضع االقتران

في أغلب الحاالت ،ليس هناك حاجة إلى
كلمة المرور) .إذا ُط لب رمز(  PINرمز
.فاستخدم الرمز PIN، 0000

يطلب جهازك إدخال رمز التعريف
 (PIN).الشخصي

افصل مقبس الطاقة الخاص بمكبر
الصوت عن المنفذ الجداري ،انتظر 15
ص له مجددا ً
.ثانية ،ثم ِ

.هناك مشكلة في برنامج التشغيل

ال يمكن االتصال
أو االقتران بجهاز
Bluetooth

مكبر الصوت ال
يستجيب

016.

استكشاف األعطال وإصالحها
اإلجراء

السبب

انقل الجهازين إلى مسافة أقرب ضمن
مجال  10أمتار ،وأبعدهما عن الحواجز
.كالجدران واألبواب

هناك مسافة بعيدة بين جها َز ي
أو تأثُّ ر االتصال بوجود Bluetooth
.حواجز

تستخدم المواد من قبيل أفران
المايكرويف ،ومحوالت الشبكة
الالسلكية ،ومصابيح الفلورسنت،
وأفران الغاز نفس نطاق تردد جهاز
قد يؤدي ذلك إلى حصول Bluetooth.
.خلل كهربائي

هناك حقل كهربائي قوي محيط بمكبر
 Kilburn II.الصوت

اخفض مستوى الصوت في المصدر
.الصوتي

يتقطع صوت مضخم الصوت نظرا ً
.لنفاذ الطاقة الخارجة

المشكلة

تقط عات في
يوجد ُّ
 Bluetoothاتصال

يوجد صوت طقطقة

 Kilburnاخفض الصوت أو الجهير في
II.
اخفض مستوى الصوت في المصدر
.الصوتي

الصوت مضبوط على مستوى مرتفع
.في المصدر الصوتي

جرب ملف ا ً صوتي ا ً آخر أو مشغل
.موسيقى آخر

البث الصوتي أو الملف الصوتي ذو
.جودة ضعيفة

.اخفض الصوت على مكبر الصوت

الصوت مضبوط على مستوى مرتفع
 Kilburn II.في

على مكبر  bass/trebleاخفض صوت
.الصوت

زائدة في مكبر  bass/trebleتأثيرات
.الصوت

يوجد تش ُّوه في
الصوت

017.

استكشاف األعطال وإصالحها
اإلجراء

.إلى مكان آخر  Kilburn IIانقل

السبب

.يوجد تداخل مع جهاز كهربائي آخر

المشكلة

أداء غير منتظم

أطفئ أو أبعد الجهاز الكهربائي
.المتداخل

مالحظات:
يمكن أن يسبب جهاز  Bluetoothحاالت خلل فني متعلقة بالصوت ،حسب االستخدام ،في الحاالت التالية:
•عندما يكون جزء من الجسم على تماس مع نظام البث/االستقبال لجهاز  Bluetoothأو مكبر الصوت .Kilburn II
•تغيرات كهربائية نظرا ً لوجود حواجز على شاكلة جدران ،زوايا ،إلى آخره.
•التعرض إلى تشويش كهربائي من األجهزة ضمن نفس موجة التردد ،كالتجهيزات الطبية ،أفران المايكرويف
والشبكاتالالسلكية.
قد يسبب هذا الجهاز الالسلكي تشويش ا ً كهربائي ا ً أثناء االستخدام.
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WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM
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