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محتويات الصندوق
00001مكبر الصوت المنزلي  MARSHALL WOBURN IIالالسلكي Bluetooth
00002دليل البدء السريع
00003تعليمات مهمة للسالمة
00004الكابالت الرئيسية
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الوصف العام
00001مقبس  3.5مم
00002مؤشرات المصدر
00003زر المصدر
00004مقبض الصوت
00005مقبض صوت الجهير
00006مقبض الصوت الثالثي
00007زر تشغيل /إيقاف
00008مستوى الطاقة
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008.

004.

001.
002.

005.
007.
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متابعة الوصف العام
00009منفذ صوت الجهير
01010الوجه الخلفي
01011مدخل ( RCAيمين ويسار)
01012المدخالت الرئيسية
01013الكابالت الرئيسية

009.

011.
010.

مالحظة :يوجد هنا ملصق
يحتوي على رمز التاريخ والرقم
التسلسلي.
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012.
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 WOBURN IIتوصيل
مهم :تحقق دائما ً من أن الكابل الرئيسي ومقبس الطاقة ومكبر الصوت متوافقة مع إمدادات
الطاقة والمآخذ الجدارية.
00001صل الكابل الرئيسي للمدخالت الرئيسية بمكبر الصوت.
00002أدخل مقبس الطاقة في مأخذ الكهرباء بالجدار.

دائما الكابل الرئيسي عن مآخذ الطاقة
تنبيه :افصل
ً
بالجدار قبل فصله عن مكبر الصوت.
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001.
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 WOBURN IIتشغيل /إيقاف تشغيل
 00001تشغيل :اسحب مستوى الطاقة تجاه مقدمة مكبر الصوت حتى يعمل الصوت وتضيء
المؤشرات.
 00002إيقاف التشغيل :اسحب مستوى الطاقة تجاه مقدمة مكبر الصوت حتى يتوقف عمل
الصوت وتنطفأ المؤشرات.
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001.
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 WOBURN IIإعداد
يجب مهايئة مكبر الصوت مع تطبيق  ®MARSHALL BLUETOOTHلالستمتاع بأقصى
المميزات ,والتطبيق متوفر لدى  THE App Storeوكذلك .GOOGLE PLAY
 00001وعليك تنزيل تطبيق  ®MARSHALL BLUETOOTHواتبع تعليمات التطبيق
لضبط سماعتك.

DOWNLOAD ON THE
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اختيار مصدر صوت
ثمة الكثير من الطرق لوصل جهازك  ،WOBURN IIإما ال سلك ًيا أو بالكابل.
 توصيل السلكي بالبلوتوث Bluetooth•
• - AUXمقبس صوت ستريو  3.5مم - RCAمقبسي  RCAمزدوجين (يمي ًنا ويسا ًر ا)
 00001ادفع زر المصدر  SOURCEللتبديل بين مصادر الصوت  Bluetoothو AUXو.RCA
00002ويوضح المؤشر المضيء المصدر الذي جرى اختياره.
ويمكن كذلك اختيار مصدر الصوت من تطبيق . ®MARSHALL BLUETOOTH
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001.

تحذير :تأكد من ضبط الصوت على
مستوى منخفض على كلٍّ من مكبر
الصوت ومصدر الصوت وذلك قبل
استخدام مكبر الصوت.

010.

)االقتران(  Bluetoothاالتصال عبر
 00001اختر  Bluetoothليكون المدخل .وكذلك يمكن دفع زر المصدر  SOURCEللتبديل
بين مصادر اإلدخال.
 00002ادفع زر المصدر  SOURCEواستمر بالدفع لمدة ثانيتين.
يبدأ مؤشر  Bluetoothفي الوميض.
ّ 00003
شغل  Bluetoothعلى جهازك (هاتف ذكي ،جهاز لوحي ،كومبيوتر).
 00004اختر  WOBURN IIمن قائمة  Bluetoothواقبل االقتران.
يتوقف مؤشر  Bluetoothعن الوميض ويظل مضي ًئا ما ظلت الوحدات متصلة.
 ُيمكن توصيل  WOBURN IIإلى جهازي  Bluetoothفي الوقت نفسه .وبتشغيل جهاز البلوتوث
 Bluetoothالمتصل ،فإنه سيكون مصدر الصوت .فإذا كان جهاز البلوتوث Bluetoothاألخر
يعمل آنذاك ،فإنه يجري إيقافه.
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 AUXاالتصال عبر مدخل
صل مقبس استريو قياس  3.5مم إلى المدخل الذي عليه عالمة  AUXفي الجهة العلوية
ِ 00001
من مكبر الصوت.
المختار.
ِ 00002
صل النهاية األخرى للسلك إلى مخرج الصوت في مصدر الصوت ُ
00003اختر  AUXليكون المدخل .وكذلك يمكن دفع زر المصدر  SOURCEللتبديل بين مصادر
اإلدخال.
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001.

003.

مالحظة :الكابالت
الصوتية غير مشمولة في
.WOBURN II
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 RCAاالتصال عبر مدخل
00001صل الكابل مع مقابس  RCAإلى المدخالت التي تحمل عالمة  RCAعلى الجانب الخلفي
لمكبر الصوت.
المختار.
ِ 00002
صل النهاية األخرى للسلك إلى المخرج في مصدر الصوت ُ
00003اختر  RCAليكون المدخل .وكذلك يمكن دفع زر المصدر  SOURCEللتبديل بين مصادر
اإلدخال.
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001.

003.

مالحظة :يتعين تزويد القرص الدوار المتصل بمضخم
صوت  RIIAأو مضخم أولي.
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ضبط مستوى الصوت/الجهير/الثالثي
يشمل  WOBURN IIثالثة مفاتيح تحكم لضبط الصوت.
00001مقبض الصوت
00002مقبض صوت الجهير
00003مقبض الصوت الثالثي

001.
002.
003.

003.

002.

001.

مالحظة :يمكن كذلك ضبط الصوت من
تطبيق .®MARSHALL BLUETOOTH
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التحكم في التشغيل /إيقاف التشغيل
يمتاز  WOBURN IIبزر تشغيل /إيقاف تشغيل للتحكم في الموسيقى عند التشغيل عبر
.Bluetooth
00001نقرة واحدة للتشغيل أو إيقاف التشغيل.
00002نقرة مزدوجة للتخطي لألمام.
00003نقرة ثالثية للتخطي للخلف.

001.

002.

003.

مالحظة :يمكن كذلك التحكم في إعادة
التشغيل من تطبيق MARSHALL
.®BLUETOOTH
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مكبرات صوت مزدوجة
ُيمكن مزاوجة اثنين من مكبرات الصوت  ،ACTON IIأو  ،STANMORE IIأو  WOBURN IIليعمال ً
نظاما واحدً ا .وثمة وضعين الختيار أحدهما:
وكأنهما
ً
َ
الصوت نفسه بالتزامن .وكل
•وضع التجاور ُ - AMBIENT MODEيشغل مكبرا الصوت
مكبر صوت ُيشغل القناتين اليسرى واليمنى كليهما.
و ُيمكنك اختيار هذا الوضع إذا وضعت مكبري الصوت على ارتفاع أو في اتجاهات مختلفة
با لغر فة .
•وضع االستريو  - STEREO MODEيجري مزاوجة مكبري صوت لهما الحجم نفسه
لتكونا زوج ستريو .وبهذا يكون أحد مكبري الصوت القناة اليسرى واآلخر القناة اليمنى.
وهذا الوضع هو الخيار األفضل عند وضع مكبري الصوت على االرتفاع نفسه ،أو على
مسافة متساوية وموجهان في االتجاه ذاته.
 00001لمزاوجة مبكري الصوت ،افتح تطبيق  ®MARSHALL BLUETOOTHوصل مبكر
الصوت خاصتك.
 00002انتقل إلى مزاوجة مكبرات الصوت  COUPLE SPEAKERSواتبع تعليمات التطبيق
الداخلية.

AMBIENT MODE

STEREO MODE

001.

002.
1

2

WOBURN II

3

مالحظة :للحصول على أفضل أداء ،يرجى التأكد من
توصيل جهاز الصوت الخاص بك عبر  Bluetoothفقط
بسماعة واحدة في كل مرة.

016.

وضع االستعداد
إذا ُترك  WOBURN IIدون استخدام لمدة  20دقيقة ،فإنه يتحول إلى وضع الحفاظ على الطاقة,
وتنطفأ المؤشرات في هذا الوضع.
00001اضغط على زر أو حرك مقبض على اللوحة العلوية للجهاز لتنبيه مكبر الصوت وإنهاء وضع
االستعداد.

001.

مالحظة :يمكن كذلك تنبيه مكبر الصوت من
تطبيق .®MARSHALL BLUETOOTH
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المعلومات الفنية
مواصفات الصوت
•مكبر صوت االستريو بنظام انعكاس الصوت الجهير
•مضخمات صوت رقمية من الفئة  :D 15*2واط  50* 2 +واط
•مرددات الصوت:نصف دائرة من المرددات "¾ * 2
•مكبر:مكبر "¼5 * 2
ث
•أزرار تحكم طبقة الصوت الجهير والثال ي
• استجابة التردد: 30-20000هرتز  ±6ديسيبل
•مستوى ضغط الصوت األقصى 110 :ديسيبل  SPL @ 1م
االتصال
  Bluetooth : Bluetooth 5.0-ذي ™Qualcomm aptX  :AUX-مقبس صوت ستريو  3.5مم ( RCA:RCA-يسار ويمين)®

®

المعلومات الفنية
ئ
•جهد الدخل الكهربا ي 100-240:فولت تيار متردد
•التردد الكهربا ئي : 50-60هرتز
•األبعاد : 400 * 310 * 200مم
•الوزن 8.55:كيلو جرام

مالحظة :واجهة مكبر الصوت غير قابلة لإلزالة .وهذا الرسم
التوضيحي يهدف إلى عرض مخطط األجزاء الداخلية لمكبر الصوت.
لذا ال تحاول إزالة الغطاء األمامي لتجنب مخاطر إتالف مكبر الصوت.
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استكشاف األعطال وإصالحها
اإلجراء

السبب

صل الكابالت الرئيسية إ لى جهاز
 Woburn IIومقبس الجدار
العامل .
اسحب مستوى الطاقة تجاه
مقدمة مكبر الصوت حتى تضيء
المؤشرات.

مكبر الصوت ليس بمتصل
للكابالت الرئيسية للتزود
با لكهر با ء .

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

تم تحديد مصدر صو تي خاطئ.

عليك رفع مستوى الصوت قليال ً
على مصدر الصوت أو مكبر
الصوت.

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

ّ
شغل  Bluetoothعلى جهازك.

لم يجر تمكين  Bluetoothعلى
جهازك (هاتف ذكي ،جهاز لوحي،
كمبيو تر ) .

افصل أحد أجهزة Bluetooth
المتصلة قبل االتصال بمكبر
الصوت.

هناك بالفعل جهازان متصالن
بمكبر الصوت.

اضغط باستمرار على زر
ثوان لجعل
 Bluetoothلمدة 3
ٍ
مكبر ا ً الصوت قابال ً الكتشاف
للجها ز .

مكبر الصوت ليس في وضع
االقتران.

افصل كابالت مكبر الصوت
الرئيسية عن المنفذ الجداري،
صله مجدد ا ً.
انتظر  15ثانية ،ثم ِ

هناك مشكلة في برنامج
ا لتشغيل .

ا لمشكلة

جهاز WOBURN II
ال يبدأ العمل

ال صوت أو الصوت
منخفض ج ًدا

ال يمكن االتصال
أو االقتران بجهاز
Bluetooth

مكبر الصوت ال
يستجيب
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استكشاف األعطال وإصالحها
اإلجراء

السبب

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

المسافة بعيدة بين جها َز ي
 Bluetoothأو تأثُّر االتصال
بوجود حواجز.

استخدام أغراض مثل أفران
المايكرويف ،ومحوالت
الشبكة الالسلكية ،ومصابيح
الفلورسنت ،وأفران الغاز نطاق
تردد جهاز  Bluetoothنفسه.
وهذا من شأنه التسبب في
تداخالت كهربائية.

هناك حقل كهربا ئي قوي محيط
بمكبر الصوت .Woburn II

اخفض مستوى الصوت في
المصدر الصو تي.

يتقطع صوت مضخم الصوت
نظر ا ً لنفاذ الطاقة الخارجة.

ا لمشكلة

تقطعات في
يوجد ُّ
اتصالBluetooth

يوجد صوت طقطقة

اخفض الصوت أو الجهير في
.Woburn II
اخفض مستوى الصوت في
المصدر الصو تي.

الصوت مضبوط على مستوى
مرتفع في المصدر الصو تي.

جرب ملفا ً صوتيا ً آخر أو مشغل
موسيقى آخر.

البث الصو تي أو الملف الصو تي
ذو جودة ضعيفة.

اخفض الصوت على مكبر
الصوت.

الصوت مضبوط على مستوى
مرتفع في .Woburn II

اخفض صوت  bass/trebleعلى
مكبر الصوت.

تأثيرات  bass/trebleزائدة في
مكبر الصوت.

الصوت مشوش

020.

استكشاف األعطال وإصالحها
اإلجراء

انقل  Woburn IIإ لى مكان آخر.

السبب

يوجد تداخل مع جهاز كهربا ئي
آخر.

ا لمشكلة

أداء غير منتظم

أطفئ أو أبعد الجهاز الكهربا ئي
المتداخل.

مالحظات:
يمكن أن يسبب جهاز  BLUETOOTHحاالت خلل فني متعلقة بالصوت ،حسب االستخدام ،في الحاالت التالية:

الالسلكية.

•عندما يكون جزء من الجسم على تماس مع نظام البث/االستقبال لجهاز  BLUETOOTHأو مكبر الصوت .WOBURN 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 والشبكات

قد يسبب هذا الجهاز الالسلكي تشويشا ً كهربائيا ً أثناء االستخدام.
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WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM
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