
العام الوصف
سماعات توفر Shure Sound Isolating™ كما الخارجي. الضجيج من خالي مفصل صوت عازل
سماعات تتميز Shure SE وحقيبة ومحوالت فصله يسهل كبل مع بإرفاقها األنيق المظهر ذات الفعالة
ومريح مخصص استخدام على للحصول التغيير سهلة للصوت عزل وجلبات متينة .حمل

الفصل سهل كبل
تلفه. حالة في استبداله أو اختيارية مكونات لتوصيل األذن سماعات عن الكبل فصل إلى تحتاج قد
سماعة تلف لتجنب الحذر توخ محكم. احتضاني بتوافق بتزويده الموصل يتميز العرضي، الفصل لتجنب
والموصل .األذن

• أخرى أدوات أي أو بنسة تستخدم .ال
• اإلمكان قدر بالسماعة الموصل اتصال موضع من كل .امسك
• ملولب غير ذاتي بإطباق مزود الكبل ثني. دون مستقيم بشكل اآلخر عن منهما كل .اسحب

     : الموصل فصل يتم فلن الزوايا، إحدى من بالسحب قمت .إذا
• األذن سماعة فوهة على تضغط أو الكبل من تسحب .ال
• التوصيل عند طقطقة سماع .تحسس
• األيمن الجانب عالمتي طابق الكبل، توصيل إعادة عند "R" األيسر والجانب "L". على للحصول

األيمن، (أحمر=الجانب البعض بعضها مع الملونة النقاط طابق نقية، أذن وسماعات كبالت
األيسر .(أزرق=الجانب

.حيحص لكشب ليصوتلا دنع ةقطقط توص عامس يغبني

السماعات ارتداء
السماعات الرتداء المقترحة الطرق بعض يلي .فيما

فلخلا نم نذألا قوف تاعامسلا دترا

سماعات وضع على الحفاظ في األذن خلف تمريره خالل من وتأمينه األذن فوق الكبل ارتداء يساعد
بدني نشاط أي أداء أثناء .األذن

به المرفق الحزام خالل منه المتبقي الجزء وارفع الكبل .ثبت

السماعات إدخال
الصوت جودة على كبير تأثير لها السماعات فمالئمة األذن. داخل مُحكمة تكون بحيث السماعات بإدخال .قم
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   : مختلفة جلبة جرِّب أو األذن قناة في أعمق بشكل برفق السماعة ادفع مُحكمة. غير السماعة جلبة أن يعني فهذا (الجهير)، المنخفض التردد من استجابة عدم يبدو ما على هناك كانت .إذا

     : األذن قناة فتحة وراء ما إلى السماعة جلبة تدفع .ال

الجلبة تغيير
• الفوهة من الجلبة إلخراج ودفعها الجلبة بثني .قم
• والفوهة النصل تمامًا تغطي بحيث جديدة جلبة بإدخال .قم

     : استبدل سليم. بشكل الجلبة تركيب يتم فلن الفوهة، من جزء أي أو النصل تغطية تتم لم إذا
إال تستخدم ال الصحيح، واألداء السليمة المالءمة من للتأكد بإحكام. الفوهة تُمسك لم إذا الجِلب
تقدمها التي الجِلب Shure مخصصة) نوعيات من جِلب تستخدم تكن لم .(ما

السماعات إخراج
إلخراجها بلطف بثنيها وقم السماعة جسم .امسك      : السماعة إلخراج الكابل تسحب .ال
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جلبة اختيار
ووجودها سهالً إدخالها يكون أن ينبغي للصوت. وعزل مالءمة أفضل توفر أذن سماعة جلبة حدد
إخراجها سهولة جانب إلى األذن في .مريح

                    : األحجام
والكبيرة. والمتوسطة الصغيرة
المرن المطاط من .مصنوعة
                     : الجلبة اضغط
وأدخلها أصابعك بين اإلسفنجية
الضغط في استمر األذن. بقناة
تمدد لحين ثوانٍ عشر لمدة عليها
اإلسفنجية .الجلبة

                       : الرغبة، عند
عمود لقص المقصات استخدم
.الجلبة

بُعد عن التحكم جهاز استخدام
المتوافقة الوسائط هواتف مشغالت في للتحكم بُعد عن التحكم جهاز .استخدم

•         /            : واحدة مرة األوسط الزر فوق .انقر
• عادي بشكل تحدث المكالمات، على الرد .عند
• على الرد واحدة/يمكن مرة األوسط الزر على الضغط خالل من الهواتف بمعظم المكالمات .إنهاء

زر استخدام كيفية حول معلومات على لالطالع الجوال بهاتفك الخاص المستخدم دليل قراءة يُرجى
على وإصالحها/الرد االستخدام مشاكل استكشاف أو اإلضافية الميزات على التعرف أو مكالمة، .إنهاء

     : هاتفية مكالمة من التبديل عند الصوت مستوى ضبط الهواتف ببعض الضروري من يكون قد
موسيقى .إلى

بزيارة تفضل المتوافقة، الموديالت حول المعلومات من لمزيد www.shure.com

(لطُرز بُعد عن التحكم جهاز استخدام m+ (فقط
المتوافقة الوسائط هواتف مشغالت في للتحكم بُعد عن التحكم جهاز .استخدم

الموسيقى واحدةتشغيل مرة األوسط الزر فوق انقر

مؤقتًا الموسيقى واحدةإيقاف مرة األوسط الزر فوق .انقر

الصوت مستوى تغيير
(+) الصوت مستوى رفع زر فوق انقر
لزيادة (-) الصوت مستوى خفض أو
خفضها أو الصوت مستوى .شدة

التالي المسار إلى األوسطاالنتقال الزر فوق مزدوجًا نقرًا .انقر

السابق المسار إلى األوسطاالنتقال الزر فوق مرات ثالث .انقر

الحالي المسار تشغيل مرورإعادة بعد مرات ثالث انقر 6 .ثوانٍ

السريع األوسطالتقديم الزر فوق مزدوجًا نقرًا انقر
ضغطه في .واستمر

مكالمة/إرسال واحدةإنهاء مرة األوسط الزر فوق .انقر

بزيارة تفضل المتوافقة الطُرز حول المعلومات من لمزيد www.shure.com

والتنظيف الصيانة
المنتج وسالمة الصوت جودة يحسّن مما والفوهة، الجلبة بين اإلحكام سدادة الحذرة الصيانة .تضمن

• اإلمكان قدر والجِلب السماعات ونظافة جفاف على .حافظ
• للهواء اتركها ثم الدافئ، الماء في بلطف واشطف السماعات، من بإخراجها قم الجِلب، لتنظيف

واستبدلها تلف أي عن بحثًا الجِلب افحص أطول. تجفيف وقت الرغوية الجِلب تتطلب الجاف.
استخدامها إعادة قبل تمام جافة األذن جِلب تكون أن يجب األمر. لزم .إذا

• تستخدم ال المعدية. باألمراض اإلصابة لتجنب معتدلة مطهرة بمادة والجِلب السماعات امسح
الكحول على تحتوي التي .المطهرات

• الشديدة الحرارة لدرجات السماعات تعرِّض .ال
• سليم بشكل مالئمة تكن لم إذا الجِلب .استبدل
• شخصية إصابة في يتسبب وقد الضمان خرق إلى هذا يؤدي قد حيث المنتج، هذا تعديل تحاول ال

المنتج/و تعطل .أو

األذن سماعة فتحة تنظيف
الفوهة كانت إذا السماعة. فوهة من وتحقق الجلبة فأخرج الصوت، جودة في تغييرًا الحظت إذا
التنظيف ألداة السلكية الحلقة النهاية باستخدام العوائق بإزالة فقم .مسدودة،

جديدة أخرى بجلبة الجلبة استبدل الصوت، جودة تحسن عدم أو انسداد وجود عدم حالة .في

أداة التنظيف

حلقة السلك

     : مرشح إتالف إلى هذا سيؤدي األذن! سماعة فتحة داخل كائن أي بإدخال تقم ال التنظيف، عند
األذن سماعة .صوت
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     : استخدام مثل ألغراضأخرى استخدامها يؤدي قد السماعات. لتنظيف إال التنظيف أداة تُستخدم ال
إلصابات التعرض إلى اإلسفنجية الجلبة أو األذن لتنظيف .األداة

الصوت. جودة على تؤثر قد التي الترسبات أو األوساخ األذن بسماعات الكابل موصالت في تتجمع قد
جافة قطنية قطعة باستخدام بتنظيفها وقم الكبالت فافصل هذا، حدث .إذا

المواصفات
الطاقة محول نوع
MicroDriver الوضوح عالية واحدة

الحساسية
عند 1 كيلوهرتز

107 ديسيبل SPL/ميجاواط

المعاوقة
عند 1 كيلوهرتز

17 أوم

التردد نطاق

SE215 Special Edition21 17.5–هرتز كيلوهرتز

SE21522 17.5–هرتز كيلوهرتز

الصافي الوزن
جرام30 (أونصة1)

المُلحقات
منتجات من وغيرها السماعات ملحقات حول معلومات على للحصول Shureبزيارة فتفضل ،:

www.shure.com

للتغيير المقدمة الملحقات تخضع .قد

االعتماد شهادات
عالمة حمل ويستحق الصلة ذات األوروبية التوجيهات لجميع األساسية المتطلبات المنتج هذا يحقق
CE.

العالمة مع التطابق إعالن على الحصول يمكن CE :من www.shure.com/europe/compli-
ance

المعتمد األوروبي :الممثل
Shure Europe GmbH
وأفريقيا األوسط الشرق أوروبا، - الرئيسية المقرات
وإفريقيا األوسط والشرق أوروبا مناطق اعتمادات القسم:
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Germany
:هاتف 49-7262-92 49 0
:فاكس 49-7262-92 49 11 4
اإللكتروني :البريد info@shure.de
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