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ShurePlus PLAY   
ShurePlus تطبيق  PLAY Mobile Listening

الوصف العام
قم بتشغيل ملفات صوتية غير .مشغل موسيقى عالي الدقة يستخدم عناصر تحكم في المعادل متقدمة ShurePlus PLAY Mobile Listening يعد تطبيق

Shure استخدم اإلعدادات المسبقة للمعادل من .باستخدام عالمة تبويب الموسيقى Android أو iOS مضغوطة باستخدام جهازك المحمول الذي يعمل بنظام
من خالل ANC قم بإلغاء تأمين وضع البيئة وميزات ".اإلعدادات" المضمنة لتخصيص الصوت، أو إنشاء اإلعدادات المسبقة للمعادل الخاصة بك في عالمة تبويب

.في عالمة تبويب الجهاز True Wireless الالسلكية ومنتجاتShure االتصال بمنتجات

الميزات
استيراد وتشغيل أنواع ملفات متعددة عالية الدقة وقياسية

تخصيص اإلعدادات المسبقة باستخدام معادل الرسم البارامتري
ضبط مستوى الصوت لديك باستخدام الخافت الصوتي في وضع ملء الشاشة

إنشاء قوائم تشغيل وتنظيم مكتبة ملفات الموسيقى المتوفرة لديك حسب قائمة التشغيل أو الفنان أو عنوان األلبوم أو عنوان األغنية أو النوع أو الملحن
.المضبوطة مسبقًـا لمجموعة متنوعة من مواقف االستماع "المعادل" EQ االتصال السريع في نظام الصوت المتوفر لديك باسخدام أوضاع

عالمة تبويب الموسيقى
قم بعرض مكتبة الموسيقى الخاصة بك وفرزها من خالل فئات مثل قائمة التشغيل، أو الفنان، أو األلبوم، أو األغنية، أو النوع، أو الملحن أو التصنيف في عالمة التبويب

.الموسيقى

™
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بحث ①
.إلزالة عمليات البحث المحفوظة محو اضغط على .انقر فوق الرمز وابحث في مكتبة الموسيقى حسب الفنان أو األلبوم أو قائمة التشغيل أو عنوان األغنية

تحرير ②
للحصول على معلومات بخصوص مجموعة "فرز مكتبة الموسيقى" انظر .إلضافة فئات مكتبة الموسيقى إلى طريقة العرض أو إزالتها منها تحرير اضغط على

.متنوعة من الطرق التي يمكنك من خاللها عرض المجموعة

اًتم تشغيلها مؤخر ③
.لعرض سجل االستماع من األحدث إلى األقدم الكل إظهار اضغط على .ًاستعرض األلبومات التي تحتوي على أحدث األغنيات تشغيال

اًالمضافة مؤخر ④
ا في قائمة من أحدثًلعرض األلبومات المضافة مؤخر الكل إظهار اضغط على ".اًالمضافة مؤخر" استعرض أحدث اإلضافات إلى مكتبة الموسيقى في صف

.اإلضافات إلى أقدمها

المشغل الصغير ⑤
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.انقر لعرض معلومات المسار التفصيلية .يشغل الموسيقى أو يقوم بإيقافها مؤقتًـا .يعرض األغنية التي يتم تشغيلها حاليًـا

شريط التنقل ⑥
.انقر للوصول إلى عالمة تبويب االتصال بالجهاز والموازن وعالمة تبويب إعدادات التطبيق والعودة إلى مكتبة الموسيقى الخاصة بك

فرز مكتبتك الموسيقية
الموسيقى في شاشة تحرير اضغط على .قم بفرز ملفات الصوت الخاصة بك وعرضها حسب فئات قائمة التشغيل أو الفنان أو األلبوم أو األغنية أو النوع أو الملحن

.عند االنتهاء ّتم اضغط على .لتحديد الفئات التي ترغب في عرضها

.لعرض خيارات الفرز البديلة ضمن الفئات التصفية عامل اضغط على رمز .ضمن الفئات، يتم تنظيم العناصر أبجديًـا

.يمكن فرز قوائم التشغيل أبجديًـا حسب االسم أو حسب تاريخ إنشائها .انقر فوق رمز عامل التصفية في الزاوية اليمنى العليا لعرض جميع خيارات الفرز
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.يتم فرز الفنانين أبجديًـا

.قم بالفرز حسب االسم أو سنة اإلصدار .فقط PLAY اعرض جميع األلبومات المتاحة أو قم بالتصفية لعرض األلبومات الموجودة داخل مكتبة

قم بالفرز حسب االسم وتاريخ إضافة .فقط PLAY تعرض فئة األغاني جميع المسارات المتاحة أو يمكن تصفيتها لعرض المسارات الموجودة داخل مكتبة
.تلك األغنية إلى المكتبة أو حسب الفنان

الخاص بك iOS إضافة موسيقى إلى جهاز
، ظهرت نقطة على أيقونة العجلة المسننة الخاصةPLAY كلما قمت بتشغيل .تشغيل الملفات المخزنة محليًـا على جهازك ShurePlus PLAY يمكن لبرنامج

انتظر بضع لحظات لتظهر األغاني في .PLAY باإلعدادات لتوضيح أنه تم العثور على ملفات صوتية جديدة على جهازك وأنه تجري إضافتها إلى مكتبة الموسيقى في
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تظل أي تغييرات يتم إجراؤها على الملفات الصوتية، .، تتم مزامنة مكتبة الموسيقى مع الملفات الموجودة على جهازكPLAY في كل مرة تفتح فيها .مكتبة الموسيقى
.مثل تغيير عنوان األغنية، متسقة عبر الجهاز

ويعتمد وقت التحميل على نوع الجهاز وحجم .للحصول على أفضل النتائج، احتفظ بالتطبيق مفتوحًـا للسماح بمزامنة مكتبة الموسيقى بالكامل دون توقف :تلميح
.وسيتم استئناف المزامنة PLAY وفي حال توقفت عملية المزامنة، أعد ببساطة فتح تطبيق .المكتبة

ببث الموسيقى PLAY لن يقوم .DRM يمكن تشغيل الملفات عندما تكون قد تم تنزيلها على جهازك وتكون خالية من .وال يمكن تشغيلها PLAY لن تظهر المسارات المخزنة في السحابة في تطبيق :ملحوظة
.من تطبيق آخر أو من السحابة

AirDrop إضافة ملف موسيقى باستخدام تطبيق
.Everyone أو Contacts Only حدد .بجهاز االستقبال Receiving تأكد من تشغيل وظيفة

.للوصول إلى جهات االتصال الخاصة بك More ثم Share وانقر فوق .حدد الملف الصوتي على جهاز اإلرسال
.ShurePlus PLAY لنسخ األغنية إلى تطبيق PLAY حدد

.مسارات مكررة PLAY أيضًـا، لن يضيف .بإضافة مسار إذا كان الملف تالفًـا وغير قابل للتشغيل ShurePlus PLAY لن يقوم تطبيق :مهم

)الملفات( Files إضافة ملف موسيقى باستخدام تطبيق
.من تطبيقات أخرى على جهازك إذا كانت هذه التطبيقات تدعم مشاركة الملفات PLAY يمكنك نسخ الموسيقى إلى تطبيق

.قم بتحميل الملفات الصوتية من جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى أي تطبيق يستند إلى السحابة على جهازك المحمول
.على جهازك وحدد موقع الملف الذي تم تحميله "الملفات" Files افتح تطبيق

.للحصول على أفضل النتائج، قم بتحميل ملف واحد في كل مرة .ShurePlus PLAY الملف الذي ترغب في إضافته إلى حدد
).المربع المزود بسهم موجه ألعلى( انقر فوق رمز اإلجراء

.Play سيتم فتح تطبيق .Play إلى نسخ اضغط على
.سيظهر إشعار إلعالمك عند استيراد ملفك بنجاح

.مسارات مكررة PLAY أيضًـا، لن يضيف .بإضافة مسار إذا كان الملف معطوبًـا وغير قابل للتشغيل ShurePlus PLAY لن يقوم تطبيق :هام

iTunes Store إضافة موسيقى من
.PLAY ويمكن تشغيلها على تطبيق DRM هي ملفات خالية من iTunes Store ملفات الموسيقى التي تم شراؤها من

في المرة ".Apple Musicو الوسائط إلى بالوصول PLAY لـ السماح" قم بتشغيل .PLAY > اإلعدادات الخاص بك، قم بالمزامنة عن طريق فتح iOS على جهاز
PLAY ، وستتم إضافة ملفاتك إلى مكتبة الموسيقى في"اإلعدادات" ، ستظهر نقطة المزامنة الخضراء في عالمة التبويبPLAY التالية التي تفتح فيها تطبيق

إذا لم تظهر الملفات، فافتح تطبيق الموسيقى، وقم بتنزيل األغاني .باإلضافة إلى مكتبة الموسيقى "اًالمضافة مؤخر" ستكون أحدث الملفات مرئية في صف .تلقائيًـا
.وابحث عن نقطة المزامنة الخضراء PLAY المشتراة، ثم ارجع إلى تطبيق

).إدارة الحقوق الرقمية( DRM ألنها لن تحتوي على iTunes تشغيل معظم الملفات التي تم شراؤها وتنزيلها من PLAY يمكن لـ :ملحوظة

iCloud Music إضافة موسيقى من مكتبة
 الوسائط إلى بالوصول PLAY لـ السماح" قم بتشغيل .PLAY > اإلعدادات عن طريق فتح iCloud Music الخاص بك، قم بتمكين مزامنة مكتبة iOS على جهاز

.، سيعثر التطبيق تلقائيًـا على الملفات التي تم شراؤها وتنزيلها إلى جهازكPLAY في المرة التالية التي تفتح فيها ".Apple Musicو

 > اإلعدادات على جهازك باالنتقال إلى Apple Music في تطبيق iCloud Music قم بتمكين مزامنة مكتبة .، قم بتنزيل ملفاتك على الجهازًأوال
.لالتصال بجهازك WiFi أو شبكة USB أو قم بالمزامنة مع جهاز كمبيوتر عن طريق استخدام كابل .المكتبة مزامنة > الموسيقى

أو تم نسخها من )DRM خالية من( iTunes هذه هي الملفات التي تم شراؤها من متجر .على جهازك DRM قم بتنزيل ملفات الموسيقى الخالية من
.الوسائط التي تمتلكها بالفعل

.في تزامن مع الجهاز PLAY ستشير النقطة الخضراء إلى أن .لديك PLAY لمزامنة الملفات التي تم تنزيلها تلقائيًـا مع مكتبة الموسيقى في PLAY افتح

®
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ال يتوفر الدعم للمسارات الموسيقية المحمية بموجب حقوق النشر، مثل تلك .PLAY في مكتبة الموسيقى في DRM ستظهر ملفاتك المتاحة الخالية من
.ولن تظهر في التطبيق PLAY ، فيApple Music التي تم تنزيلها من اشتراك

.ShurePlus PLAY ولن تكون متاحة على )إدارة الحقوق الرقمية( DRM ، سواء تم بثها أو تنزيلها، علىApple Music تحتوي جميع الموسيقى من خدمة اشتراك :ملحوظة

الخاص بك Android إضافة موسيقى إلى جهاز
تنشيط مشاركة الملفات

عند توصيل جهاز محمول بجهاز كمبيوتر باستخدام .ShurePlus PLAY تنشيط مشاركة الملفات قبل أن تتمكن من نقل الملفات إلى Android تتطلب بعض أجهزة
.اتبع هذه الخطوات للسماح بنقل الملفات .، سيبدأ الجهاز في الشحن تلقائيًـاUSB كابل

USB بجهاز كمبيوتر سطح المكتب الخاص بك باستخدام كابل Android وصِـّـل جهازك الذي يعمل بنظام
USB لتحديد موقع تفضيالت اتصال Settings افتح
File transfer حدد

Windows Explorer على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، حدد موقع جهازك في
Music العثور على مجلد

ستتم مزامنة أي ملفات صوتية سبق تخزينها فعليًـا على .قم بسحب الملفات وإسقاطها من جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى مجلد الموسيقى على جهازك
.PLAY عند فتح تطبيق ShurePlus PLAY جهازك مع

.مسارات مكررة PLAY أيضًـا، لن يضيف .بتخطي مسار إذا كان الملف تالفًـا وغير قابل للتشغيل ShurePlus PLAY لن يقوم تطبيق :مهم

والتطبيقات األخرى Amazon Music إضافة الموسيقى باستخدام
عند شراء .الملفات الصوتية التي تم العثور عليها في التطبيقات األخرى التي تم تنزيلها على الجهاز وتخرينها به تلقائيًـا ShurePlus PLAY سيعرض تطبيق

ستتيح لك خدمات البث تنزيل روابط لملفات الموسيقى المخزنة على خدمة البث الخاصة بها، على غرار .الموسيقى عبر اإلنترنت، تأكد من شراء ملف صوتي فعلي
على الملفات الصوتية التي تم تنزيلها على PLAY وسيتعرف .PLAY لن تظهر هذه االختصارات في تطبيق .اختصار التطبيق الموجود على سطح مكتب الكمبيوتر

.الجهاز فقط

تشغيل ألبوم
.اضغط على المسار األول لسماع األلبوم بأكمله .انقر فوق األلبوم الذي ترغب في تشغيله

.بتشغيل جميع األغاني في األلبوم بترتيب عشوائي ويتوقف عند تشغيل جميع األغاني Shuffle يقوم .Shuffle كما يمكنك أيضا االستماع إلى األلبوم في الوضع
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عرض المسار
تشغيل

خرج الصوت ①
).يمكنك أيضًـا التمرير ألعلى لعرض قائمة انتظار التشغيل( قائمة انتظار التشغيل ②
العمل الفني للمسار ③
، مستوى الصوتEQ معلومات ④
عنوان المسار، الفنان، األلبوم :معلومات المسار ⑤
الشكل الموجي للمسار ⑥
إيقاف تشغيل وضع التشغيل العشوائي/اإليقاف مؤقتًـا، المسار التالي، تشغيل/، المسار السابق، التشغيل"التشغيل المستمر" الحلقة :عناصر التحكم في التشغيل ⑦
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ضبط مستوى الصوت

لإلغالق عندما تجد X مرر الشريط األخضر ألعلى وألسفل لضبط مستوى الصوت وانقر فوق .من شاشة تشغيل األغنية، انقر فوق رمز مستوى الصوت
.مستوى االستماع لديك

X مرر الشريط األخضر ألعلى وألسفل لضبط مستوى الصوت وانقر فوق .اضغط لفترة طويلة على أيقونة مستوى الصوت حتى يظهر خافت ملء الشاشة
.لإلغالق عندما تجد مستوى االستماع لديك

الحلقة

.للتشغيل المتكرر لجميع األغاني الموجودة في األلبوم أو قائمة التشغيل أو قائمة انتظار التشغيل التي تستمع إليها الحلقة اضغط فوق رمز

.اضغط مرة أخرى لتكرار أغنية واحدة

، سينتهي التشغيل بمجرد االنتهاء من تشغيل)إيقاف تشغيل التكرار( في وضع التشغيل العادي .اضغط مرة أخرى للعودة إلى التشغيل الفردي مع إيقاف تشغيل التكرار
.جميع األغاني

تشغيل عشوائي
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يأخذ وضع التشغيل التلقائي جميع األغاني الموجودة في قائمة التشغيل أو األغاني المتصلة بفنان أو األغاني الموجودة في األلبوم أو مكتبة األغاني بأكملها ويقوم
لمواصلة تشغيل األغاني "التشغيل العشوائي" قم بإيقاف تشغيل وضع .أثناء تشغيل األغاني، تتم إزالتها من قائمة انتظار التشغيل العشوائي .بتشغيلها بترتيب عشوائي

.بالترتيب األصلي في قائمة االنتظار، مع طرح األغاني التي تم تشغيلها بالفعل

.هما خياران إلضافة األغاني إلى قائمة انتظار التشغيل "التشغيل في وقت الحق"و "تشغيل التالي"

.تتم إضافة األغنية المحددة إلى قائمة انتظار التشغيل العشوائي وسيتم تشغيلها بعد انتهاء األغنية التي يجري تشغيلها حاليًـا :تشغيل التالي
.تتم إضافة األغنية المحددة إلى نهاية قائمة انتظار التشغيل العشوائي :التشغيل الحقًـا

المعادل
للحصول على استجابة تردد مسطحة وغير متغيرة، قم بإيقاف تشغيل معادل الصوت .PLAY لتوليف موسيقاك في تطبيق PLAY استخدم معادل الصوت في

وسيستمر هذا حتى يتم تغييره من تطبيق .المتصل وسيؤثر في الصوت بالكامل AONIC سيتم االحتفاظ بأي تغيير في معادل الصوت في جهاز .وسيتم تجاوزه
PLAY.

أوضاع الضبط المسبق
تقوم اإلعدادات المسبقة السبعة الرباعية النطاقات والقابلة للتحديد .استخدم اإلعدادات المسبقة للوصول بسرعة إلى سيناريوهات االستماع الشائعة االستخدام

قم بتشغيل أغنية وابحث عن اإلعداد المسبق الذي تعتقد أنه يناسب األغنية على أفضل نحو، وبعد ذلك اضبط .بتحسين إعدادات الكسب والمعادلة والضغط
.المستويات حسب الحاجة

االستخداماإلعداد المسبق

زيادة الترددات المنخفضةتعزيز الجهير

تقليل الترددات المنخفضةخفض الجهير

زيادة الترددات العاليةتعزيز الصوت العالي الطبقة

تقليل الترددات العاليةخفض الصوت العالي الطبقة

قم بزيادة وضوح الصوت من خالل التأكيد على النطاق الصوتيالصوتي

الصفير في الكالم/خفض صوت الهسهسةمنع صوت الهسهسة

ٍمن ترددات الجهير والطنين الثالثي لجعل الصوت عال ّيتم تعزيز كل .وضوح لالستماع عند مستوى الصوت المنخفضصاخبة
.بشكل عام

إنشاء إعدادات مسبقة مخصصة
إضافة إعداد مسبق جديد

.تبدأ اإلعدادات المسبقة الجديدة بصوت منخفض .يدوي أو اضغط على جديد مسبق إعداد إضافة قم بالتمرير ألسفل للضغط على
.هناك ثالث طرق لضبط المعادل لديك .اضبط معلمات التردد والكسب وعرض النطاق الترددي

.اضغط على القيم لكتابة رقم محدد
.لضبط معدالت زيادة أكبر + أو - اضغط على

.اضغط على الدوائر المرقمة واسحبها إلجراء تغييرات أكبر
.Shure ستظهر اإلعدادات المسبقة المخصصة بعد قائمة اإلعدادات المسبقة من .لتسمية اإلعداد المسبق المخصص الجديد لديك وحفظه حفظ اضغط فوق
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إعداد مسبق مكرر
ا مالئمًـا إذا كنت تحب الطريقة التي يصدر بها الصوت في إعدادًنسخ إعداد مسبق أمر ّيعد .المسبقة واإلعدادات المخصصة Shure من إعدادات ّيمكنك نسخ كل

.مسبق معين ولكنك تريد إجراء تعديالت على الصوت واالحتفاظ بها

.ابدأ بتحديد إعداد مسبق موجود بالفعل
.نسخ وحدد الخيارات من المزيد اضغط على النقاط الثالث التي تمثل خيار

.قم بالتمرير ألسفل للعثور على اإلعداد المسبق المنسوخ في قائمة اإلعدادات المسبقة المخصصة
.الخيارات من مزيد اضغط على النقاط الثالث لـ

أو اضغط يدويّـًـا على الدوائر .للضبط بمعدالت زيادة صغيرة + أو - اضغط على .اًاكتب رقمًـا محدد .اضبط معلمات التردد والكسب وعرض النطاق الترددي
.المرقمة وأفلتها إلجراء تغييرات أكبر

.لحفظ اإلعداد المسبق المخصص الجديد حفظ اضغط فوق

ضبط معادل الصوت

.حدد التردد والكسب وعرض النطاق الترددي واضبطها في معادل الصوت

شرح معادلة الصوت
يمكن تجاوز .يتم استخدام المعادل البارامتري المكون من أربعة نطاقات تردد لضبط مستوى نطاقات التردد المستقلة القابلة للضبط لتشكيل استجابة التردد بدقة

.المعادل الستجابة تردد مسطح

.التحسين/حدد التردد المركزي للمرشح للخفضنطاق

.يضبط المستوى لعامل تصفية معينالكسب

.يتم تمثيل القيمة في اوكتافات .يضبط هذا اإلعداد نطاق الترددات المتأثرة بالمرشحالنطاق الترددي أو الجودة

عمليات ضبط معادل الصوت الشائعة االستخدام
ديسيبل 6 إلى 3 كيلوهرتز بمعدل 1 أضف مرشح اللوح المرتفع لتحسين الترددات إلى ما يزيد عن :تحسين الصوت الثالثي لوضوح الكالم المحسّـن

هرتز 200 أضف مرشح الترددات العالية لتخفيف الترددات إلى أقل من :المحيطة HVAC خفض ضوضاء
:من الغرفة "الصادر" حدد نطاق التردد المحدد :خفض أصداء االرتجاف وصوت الصفير

ضيق Q تعيين قيمة
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كيلوهرتز لتحديد نطاق أصداء االرتجاف أو صوت الصفير 6كيلوهرتز و 1 ديسيبل، ثم قم بتجربة الترددات بين 15+و 10+ زيادة الكسب إلى ما بين
لتقليل صوت الغرفة غير المرغوب فيه ألدنى حد )ديسيبل 6-و 3- البدء بين( خفض الكسب عند التردد المحدد

:من الغرفة وخفضه "الصادر" تحديد نطاق التردد المحدد تقليل صوت الغرفة الرنان األجوف

ضيق Q تعيين قيمة
هرتز لتحديد نطاق أصداء االرتجاف أو صوت الصفير 900هرتز و 300 ديسيبل ثم تجربة الترددات بين 15+و 10+ زيادة التضخيم إلى ما بين

لتقليل صوت الغرفة غير المرغوب فيه ألدنى حد )ديسيبل 6-و 3- البدء بين( خفض الكسب عند التردد المحدد

)ANC( استخدام معادلة الصوت باستخدام إلغاء التشويش النشط
) ANC (النشط التشويش إلغاء إبقاء يمكنك أو. العادي المستوى إلى األقصى الحد من النشط التشويش إلغاء مستوى تقليل يتم سوف الصوت، معادل لتشغيل"

."التطبيق بداخل الموجود الصوت معادل واستخدام األقصى الحد على مضبوطًـا

AONIC 50 إلى ما إذا كان يتم استخدام معادل الصوت الموجود بداخل تطبيق )معادل الصوت( Equalizer يشير االسم الموجود أعلى عالمة التبويب
.PLAY أو

واستمر في سماع إعدادات معادل الصوت في PLAY المسبقة على سماعات الرأس، وغادر تطبيق PLAY احفظ إعدادات معادل صوت :AONIC 50 معادل صوت
.AONIC 50 ا منًيؤثر معادل الصوت هذا في كل ما تسمعه صادر .التطبيقات األخرى على جهازك

.AONIC 50 على الحد األقصى، فسيتم إيقاف تشغيل معادل صوت )ANC( إذا تم تعيين إلغاء التشويش النشط :ملحوظة

على الحد األقصى؛ ومع ذلك، لن يؤثر معادل الصوت إال في الملفات الموجودة )ANC( يعمل أثناء تعيين إلغاء التشويش النشط :PLAY معادل الصوت بداخل تطبيق
.PLAY يؤثر معادل الصوت داخل التطبيق في كل ما يتم تشغيله من تطبيق .PLAY في مكتبة موسيقى

، ولكن ستتمكن من استخدام معادل الصوت داخلAONIC 50 ، فسيتم تعطيل معادل صوتAndroid في نظام LDAC إذا قمت بتمكين برنامج الترميز :ملحوظة
.مُـمكّـَـنًـا حتى يتم إيقاف التشغيل LDAC سيظل برنامج الترميز .PLAY مع الملفات التي تم تنزيلها إلى مكتبة موسيقى PLAY تطبيق

قائمة انتظار التشغيل

بمجرد تشغيل أغنية أو تخطيها، تتم إزالتها من .قائمة انتظار التشغيل هي مجموعة من األغاني التي تم وضعها في قائمة االنتظار بالترتيب الذي سيتم تشغيلها به
.قائمة االنتظار

أو اضغط على رمز قائمة انتظار التشغيل في الزاوية اليمنى .اضغط واسحب ألعلى إلظهار قائمة االنتظار .افتح شاشة عرض المسارات :عرض قائمة انتظار التشغيل
.العلوية إلظهار قائمة انتظار التشغيل أو إخفائها

سيؤدي الضغط على تشغيل أغنية في ألبوم جديد أو قائمة تشغيل إلى مسح قائمة االنتظار وإضافة المسار المحدد واألغاني التي ستأتي :مسح قائمة انتظار التشغيل
.سيستمر التشغيل من أحدث مسار محدد .قبل مسح قائمة انتظار التشغيل، سيُـطلب منك تأكيد التحديد لتجنب التغييرات العرضية .تاليًـا

مفاتيح التحكم
.اضغط مع االستمرار على أي فنان، أو ألبوم، أو أغنية إلظهار قائمة الخيارات المتوفرة

.في عرض المسار، اسحب لليسار أو لليمين للتنقل في قائمة االنتظار :المسار التالي/المسار السابق
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.يقوم بإضافة أغنية، أو فنان، أو ألبوم إلى أعلى قائمة انتظار التشغيل :تشغيل التالي

.يقوم بإضافة أغنية، أو فنان، أو ألبوم إلى أسفل قائمة انتظار التشغيل :التشغيل الحقًـا

.يقوم بإضافة أغنية، أو فنان، أو ألبوم إلى قائمة تشغيل تحددها :اإلضافة إلى قائمة التشغيل

.يتم فتح مكتبة الفنانين :عرض الفنان

.يتم فتح األلبوم :عرض األلبوم

.حذف األغنية، أو الفنان، أو األلبوم :حذف

.، سيستمر التطبيق في تشغيل قائمة االنتظار حتى عند االنتقال إلى الشاشة الرئيسية على جهازك وبعد تعتيم الشاشةPLAY أثناء االستماع إلى

استخدام قوائم التشغيل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة

.انقر فوق رابط قوائم التشغيل الموجود على الشاشة الرئيسية
...". إنشاء قائمة تشغيل" انقر فوق

".موافق" أدخل اسم قائمة التشغيل وانقر فوق

.من الممكن أن تكون لديك قوائم تشغيل متعددة باسم قائمة التشغيل نفسه :ملحوظة

إضافة ملف موسيقى إلى قائمة التشغيل
إضافة أغاني من قائمة األغاني

.Songs اضغط على
.اضغط لفترة طويلة على األغنية التي تريد إضافتها إلى قائمة التشغيل

.وحدد قائمة التشغيل التي تريد استخدامها Add to Playlist انقر فوق

إضافة أغاني من قائمة التشغيل
.Playlists اضغط على

.حدد قائمة التشغيل الخاصة بك
.نقاط الموجودة في الزاوية اليمنى العليا إلظهار قائمة الخيارات 3 انقر فوق
.Add Songs و Edit Playlist انقر فوق

حذف األغاني، أو األلبومات، أو الفنانين، أو قوائم التشغيل
.ال تتأثر األغاني المخزنة في التطبيقات األخرى .قد قمت بتحميلها إلى مكتبة موسيقى التطبيق ٍ، يتم أيضًـا حذف أي أغانPLAY عندما تقوم بحذف تطبيق

سيتم حذف قائمة التشغيل ولكن ستبقى األغاني في .Delete Playlist اضغط لفترة طويلة على قائمة التشغيل التي تريد إزالتها وانقر فوق حذف قائمة تشغيل
.مكتبة التشغيل

.سيتم حذف جميع األغاني واأللبومات الخاصة بهذا الفنان من الجهاز .Delete Artist اضغط لفترة طويلة على الفنان الذي تريد إزالته وانقر فوق حذف فنان

.سيتم حذف ذلك األلبوم فقط من الجهاز .Delete Album اضغط لفترة طويلة على األلبوم الذي تريد إزالته وانقر فوق حذف ألبوم

أو اضغط لفترة طويلة على أغنية ضمن .سيتم حذف األغنية من الجهاز .Delete Song اضغط لفترة طويلة على األغنية التي تريد إزالتها وانقر فوق حذف أغنية
.إلزالة األغنية من الجهاز Delete Song قائمة التشغيل وانقر فوق

.من نافذة التشغيل، اسحب ألعلى للكشف عن قائمة انتظار التشغيل .استخدم قائمة انتظار التشغيل إلزالة أغنية من قائمة تشغيل دون حذفها من مكتبة الموسيقى
.سيؤدي ذلك إلى االحتفاظ باألغنية على الجهاز، ولكن سيتم حذفها من قائمة التشغيل .Delete اضغط على الدائرة الحمراء مع الخط الموجود خاللها، وانقر فوق
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عالمة تبويب الجهاز
،)ANC( الالسلكية والوصول إلى الميزات المتوفرة لجهازك، مثل وضع البيئة وإلغاء التشويش النشط Shure لالتصال بمنتجات "الجهاز" استخدم عالمة تبويب

.الخاص بك AONIC وسيتم االحتفاظ بصوتك في جهاز PLAY قم بموازنة الصوت في تطبيق .ولتخصيص المطالبات والنغمات

.سيظهر جهازك في الشاشة مع الميزات المناسبة .مستوى الحساسية المناسب PLAY تأكد من تحديد طراز الملحق الصحيح بحيث يدعم تطبيق

التعرض المفرط لمستويات الصوت المفرطة يمكن أن يضر أذنيك .الفشل في اختيار سماعة األذن المناسبة يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستويات الضغط الصوتي !تحذير
.يرجى الرجوع إلى إرشادات السالمة في دليل المستخدمين لسماعات األذن للحصول على معلومات إضافية .مما يؤدي إلى ضجيج دائم، فقدان السمع

ميكروفون المكالمة الهاتفية النشط
يعتمد الجانب .إلرسال الصوت )اًيمينًـا أو يسار( ا فقطًواحد ً، الحظ أن المكالمات الهاتفية تستخدم محوالTrue Wireless بالنسبة إلى مستخدمي سماعات األذن

.لتحديد الجانب النشط لكل مكالمة هاتفية "الجهاز" يمكنك التحقق من عالمة تبويب .المحدد على المحول الذي يحتوي على اتصال أقوى إشارة
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عالمة تبويب اإلعدادات

يمكنك هنا تكوين ميزات التطبيق والوصول إلى دليل المستخدم وإعدادات ".PLAY إعدادات تطبيق" للوصول إلى عالمة التبويب "اإلعدادات" اضغط على رمز
إنشاء اإلعدادات" راجع .لتشكيل الصوت، أو إنشاء اإلعدادات المسبقة المخصصة الخاصة بك PLAY استخدم اإلعدادات المسبقة لموازن الصوت في .موازن الصوت

.لمزيد من المعلومات "المسبقة المخصصة

ميكروفون المكالمة الهاتفية النشط
بهذه الطريقة يمكنك التأكد .لمعرفة المحول قيد االستخدام حاليًـا "اإلعدادات" تحقق من عالمة تبويب .ا فقط إلرسال الصوتًواحد ًتستخدم المكالمات الهاتفية محوال

.من عدم إزالة هذا المحول أو حجب الميكروفون عن طريق الخطأ أثناء المكالمة

Shure AONIC تحديث البرنامج الثابت لمنتجات
للتحقق من تحديثات البرامج الثابتة، قم بتوصيل منتج .AONIC استفد من الميزات اإلضافية وتحسينات التصميم من خالل تحديث البرنامج الثابت على منتج

AONIC بجهاز يقوم بتشغيل تطبيق ShurePlus PLAY المتوفر لنظامي التشغيل Android وiOS.

اتبع هذه الخطوات لتحديث البرنامج الثابت بنجاح
.مكّـِـن عدم اإلزعاج على جهازك المحمول لتجنب االنقطاعات من جراء اإلخطارات

.بجهازك AONIC وأقرن منتج Bluetoothشغِـّـل ال

.من المُـهايئَـين بجهازك ّ، ينبغي التحقق من اإلعدادات للتأكد من توصيل كلAndroid بالنسبة إلى مستخدمي أجهزة :تنبيه

.وحدد عالمة التبويب الجهاز ShurePlus PLAY افتح تطبيق

).للمنتجات المنطبقة( تأكد من إقران كل من سماعات األذن أو المهايئات بالجهاز ومن وجودها في نطاق قريب :هام

.في حالة عدم توصيل كل من سماعات األذن أو المهايئات تلقائيًـا، انقر فوق عالمة التبويب الموسيقى ثم انقر مرة أخرى فوق عالمة لتبويب الجهاز
.في قائمة إعدادات الجهاز الثابت البرنامج تحديث عند توافر تحديث، ستظهر نقطة خضراء بجوار

من المُـهايئين؛ وهي عملية ّيعرض شريط التقدم نسبة التقدم لكل .اضغط على رمز عالمة اإلقحام واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة خطوة بخطوة
.واحدة

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shure.listening
https://apps.apple.com/us/app/shureplus-play/id1326288926
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".اكتمال التحديث" بعد نجاح التحديث، تظهر شاشة تأكيد
.حتى اكتمال التحديث AONIC تجنب إيقاف تشغيل منتج

.سيؤدي ذلك إلى إلغاء التحديث .ال تعد المحوالت إلى العلبة أثناء تحديث البرنامج الثابت

قد تحتاج إلى فرض الخروج من .إذا فشل التحديث في المحاولة األولى، فتأكد من الخروج من التطبيق تمامًـا قبل المحاولة مرة أخرى :ملحوظة
راجع القائمة أدناه للحصول على نصائح حول .دقائق قبل فتح التطبيق والمحاولة مرة أخرى 5 انتظر .التطبيق للتأكد من أنه ال يعمل في الخلفية

.تنفيذ التحديث بنجاح

).إصدار البرنامج الثابت > نبذة عن > ...>شاشة الجهاز" (نبذة عن" قم بتأكيد إصدار البرنامج الثابت الجديد كما هو معروض في القائمة



Shure Incorporated

18/20

نصائح لضمان التحديث الموثوق به
.من بعضهما البعض وقربهما AONIC الجهاز المحمول ومنتج تشغيل تأكد من

.قد يؤدي استخدام سماعات األذن أو الجهاز المحمول في أثناء التنزيل إلى إبطاء عملية تحديث البرنامج الثابت أو إلغائها
.بحد أدنى %50 مشحونة بنسبة AONIC يتطلب التحديث أن تكون بطارية كل من جهازك المحمول ومنتج
.دقيقة 30 تصل مدة التنزيل التقريبية لسماعات الرأس وسماعات األذن إلى

.وتأكد من تشغيل الشاشة PLAY تجنب الخروج من تطبيق
.لتجنب االنقطاعات في أثناء تنزيل التحديث عدم اإلزعاج نوصي بتمكين

يمكن أن يؤدي هذا التداخل إلى إبطاء .العالي الحجم، مثل الطائرة أو محطة القطار WiFi تجنب التحديث في المناطق ذات النشاط الالسلكي المتنقل أو
.عملية التحديث أو إلغائها بشكل كبير

.متوافر حاليًـا )OS( تأكد من أن جهازك المحمول يستخدم أحدث نظام تشغيل

.إذا واجهت أي مشكالت Shure اتصل بخدمة الدعم واإلصالح من

استكشاف المشاكل وإصالحها
الحلالمشكلة

ال تظهر المسارات الصوتية السحابية في
.التطبيق

.لن تظهر سوى المسارات التي تم تنزيلها على الجهاز

مع مكتبة PLAY ال تتم مزامنة تطبيق
.الموسيقى الخاصة بي

.أغلق التطبيق وأعد فتحه إلعادة مزامنته مع الملفات الصوتية الموجودة على الجهاز

.ال يتم تشغيل ملفي في التطبيق

:لمسارك الصوتي، تأكد من أن الملف PLAY لضمان إمكانية تشغيل تطبيق

.ملف موسيقى
.أصل غير محمي؛ ليس نسخة محمية
.يتم تنزيله على جهازك وال يقوم بالبث
.ليس ملفًـا معطوبًـا

ا أو منخفضًـاًيبدو الصوت مرتفعًـا جد
.اًجد

للتأكد من أنك ال تقوم بإجراء تعديالت غير الصوت معادل قم بإيقاف تشغيل .تحقق من إعدادات معادل الصوت
.مرغوب فيها على ملف الصوت
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1
2

الحلالمشكلة

ال يوجد تغيير ملحوظ في معادلة الصوت
.

تنطبق معادلة الصوت فقط على الموسيقى التي تم تنزيلها على الجهاز وتشغيلها من .تأكد من تشغيل معادل الصوت
.PLAY تطبيق

لن تتصل سماعات الرأس مع
Bluetooth.

سيؤدي .إلعادة ضبط سماعات الرأس الالسلكية تأكيد >  >االفتراضية اإلعدادات استرداد >  > الجهاز إعدادات حدد
.هذا إلى استرداد لغة التوجيه الصوتي ومستوى صوت التوجيه الصوتي ومسح قائمة األجهزة المقترنة

اإلجراءات العامة الستكشاف األخطاء
وإصالحها

.PLAY تأكد من التحديث إلى أحدث إصدار متوافر من تطبيق
.تأكد من تحديث نظام تشغيل هاتفك إلى أحدث إصدار متوافر حاليًـا له
.أغلق التطبيق وأعد تشغيله

سيؤدي إيقاف تشغيل الجهاز وإعادة تشغيله إلى محو ذاكرة التخزين المؤقت ويمكن أن يساعد أحيانًـا في
.أداء البرنامج

:توجد طريقتان إلجراء إعادة تعيين ضبط المصنع

األغاني كل حذف > حولحذف كل األغاني من الجهاز
األجهزة نسيان > اإلعدادات )قائمة األجهزة المقترنة( PDL مسح

المواصفات
متطلبات النظام

iOS نظام التشغيل :متطلبات النظام والتوافق
واألحدث iOS 14 نظام :iOS نظام التشغيل

واألحدث iPhone 6s هاتف :iPhone جهاز
الجيل السابع :iPod Touch جهاز

Android :متطلبات النظام والتوافق
:مع Android سيعمل على أي جهاز

واألحدث Android Pie 9.0 نظام التشغيل
وأعلى 1.1 من الفئة USB دعم صوت

Android عالمة تجارية لشركة .Google Inc

تنسيقات الصوت المدعومة
iOS نظام التشغيل

FLACكيلوهرتز 352 ما يصل إلى

MP332 كيلوهرتز 48كيلوهرتز، 44.1كيلوبت في الثانية، 320 إلى

m4b.، وm4p.، وm4a.، وmp4: .امتدادات ملف الصوتMP4 صوت

AIFFملحقات الملف الصوتي. :aiffو ،.aifو ،.aifc

AACكيلوهرتز 352 ما يصل إلى
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PCM/WAVكيلوهرتز 352 ما يصل إلى

ALACكيلوهرتز 384 حتى

Android
FLACكيلوهرتز 352 ما يصل إلى

M4Aكيلوهرتز 352 ما يصل إلى

MP316 كيلوهرتز 48كيلوهرتز، 44.1كيلوبت في الثانية، 320 إلى

MKVكيلوهرتز 352 ما يصل إلى

PCM/WAVكيلوهرتز 352 ما يصل إلى

OGG Vorbisكيلوهرتز 352 ما يصل إلى
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