شكرا الختيارك جهاز  .One Flowالنظام الالسلكي لتشغيل الملفات الصوتية
والراديو يتيح لك الدخول إلى عالم االستماع بسهولة ويسر وفي متناول يدك.
يمكنك استخدامه في االستمتاع بالموسيقى المتدفقة ال سلكيا من أجهزة  IOSأو
أندرويد أو من أجهزة  PCأو  ،Macوكذلك لالستماع إلى أي محطة إذاعية على
اإلنترنت أو على موجة  ،FMوتشغيل اآلالف من أنواع البودكاست والبرامج اإلذاعية
حسب الطلب والمؤثرات الصوتية.سوف يساعدك هذا الدليل في بدء العمل خالل
وقت قصير ويبين لك طريقة االستفادة القصوى من جهاز  .One Flowنسعى
بشكل مستمر إلى تحسين منتجاتنا وإضافة خصائص جديدة إليها .لالستفادة من
أية تحسينات أجريت بعد استالمك لجهازك تفضل بزيارة الموقع ،www.pure.com
حيث يمكنك تنزيل أحدث نسخة من دليل المستخدم بصيغة .PDF
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اقرأ هذه التعليمات  -يجب قراءة جميع تعليمات السالمة والتشغل قبل تشغيل هذا المنتج.
احتفظ بهذه التعليمات  -يجب االحتفاظ بتعليمات السالمة والتشغيل هذه للرجوع إليها فيما بعد.
قم بمراعاة جميع التحذيرات  -يجب االلتزام بجميع التحذيرات الموضوعة على الجهاز وتلك الواردة في تعليمات
التشغيل.
اتبع كافة التعليمات  -ينبغي اتباع كافة تعليمات التشغيل واالستخدام.
ال تستخدم الجهاز بالقرب من الماء  -ال يجوز استخدام الجهاز بالقرب من الماء أو مصادر الرطوبة  -على سبيل المثال،
في الطوابق السفلية الرطبة أو بالقرب من حمامات السباحة ،وما شابه.
قم بالتنظيف فقط باستخدام منديل جاف.
ال تسد أيا من فتحات التهوية .قم بتركيبه وفقا لتعليمات الجهة الصانعة.
ال تقم بتركيبه بالقرب من مصادر الحرارة ،مثل المبردات أو مسجالت الحرارة أو األفران أو األجهزة األخرى (بما في
ذلك مكبرات الصوت) المولدة للحرارة.
ال تلغي وسيلة األمان بالقابس المستقطب أو المؤرض .القابس المستقطب يشتمل على نصلين أحدهما أعرض من اآلخر.
قابس التأريض يشتمل على نصلين باإلضافة إلى طرف ثالث للتأريض .النصل العريض أو الطرف الثالث مخصص
للحفاظ على سالمتك .إذا لم يكن القابس المرفق مالئما للمقبس المتوفر لديك ،فاستشر فني كهرباء لتغيير المقبس
القديم.
اقتصر على استخدام التركيبات/الكماليات المحددة من قبل الجهة الصانعة.
افصل الجهاز عن الكهرباء أثناء العواصف الرعدية أو عند النية في عدم استخدامه لفترات طويلة.
كلف فني مؤهل بإجراء جميع أعمال الخدمة .يجب إجراء الخدمة عند تضرر الجهاز بأي صورة من الصور ،مثال ،عند
تلف أحد األسالك الكهربائية أو القوابس أو عند انسكاب السوائل على الجهاز أو توغل أي أشياء بداخله أو تعرضه للمطر
أو الرطوبة ،أو إذا لم يعمل بصورة طبيعية ،أو سقط على األرض.
ال تضع هذا الجهاز في حيز ضيق أو مزدحم باألشياء مثل خزانة الكتب أو الوحدات المشابهة .ال يجوز منع التهوية عن
طريق تغطية فتحات التهوية بأشياء مثل ورق الصحف أو أغطية المائدة أو الستائر ،وخالفه.
تحذير :للحد من خطر نشوب حريق أو الصعق الكهربائي ،ال تقم بتعريض الجهاز للمطر أو الرطوبة ،يجب أال يتعرض
الجهاز لقطرات الماء أو الرذاذ ،وال يجوز وضع أي أشياء تحتوي على سوائل ،مثل المزهريات ،على الجهاز.
تحذير :يستخدم مهايئ التوصيل المباشر كتجهيزة فصل ،ولهذا يجب أن تظل تجهيزة الفصل جاهزة للعمل.
تحذير :ال يجوز أن يتم تعريض البطارية (أو البطاريات أو مجموعة البطارية) لمصادر الحرارة الشديدة مثل أشعة
الشمس أو النار أو ما شابه.
رمز البرق المزود برأس سهم داخل مثلث متساوي األضالع يهدف إلى تنبيه المستخدم بوجود «جهد كهربائي خطير»
غير معزول داخل علبة الجهاز ،قد يكون ذي قوة كافية لتشكيل صدمة كهربائية .للحد من خطر الصدمة الكهربائية ،ال
تخلع الغطاء (أو الظهر) حيث ال يوجد بداخله أي أجزاء مفيدة للمستخدم .كلف فني مؤهل بإجراء جميع أعمال الخدمة.
عالمة التعجب بداخل مثلث متساوي األضالع تهدف إلى تنبيه المستخدم بوجود تعليمات هامة للتشغيل والصيانة
بالكتيب المرفق مع الجهاز.
يندرج هذ الجهاز ضمن الفئة  IIأو ضمن األجهزة الكهربائية ذات العزل المزدوج .ولقد تم تصميمه بحيث ال يحتاج
إلى توصيل آمن بالطرف األرضي.
يجب ترك مسافة فاصلة  20سم على األقل بين هوائي الجهاز وجميع األشخاص.
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ضبط المنبهات والمؤقتات

ضبط المنبه
السبات
ضبط ميقاتي ُ
ضبط ميقاتي المطبخ
إلغاء المنبه الصوتي أو الميقاتي
اإليقاف المؤقت للمنبه الصوتي
تغيير زمن اإليقاف المؤقت للمنبه
إلغاء المنبه المتوقف مؤقتا
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بدء العمل
التشغيل السريع

ملحوظة :إذا كانت لديك بطارية قابلة إلعادة الشحن من النوع ( ChargePAK E1تباع منفصلة) ،فقم بتركيبها قبل
توصيل جهاز  .One Flowانظر صفحة  18لمزيد من المعلومات.

1

قم بفرد الهوائي وأدخل قابس مهايئ التيار الكهربائي المرفق في المقبس  5.5( 5.5V DCڤلط ،تيار
مستمر) بالجزء الخلفي من جهاز  .One Flowقم بتوصيل المهايئ بمصدر التيار الكهربائي .فتظهر كلمة
 Pureعلى الشاشة لوهلة قصيرة.

5.5

2

اختر لغة شاشة العرض (إنجليزي ،فرنسي ،إسباني) من خالل إدارة طارة ( Selectاختيار) لتحديد اللغة
المرغوبة .اضغط على طارة ( Selectاختيار) لتأكيد اختيارك .كرر هذه العملية الختيار المنطقة الزمنية
واإلقليم األقرب إليك.

3

يتم عرض شاشة مصدر الصوتيات ،ويظهر بها الخيارات اآلتية .أدر طارة ( Selectاختيار) للتحديد
واضغط لالختيار من بين:
التطبيق Pure Connect
( Media playerمشغل الميديا)
( FM radioراديو )FM
( Auxiliary inputمقبس أجهزة خارجية)

4

انظر صفحة
انظر صفحة
انظر صفحة
انظر صفحة

8
11
12
6

عناصر االستعمال

5

1

4

رقم
1

عنصر االستعمال الشرح
الشاشة الرئيسية اضغط للعودة إلى شاشة مصدر الصوتيات.

2

طارة Volume
(شدة الصوت)
أزرار حساسة
للمحتوى

4

طارة
(اختيار)
عودة

3

5

3

2

Select

أدر لضبط شدة الصوت .اضغط لكتم الصوت وتشغيل الصوت.
اضغط على الزر المتوافق مع الوظيفة التي تظهر على الشاشة والتي ترغب في
استخدامها.
أدر للتنقل بين القوائم أو المحطات أو الخيارات ،واضغط الختيار أحد البنود .اضغط
لإليقاف المؤقت لألغنيات أو البودكاست.
اضغط للعودة إلى الشاشة السابقة.

5

مقابس التوصيل

زر االستعداد
اضغط لتشغيل جهاز  One Flowعلى وضع السبات أو االستعداد أو
التشغيل .انظر أدناه لمزيد من المعلومات.
ملحوظة :إذا كان جهاز  One Flowعامال بالبطارية ،ChargePAK E1
فإن الضغط على الزر ( Standbyاالستعداد) سوف يؤدي إلى إيقاف
جهاز .One Flow
مقبس Mini USB
إلجراء تحديثات البرمجيات ومهايئ اإليثرنت
.Pure Mini USB

مقبس سماعات رأس إستريو مقاس  3.5مم

( Aux inمقبس األجهزة الخارجية)
يمكنك استخدام راديو  One Flowلالستماع إلى
الموسيقى المخزنة على جهاز  iPodأو مشغالت
الموسيقى األخرى المحمولة .سوف تحتاج إلى
وصلة أجهزة إضافية مناسبة مقاس  3.5مم إلى
 3.5مم (غير مزود).

التحويل بين وضع الثبات واالستعداد والتشغيل

جهاز  One Flowله ثالثة أوضاع تشغيل االستعداد والثبات والتشغيل .في وضع االستعداد يستخدم جهاز One
 Flowأقل طاقة ممكنة .في وضع الثبات يظل جهاز  One Flowمتصال بالشبكة الالسلكية (عند توصيلها) ويكون جاهزا
لتشغيل الملفات الصوتية باستخدام تطبيق  .Pure Streamانظر صفحة  10لمزيد من المعلومات.
للدخول إلى وضع الثبات اضغط على زر .Standby
للدخول إلى وضع االستعداد اضغط على الزر  Standbyواحتفظ به مضغوطا.
في وضع الثبات/االستعداد اضغط على زر  Standbyلالنتقال إلى وضع التشغيل.

6

أيقونات الشاشة
بيان

أيقونات

Buzz FM
!Live from The Hive
Options

المصدر

Presets

أيقونات

PC

التطبيق

MP

مشغل الميديا

 FMموجة

Pure Connect

FM

 AUXمقبس األجهزة الخارجية
Pure Stream

مستوى شدة الصوت
صامت
مؤشرات ضبط المنبه/الميقاتي
الساعة
مستوى شحن البطارية

*ChargePAK

إشارة إستريو
قوة اإلشارة ( FMأو الواي فاي)
اتصال اإليثرنت نشط
اتصال اإليثرنت غير متوفر

* ChargePAK E1تباع منفصلة.
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االستماع عبر اإلنترنت من خالل تطبيق Pure Connect
بوابة  Pure Connectعبارة بوابة أونالين للميديا تتيح لك الوصول السريع والسهل لآلالف من محطات الراديو على اإلنترنت،
والبرامج حسب الطلب ،وملفات البودكاست ،والمؤثرات الصوتية .يمكنك االستمتاع بكل هذا المحتوى على راديو ،One Flow
وعلى الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية التي يعمل عليها تطبيق  ،Pure Connectوعلى موقع  Pure Connectعلى اإلنترنت.
للدخول إلى موقع  Pure Connectمن جهاز  One Flowسوف تحتاج إلى توصيل جهاز  One Flowبشبكتك .انظر أدناه
لمزيد من المعلومات.
بعد توصيل جهاز  One Flowبشبكتك يمكنك تسجيل الراديو الخاص بك على موقع  .Pure Connectوننصح بتسجيل
الراديو الخاص بك حيث يسمح لك ذلك بإدارة مفضالت  Pure Connectالخاصة بك ومشاركتها على جميع األجهزة
التي قمت بتسجيلها.

االتصال باإلنترنت

6578616D706C
Enter key or password
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
sp 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
More...

Save

Delete

100Mbps
LAN
USB

االستماع إلى راديو اإلنترنت
♥My favorites
Live Radio
Listen again
Podcasts
Pure Sounds

الشاشة الرئيسية لموقع
Pure Connect

8

باستخدام شبكة السلكية

 .1اضغط على  Homeواختر  Pure Connectمن شاشة مصدر الصوتيات .سوف
يقوم جهاز  One Flowبالبحث عن الشبكات الالسلكية وإظهارها في الئحة.
 .2اختر الشبكة المرغوبة .إذا كانت الشبكة تتطلب رمزا مفتاحيا ،فاتبع
الخطوات .4-3
 .3أدخل الرمز المفتاحي للشبكة أو كلمة السر من خالل اإلدارة والضغط
على طارة ( Selectاختيار) لتحديد الحروف واختيارها .اختر sp
(مسافة) إلدخال مسافة .اضغط على ( ...Moreالمزيد) إلظهار الحروف
الصغيرة ،واضغط عليه مرة أخرى إلظهار الرموز .اضغط على Delete
(حذف) لحذف آخر حرف.
 .4اضغط على ( Saveحفظ) لالنتهاء .فيقوم جهاز  One Flowباالتصال
بالشبكة.
معلومة مفيدة :مفتاح شبكة  Wi-Fiحساس لحالة األحرف ،ولهذا عليك
بإدخاله كما يظهر بدقة.

استخدام وصلة إيثرنت

يمكنك أيضا توصيل جهاز  One Flowباإلنترنت من خالل استخدام مهايئ
اإليثرنت .Pure Mini USB
الستخدام مهايئ اإليثرنت  ،Pure Mini USBقم بتوصيل كابل الشبكة بالمهايئ،
ثم قم بتوصيل المهايئ بمقبس  mini USBبجهاز  .One Flowبعد ذلك ،قم
باختيار البند ( Ethernet networkشبكة إيثرنت) (انظر صفحة  .)7عندئذ
تضيء لمبة مهايئ  USBويتم إجراء االتصال بالشبكة المرغوبة أوتوماتيكيا.
تظهر حالة اتصال اإليثرنت على الشاشة (انظر صفحة .)7
ملحوظة :ال يمكن أجراء اتصال اإليثرنت إال في حالة التوصيل بالتيار الكهربائي.
تبث اآلالف من المحطات اإلذاعية حول العالم برامجها عبر اإلنترنت .لالستماع
اختر  Pure Connectمن شاشة مصدر الصوتيات .يقوم راديو One Flow
بتشغيل آخر محطة استمعت إليها أو يعرض لك قائمة المحطات .أدر طارة
( Selectاختيار) للدخول إلى الشاشة الرئيسية لموقع  .Pure Connectاختر
( Live Radioالبث المباشر للراديو) ،لتظهر لك الئحة محطات اإلنترنت
المتوفرة حاليا .استخدم طارة ( Selectاختيار) لتصفح الالئحة واضغط عليها
لتشغيل المحطة المرغوبة .يمكنك إضافة إحدى المحطات إلى قائمة Favorites
(المفضالت) من خالل الضغط على ( Addإضافة).

][All
][Classical
][Netherlands
][Dutch
][All

Clear
Lounge

Go

Name
Genre
Country
Language
Quality
Clear all

شاشة البحث عن المحطات
Wind chimes in suburbs
Wooden lock
Accoustic guitar (E,A,D...
Active daytime birds
Arctic Blizzard

استعراض ملفات  Pureالصوتية

البحث عن محطة

اضغط على ( Searchبحث) أثناء تصفح الئحة المحطات باالسم أو النوع أو
الدولة أو اللغة أو الجودة (جودة الصوت) ,أو أي مزيج من المعايير
المذكورة .استخدم طارة ( Selectاختيار) لضبط خياراتك ثم اضغط على Go
(اذهب) لرؤية الئحة النتائج.

االستماع إلى محتوى آخر على اإلنترنت

اضغط على ( Homeالشاشة الرئيسية) واختر  Pure Connectمن شاشة
مصدر الصوتيات ،ثم اختر أحد أنواع المحتوى اآلتية:

تكرار االستماع

تعرض بعض القنوات خدمة االستماع مرة أخرى ،بما يتيح لك متابعة أي شيء
قد فاتك .ويتاح االستماع لهذه البرامج اإلذاعية المؤرشفة لفترة محددة من
الزمن بعد البث المباشر لها.

ملفات بودكاست

ملفات البودكاست ،هي عبارة عن عروض صوتية مسجلة مسبقا تدور حول
مجموعة متنوعة من الموضوعات مثل الكوميديا والفنون واألعمال والثقافة،
لالستمتاع بها في أي وقت.

المؤثرات الصوتية Pure

مكتبتنا الخاصة من المؤثرات الصوتية ،بما في ذلك تغريد العصافير وأصوات
المدينة وأمواج الشاطئ.

إنشاء حساب Pure Connect

الموقع connect.pure.com

Optional registration at
connect.pure.com adds
advanced features to your
?radio. Register now
Never

Later

Yes

QPZKE
Enter registration code
ABCD E FGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
sp 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

More...

Save

Del

 Pureوتسجيل جهاز One
Pure Connect
كل ما تحتاجه إلنشاء حساب على موقع Lounge
 Flowالخاص بك هو عنوان بريد إلكتروني صحيح .سوف نحتاج إلى إرسال
مجموعة من رسائل البريد اإللكتروني إليك ،ولن تستطيع مواصلة الخطوات
في حالة عدم تمكنك من الوصول إليها.
إلنشاء حساب على موقع :Pure Connect
	.1افتح متصفح اإلنترنت الخاص بك.
	.2اذهب إلى موقع .connect.pure.com
	.3انقر على ( Log inتسجيل دخول) ،ثم Create account
(إنشاء حساب) واتبع التعليمات الواردة على الشاشة.

تسجيل جهاز  One Flowعلى موقع Pure Connect

	.1قم بتسجيل الدخول على موقع  Pure Connectوانقر على ( Meأنا)
واختر ( Devicesاألجهزة) .فيظهر لك كود التسجيل.
	.2من خيارات ( Pure Connect settingsإعدادات )Pure Connect
بالراديو ،اختر ( Register with Pure Connectالتسجيل في موقع
 )Pure Connectإلدخال الكود الخاص بك .استخدم طارة Select
(اختيار) لتحديد واختيار األحرف ،واضغط ( Deleteحذف) لحذف
األحرف ،واضغط ( Saveحفظ) لالنتهاء.
تهانينا! لقد قمت بتسجيل جهاز  One Flowعلى موقع  .Pure Connectسوف تظهر
المفضالت التي قمت بعملها على موقع  Pure Connectعلى جهاز  ،One Flowكما
تظهر تلك التي قمت بعملها على جهاز  One Flowعلى موقع .Pure Connect
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خاصية

Pure Stream

الستخدام خاصية  Pure Streamفي موقع  One Flowستحتاج إلى االتصال بالشبكة واستخدام إما التطبيق
 Connectأو جهاز متوافق مع .Jongo

Pure

التشغيل من هاتف ذكي أو جهاز لوحي

التطبيق iOS Pure Connect

يمكنك استخدام تطبيق  Pure Connectلتشغيل الملفات الصوتية المخزنة على
هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي أو محطات راديو اإلنترنت وبرامج الراديو
حسب الطلب وملفات البودكاست وموسيقى من خدمة موسيقى Pure Music
التي تم االشتراك فيها على جهاز  .One Flowيتيح تطبيق Pure Connect
أيضا التشغيل عبر أجهزة متوافقة مع سماعات  Jongoمتعددة في عدة أماكن
بالتزامن ويتيح التحكم في شدة صوت كل منهم على حدة.
يمكنك تنزيل تطبيق  Pure Connectعلى هاتفك الذكي أو جهازك الكفي من
متجر  Apple Appأو متجر .Google Play
يتم التحكم في التشغيل بالكامل عن طريق تطبيق  .Pure Connectيرجى
الرجوع إلى كتيب المساعدة المتوفر مع التطبيق في حالة الرغبة في معرفة
مزيد من التفاصيل حول طريقة استخدامه.

التشغيل من جهاز متوافق مع سماعة Pure Jongo

ارجع إلى دليل المستخدم الخاص بالجهاز المتوافق مع سماعة
للمزيد من المعلومات حول تشغيل جهاز  .One Flowللمزيد من المعلومات
حول أنظمة الراديو وتشغيل الموسيقى  Pureالمتوافقة مع سماعة Jongo
تفضل بزيارة الموقع .www.pure.com

Pure Jongo

التطبيق Android Pure Connect

Pure Stream
Select speakers
My One Flow
] [
Jongo
Jongo S340B
S340B
] [
Contour 200i Air

Volume
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Exit

Clear all

التشغيل عبر جهاز متوافق مع سماعة Pure Jongo

قم بعمل اآلتي لتشغيل صوتيات أو راديو مخزن على جهاز  One Flowعبر
جهاز متوافق مع سماعة .Pure Jongo
 .1اضغط على ( Optionsخيارات) ثم أدر طارة ( Selectاختيار)
واضغطها الختيار تطبيق .Pure Stream
 .2أدر الطارة ( Selectاختيار) واضغطها لتحديد األجهزة التي تريد
التشغيل عن طريقها.
 .3اضغط على ( Saveحفظ) لحفظ أية تغييرات تم إجراؤها.
سيتم تشغيل أية صوتيات أو راديو مشغل على جهاز  One Flowفي حينه على
األجهزة التي تم تحديدها.

تشغيل الملفات الصوتية من الكمبيوتر الشخصي
أو ماك

يمكنك تشغيل الملفات الصوتية المخزنة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو على جهاز تخزين شبكي ) (NASمتوافق مع
دعم التركيب والتشغيل العالمي  UPnPمتصل بجهاز  .One Flowلتشغيل الملفات الصوتية الموجودة على جهاز
الكمبيوتر ،سوف تحتاج إلى تثبيت أحد برامج ميديا سيرفر عليه.
ننصح بتنزيل برنامج  Pure FlowServerالخاص بنا ،من الموقع  .connect.pure.comبدال من ذلك ،يمكنك استخدام
برنامج ميديا سيرفر مختلف ،مثل .Windows® Media Player 11
للحصول على المساعدة فيما يتعلق بتنزيل وتثبيت برنامج  ،FlowServerلجهاز الكمبيوتر الشخصي أو جهاز ماك ،أو
في إعداد برنامج  Windows Media Playerكسيرفر ،اتبع ما ورد في أدلتنا اإلرشادية التفصيلية على موقع
.http://support.pure.com

استخدام برنامج Pure FlowServer

يتيح لك برنامج  FlowServerتشغيل الملفات الصوتية الموجودة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك على جهاز .One Flow
وهو متوفر للعمل على أنظمة التشغيل  Microsoft® Windows XPو  Windows Vistaو  Windows 7و Apple® Mac
 OS X Leopardو.Snow Leopard
لتنزيل نسخة من برنامج :FlowServer
 .1اذهب إلى موقع .Pure Connect connect.pure.com
 .2انقر على الرابط( Downloadsتنزيالت) بأسفل الصفحة.
 .3اختر نسخة برنامج  Pure FlowServerالمتوافقة مع جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

إدخال مفتاح الترخيص

عند قيامك بتثبيت برنامج  ،FlowServerأو عند تشغيله للمرة األولى (حسب نظام التشغيل) سوف ُيطلب منك إدخال
مفتاح الترخيص .يمكنك الحصول على مفتاح ترخيص برنامج  FlowServerمن خالل الدخول على موقع Pure
 Connectوالنقر على ( Meأنا) واختيار ( Devicesاألجهزة) .سوف يكون المفتاح الخاص بك مدرجا بالجدول
الموجود بجوار الراديو.
للحصول على الدليل التفصيلي لطريقة تثبيت وإعداد برنامج  ،FlowServerيرجى زيارة موقع الدعم الفني الخاص بنا
على.http://support.pure.com :

االستماع إلى األغنيات على جهاز One Flow
.1
.2
.3

اضغط على ( Homeالصفحة الرئيسية) ثم اضغط على طارة ( Selectاختيار) الختيار ( Media playerمشغل
الميديا) من شاشة مصدر الصوتيات.
أدر طارة ( Selectاختيار) واضغط عليها الختيار مشغل الميديا ( FlowServerأو )Windows Media Player
الذي ترغب في تشغيل الملفات الصوتية عليه.
أدر طارة ( Selectاختيار) واضغط عليها للتصفح ثم اختر األغنية أو الئحة التشغيل.

التشغيل/اإليقاف المؤقت للمقطع الصوتي

اضغط على طارة ( Selectاختيار) لإليقاف المؤقت/تشغيل األغنية المشغلة على جهاز .One Flow

تقديم وتأخير األغنية

أثناء اإليقاف المؤقت ،يمكنك الضغط باستمرار على زر التأخير

االنتقال بين األغنيات ة للخلف واألمام

وزر التقديم

لتقديم وتأخير األغنية.

إذا كنت تقوم بتشغيل المقاطع الصوتية على راديو  One Flowمن سيرفر للميديا ،فيمكنك الضغط على الزرين
لالنتقال بين ملفات الصوتيات للخلف/األمام.

11

االستماع لراديو

FM

قم بفرد الهوائي ،ثم اضغط على ( Homeالصفحة الرئيسية) واختر ( FM radioراديو  )FMمن شاشة مصدر
الصوتيات .أدر طارة ( Selectاختيار) لالنتقال إلى محطة  FMالتالية أو السابقة.

تخزين محطة

Seek tune

103.30

Options

OK

Presets

تغيير محطات راديو FM

Empty 1
Empty 2
BBC Radio 6Music
Empty 4
Empty 5
OK

اختيار محطة

12

Store

قم بموالفة المحطة المراد تخزينها كموضع تخزين ثم اضغط على
(مواضع التخزين) .أدر طارة ( Selectاختيار) لتحديد رقم موضع التخزين
المسبق .اضغط على ( Storeتخزين) لتخزين الموضع( .يمكنك استبدال
مواضع التخزين الحالية).

االستماع إلى محطة مضبوطة مسبقا

Presets

اضغط على( Presetsأوضاع الضبط المسبقة) ،اختر المحطة التي ترغب في
استدعائها ثم اضغط على( Listenاستماع) ،أو اضغط على طارة Select
(اختيار).

ضبط المنبهات والمؤقتات
يشتمل جهاز  One Flowعلى منبهين ونوعين من المؤقتات (للمطبخ والسبات) .لضبط المنبه أو الميقاتي ،اضغط على
( Optionsخيارات) ثم اختر ( Alarm or timerالمنبه أو الميقاتي).

ضبط المنبهات

	.1من قائمة ( Alarm or timerالمنبه أو الميقاتي) ،أدر طارة ( Selectاختيار) واضغط عليها الختيار إما
( settingsإعدادات المنبه األول) ،أو ( Alarm 2 settingsإعدادت المنبه الثاني) ثم اضغط ( Editتعديل).
	.2أدر طارة ( Selectاختيار) واضغط عليها لتشغيل أو إيقاف المنبه.
	.3أدر طارة ( Selectاختيار) لضبط الساعات ثم اضغط عليها للتأكيد .كرر هذه العملية لضبط الدقائق.
	.4أدر طارة ( Selectاختيار) لضبط أيام تشغيل المنبه .اختر ما بين ( Once onlyمرة واحدة فقط) ،أو
(Dailyيوميا) ،أو ( Weekdaysأيام العمل) ،أو ( Weekendsالعطالت األسبوعية) ،أو ( Every Saturdayكل
سبت) و( Every Sundayكل أحد) ،ثم اضغط على طارة ( Selectاختيار) للتأكيد.
	.5أدر طارة ( Selectاختيار) لضبط نوع التنبيه .اختر ما بين ( Pure Connect stationمحطة ،)Pure Connect
( FM radioراديو  )FMأو ( Toneنغمة) ثم اضغط على طارة ( Selectاختيار) للتأكيد.
	.6إذا قمت بضبط نوع التنبيه على ( Pure Connect stationمحطة  )Pure Connectأو ( FM radioراديو )FM
فأدر طارة ( Selectاختيار) لالختيار ما بين ( Last tunedآخر محطة تمت موالفتها) أو اختيار إحدى محطات
 Pure Connectالمفضلة أو محطة  FMمضبوطة مسبقا ،في حالة قيامك بحفظ أي منها.
	.7أدر طارة ( Selectاختيار) لتغيير شدة صوت المنبه ثم اضغط عليها للتأكيد.
	.8يتم اإلشارة إلى المنبه المضبوط عن طريق الرمز بشريط األيقونات.
ملحوظة :لن تتوقف أي منبهات مضبوطة عند تشغيل جهاز  One Flowبالبطارية .ChargePAK

السبات
ضبط ميقاتي ُ

Alarm 1

يقوم ميقاتي السبات بضبط الراديو على وضع االستعداد/السبات بعد انقضاء مدة معينة .من قائمة
(المنبه أو الميقاتي) ،اختر ( Sleep timerميقاتي السبات) .استخدم طارة ( Selectاختيار) لضبط المدة الزمنية
لميقاتي السبات بفترات فاصلة من  15دقيقة إلى ساعة ونصف .اضغط ( Saveحفظ) للتخزين.
يتم اإلشارة إلى ميقاتي السبات مضبوط عن طريق الرمز بشريط األيقونات.

Alarm or timer

ضبط ميقاتي المطبخ

ُيصدر ميقاتي المطبخ صوت صفير بعد مدة محددة.
من قائمة ( Alarm or timerالمنبه أو الميقاتي) اختر ( Kitchen timerميقاتي المطبخ) واستخدم طارة ( Selectاختيار)
لضبط المدة الزمنية .اضغط على ( Minsدقائق) للتبديل بين الدقائق والساعات .اضغط على ( Saveحفظ) للتأكيد.
يتم اإلشارة إلى ميقاتي المطبخ المضبوط عن طريق الرمز بشريط األيقونات.

إلغاء المنبه الصوتي أو الميقاتي

إللغاء المنبه الصوتي أو الميقاتي ،قم بالضغط إما على طارة ( Selectاختيار) أو طارة ( Volumeشدة الصوت).
سوف يتوقف المنبه الصوتي أوتوماتيكيا بعد ساعة واحدة.
ملحوظة :الضغط على طارة ( Volumeشدة الصوت) لن يوقف التنبيه بالنغمات.
تحذير :عندما يكون الجهاز عامال بالبطارية  ،ChargePAK E1فإن الضغط على زر ( Standbyوضع االستعداد)
يؤدي إلى إيقاف الراديو وبالتالي لن يعمل أي منبه أو ميقاتي تم ضبطه.

اإليقاف المؤقت للمنبه الصوتي

انقر على زر  Snoozeإليقاف المنبه الصوتي للمدة المحددة (المدة االفتراضية  9دقائق).

تغيير زمن اإليقاف المؤقت للمنبه

من قائمة ( Alarm or timerالمنبه أو الميقاتي) ،اختر ( Snooze timeزمن اإليقاف المؤقت للمنبه) .استخدم طارة
( Selectاختيار) لضبط الفترة الزمينة لإليقاف المؤقت للتنبيه من  5إلى  ،15ثم  40/30/25/20دقيقة ،أو ساعة واحدة.

إلغاء المنبه المتوقف مؤقتا

إللغاء اإليقاف المؤقت للمنبه اضغط على طارة ( Selectاختيار) أو طارة ( Volumeشدة الصوت).
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الخيارات واإلعدادات
أوضاع ضبط التطبيق Pure Connect

ال يتم إتاحة هذه اإلعدادات أثناء االستماع من خالل موقع  .Pure Connectاضغط على ( Optionsخيارات) ،ثم اختر
( Pure Connect settingsإعدادات .)Pure Connect

مسح المفضالت

اختر ( Clear favoritesمسح المفضالت) إلزالة كل المحطات/ملفات البودكاست/مقاطع  Pureالصوتية من الئحة
المفضالت الخاصة بك ،وكذلك من على موقع  Pure Connectإذا كانت الراديو متصال به.
التسجيل مع التطبيق Pure Connect

أدخل كود التسجيل بموقع  Pure Connectإذا لم تكن قد فعلت ذلك.

إعدادات FM

يتم إتاحة هذه اإلعدادات عند االستماع لراديو  FMفقط .اضغط على ( Optionsخيارات) ،ثم اختر
(إعدادات .)FM

FM settings

( FM tuningموالفة موجة )FM

لتغيير طريقة عمل طارة ( Selectاختيار) ،اختر( Seek tuneموالفة تلقائية) أو ( Manual tuneموالفة يدوية).
موالفة تلقائية :الموالفة التلقائية للمحطة التالية ذات اإلشارة القوية.
الموالفة اليدوية :الموالفة ألعلى وألسفل على مراحل قيمة كل منها  0.5ميجاهرتز.

 FM( FM stereoإستريو)

التبديل بين استقبال محطات  FMعلى الوضع ( Monoأحادي) (الوضع االفتراضي) أو ( Stereoإستريو) .عند
االستماع من خالل سماعات الرأس ،قد تحتاج إلى تغيير هذا اإلعداد إلى ( stereoإستريو).

إعدادات مشغل الميديا

ال يتم إتاحة هذه اإلعدادات أثناء االستماع عن طريق مشغل الميديا .اضغط على ( Optionsخيارات) ،ثم اختر
( Media player settingsإعدادات مشغل الميديا).

( Repeatتكرار)

اختر نوع التكرار.
( Offمطفأ) (الوضع االفتراضي) :يتم تشغيل األغنيات حتى نهاية األلبوم الحالي أو المجلد أو الئحة التشغيل أو
نتائج البحث.
( Allتكرار الكل) :يتم تكرار األلبوم الحالي أو المجلد أو الئحة التشغيل أو نتائج البحث باستمرار.
( Trackاألغنية) :تكرار األغنية الحالية.

( Shuffleالترتيب العشوائي)

اختر ترتيب تشغيل األغنيات الموجودة باأللبوم الحالي أو المجلد أو الئحة التشغيل أو نتائج البحث:
( Offمطفأ) (الوضع االفتراضي) :يتم تشغيل األغنيات بالترتيب الذي تعرض به على الشاشة.
( ONمشغل) يتم تشغيل األغنيات بترتيب عشوائي.

( Media serverسيرفر الميديا)

يعرض البيانات الفنية المتعلقة بسيرفر الميديا الحالي أو يقوم بالبحث مرة أخرى عن سيرفرات بديلة:
( Current detailsالبيانات الحالية) :أدر طارة ( Selectاختيار) لعرض المعلومات المتعلقة بسيرفر الميديا ،بما
في ذلك اسم سيرفر الميديا ،وإصدار البرنامج ،وعنوان  IPورقم المنفذ.
( Scan for serversالبحث عن سيرفرات) :إلعادة البحث عن سيرفرات جديدة على الشبكة.

إعدادات الشبكة

قائمة إعدادات الشبكة ،والتي تتيح لك ضبط إعدادات الشبكة ،تكون متوفرة عند االستماع لمشغل الميديا على موقع
.Pure Connect
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خيارات العرض

تستخدم في ضبط إعدادات العرض ،مثل مدة تشغيل الشاشة والمعلومات المعروضة أثناء االستماع لكل مصدر .اضغط
على ( Optionsخيارات) ثم ( Displayالعرض).

المعلومات

يتوفر عرض مختلف للمعلومات لكل مصدر للصوتيات:
راديو FM

( Scrolling textتصفح النص) :عرض المعلومات النصية المتوفرة بالمحطة الحالية .بما في ذلك أسماء األغنيات،
بيانات البرنامج ،األخبار ،وخالفه.
( Reception infoبيانات االستقبال) :يعرض التردد الحالي وقوة اإلشارة.
(Time and dateالوقت والتاريخ) :يعرض الوقت والتاريخ الحالي.

التطبيق Pure Connect

الشرح :يعرض معلومات عن المحطة الحالية .يمكن أن يتضمن ذلك أسماء الملفات الصوتية ،بيانات البرنامج.
الموقع ونوع الموسيقى :معلومات عن المحطة الحالية على سبيل المثال ،روك أمريكي.
الوقت المنصرم :معظم المحطات تبث على الهواء ،ولكن إن لم يكن ذلك هو الحال ستعرض هذه الخاصية الوقت
المنصرم من البث في المحطة.
( Wi-Fi signal strengthقوة إشارة الواي فاي) :يعرض شريط بيان القوة الحالية إلشارة الواي فاي.
عنوان  URLللمحطة :يعرض عنوان  URLللمحطة الحالية.
( Time and dateالوقت والتاريخ) :يعرض التاريخ مع الساعة بملء الشاشة (مثل وضع االستعداد).

( Media playerمشغل الميديا)

( Track infoبيانات األغنية) :يعرض بيانات المغني واأللبوم (وسوم .)id3
( Time offset/durationالوقت المنصرم/المدة) :يعرض شريط التقدم والمؤقتات التي تبين موضع األغنية الحالية.
( Wi-Fi signal strengthقوة إشارة الواي فاي) :يعرض شريط بيان القوة الحالية إلشارة الواي فاي.
الوقت والتاريخ :يعرض التاريخ مع الساعة بملء الشاشة (مثل وضع االستعداد).

ضوء الخلفية في وضع التشغيل ووضع االستعداد

يمكنك ضبط الفترة الزمنية التي تظل فيها الشاشة مضاءة عند تشغيلها أو عندما تكون في وضع االستعداد .اختر
( Active backlightضوء الخلفية أثناء التشغيل) لضبط إعدادات العرض المطبقة عند تشغيل الراديو أو
( Standby backlightضوء الخلفية في وضع االستعداد) لضبط إعدادات العرض المطبقة عندما يكون الراديو في
وضع االستعداد .اختر ما بين ( Always onمشغل دائما) أو ( Off after 7 secondsينطفئ بعد  7ثوان).

ضبط الساعة

سيتم ضبط الساعة أوتوماتيكيا عن طريق إشارة راديو  FMأو عن طريق شبكتك .وعلى الرغم من ذلك ،إذا لم تستطع
استالم إشارة بالوقت المحدث ،أو رؤية الرسالة ’( ‘Time not availableالوقت غير متوفر) ،فقم بضبط الوقت
والتاريخ يدويا .لضبط الوقت والتاريخ يدويا:
 .1اضغط على ( Optionsخيارات) ثم أدر طارة ( Selectاختيار) واضغط عليها الختيار ( Alarm or timerالمنبه
أو الميقاتي).
 .2أدر طارة ( Selectاختيار) واضغط عليها الختيار ( Set clockضبط الساعة).
 .3أدر طارة ( Selectاختيار) واضغط عليها لضبط الوقت والتاريخ.
لإلنتقال إلى اإلعدادات السابقة أو التالية.
أو الزر
 .4اضغط على الزر
 .5اضغط على ( Saveحفظ) عند االنتهاء من ضبط الوقت والتاريخ.
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تغيير لغة شاشة العرض

لتغيير لغة شاشة العرض بين اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية:
 .1اضغط على ( Optionsخيارات) ثم أدر طارة ( Selectاختيار) الختيار ( Additional settingsإعدادات
إضافية).
 .2أدر طارة ( Selectاختيار) واضغط عليها الختيار ( Languageاللغة).
 .3أدر طارة ( Selectاختيار) واضغط عليها لضبط لغة العرض.

ترقية جهاز One Flow

قد يتم إصدار تحديثات للبرمجيات في المستقبل لتوفير ميزات ووظائف جديدة ونحن ننصح باستخدام التحديثات
األوتوماتيكية للبرمجيات والخاصة بجهاز  ،One Flowوالتي يتم إتاحتها عن طريق اتصال الواي فاي .عند توفر تحديث
للبرمجيات ،سوف تظهر على جهاز  One Flowرسالة تسألك عما إذا كنت ترغب في تثبيت تحديث البرمجيات.

إلجراء الترقية يدويا عبر الشبكة

 .1اضغط على ( Optionsخيارات) ،ثم اختر ( Additional settingsإعدادات إضافية)
 .2أدر طارة ( Selectاختيار) واضغط عليها الختيار ( Upgradeترقية).
 .3سوف يبحث جهاز الراديو عن أي تحديثات متوفرة .في حالة توفر أي تحديث سوف تظهر الرسالة New version
( availableاإلصدار الجديد متوفر) :سوف يظهر  vX.Xعلى الشاشة ( X.Xهو رقم اإلصدار ،على سبيل المثال،
( v2.1اإلصدار .))2.1
 .4اضغط على ( OKموافق) لتنزيل وتثبيت البرنامج الجديد .قد يستغرق ذلك مدة تصل إلى  5دقائق.

للترقية باستخدام كابل ( USBفي حالة عدم توفر الشبكة)

اتصل بالدعم الفني لشركة  (http://support.pure.com/us) Pureلمطالعة مزيد من المعلومات حول كيفية تحديث جهاز
 One Flowإلى إحدث إصدار للبرمجيات.
تحذير :ال تقم بإطفاء جهاز  One Flowأثناء القيام بالتحديث.

تغيير اسم الراديو

تم تخصيص اسم لجهاز  One Flowالخاص بك .يستخدم هذا االسم كي تستطيع العثور على الراديو الخاص بك
بسهولة أثناء استخدام موقع  Pure Connectإلدارة المقاطع الصوتية .كما يستخدم هذا االسم لتحديد جهاز
كسماعة متاحة بتطبيق  .Pure Streamاالسم االفتراضي هو  ،My One Flowولكن من هنا يمكنك تغييره إلي أي اسم
آخر تحبه كي ال تنساه .لتخصيص اسم حسب رغبتك لجهاز :One Flow
 .1اضغط على ( Optionsخيارات) ثم أدر طارة ( Selectاختيار) الختيار ( Additional settingsإعدادات إضافية).
 .2أدر طارة ( Selectاختيار) واضغط عليها الختيار ( View/change device nameعرض/تغيير اسم الجهاز).
سيظهر االسم المخصص حاليا لجهاز  One Flowفي أعلى الشاشة.
 .3أدر طارة ( Selectاختيار) واضغط عليها إلدخال اسم جديد.
 .4اضغط على ( Saveحفظ) عند االنتهاء من ضبط اسم الراديو.

One Flow
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إعدادات الشبكة

اضغط على ( Optionsخيارات) من خالل موقع  Pure Connectأو مشغل الميديا ،ثم اختر
(إعدادات الشبكة) لعرض خيارات ضبط اتصال الشبكة.

Network settings

( Connection wizardمساعد االتصال)

يبحث عن الشبكات الالسلكية لالتصال بها.

( View detailsعرض التفاصيل)

يعرض تفاصيل إعدادات الشبكة الالسلكية.
)( Network name (SSIDاسم الشبكة)

)( Encryption method (WEP, WPA or WPA2طريقة التشفير ( WEPأو  WPAأو))WPA2
( IP addressعنوان )IP
( Network maskقناع الشبكة)
( DNS IP addressعنوان )DNS IP
( Router IP addressعنوان  IPللراوتر)
( Radio MAC addressعنوان ماك للراديو)
( Access point MAC addressعنوان ماك لنقطة الوصول)

( Manual setupالضبط اليدوي)

ضبط إعدادات الشبكة الالسلكية يدويا (للمستخدمين المحترفين فقط).
( Retry connectionإعادة محاولة االتصال) :محاولة االتصال بالشبكة المختارة.
( Network nameاسم الشبكة)( Scan for networks :بحث عن شبكات) أو ( Enter SSID manuallyإدخال
عنوان  SSIDيدويا).
( Encryption modeطريقة التشفير) :تغيير طريقة التشفير بين  WEPأو WPA (PSK)أو WPA2 (PSK)أو
 .Noneيقوم جهاز  One Flowأوتوماتيكيا بالبحث عن طريقة تشفير الشبكة .ال تقم بتغيير هذا اإلعداد إال عند الشك
في عدم صحة طريقة التشفير.
( Key or passwordالرمز المفتاحي أو كلمة السر) :إدخال مفتاح تشفير جديد أو كلمة سر.
( IP addressعنوان  :)IPاختر بين ( DHCPديناميكي) أو ( Staticثابت).

مسح إعدادات الشبكة

سيقوم برنامج  One Flowبمسح جميع اتصاالت الواي فاي السابقة ،وكلمات السر واإلعدادات ويجري بحثا عن
الشبكات المتوفرة.

( Select network typeاختيار نوع الشبكة)

اختر ما بين اتصال  Wi-Fiأو  .Ethernetيؤدي ذلك إلى إعادة ضبط نوع اتصال الشبكة لجهاز .One Flow
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استخدام بطارية اختيارية ChargePAK

بطارية  ChargePAKتجعل راديو  Pureصالحا لالصطحاب في أي مكان ،بحيث يمكنك االستمتاع بالبرامج التي تحبها
في الحديقة أو على الشاطئ.
وألن بطارية  ChargePAKصالحة إلعادة الشحن ،فهي توفر الكثر عن البطاريات العادية .وهي أيضا صديقة للبيئة
بشكل أكبر ألنها تقلل من حجم المواد السامة المرسلة إلى مركز تجميع النفايات .وألنها تمثل حال مثاليا ما عليك سوى
تركيبها حيث تشحن كلما تم توصيل جهاز الراديو بمصدر الطاقة الكهربائية ،فهي أكثر راحة من البطاريات العادية
القابلة للشحن.
تركيب البطارية ChargePAK

 .1أطفئ جهاز  One Flowوافصله عن التيار الكهربائي.
	.2افتح حيز البطارية وأدخل قابس توصيل البطارية  ChargePAKبمقبس حيز البطارية .قم بمواءمة بروزات القابس
مع فتحات المقبس .ال تحاول إدخال القابس بالقوة.
 .3أدخل البطارية  ChargePAKداخل حيز البطارية.
 .4أعد تركيب غطاء موضع البطارية وقم بتوصيل الجهاز بمصدر الكهرباء.
	.5سوف تبدأ البطارية  ChargePAKفي الشحن .عند شحن البطارية  ChargePAKللمرة األولى أو بعد مدة طويلة من
الخمول ،ننصح بأن يتم شحنها لمدة  24ساعة للتأكد من شحنها بالكامل.

ملحوظة :من الطبيعي أن تسخن البطارية  ،ChargePAKخصوصا أثناء الشحن .سوف تمنحك البطارية ChargePAK
سنوات طويلة من االستخدام الخالي من المشاكل في الظروف الطبيعية ،ومع ذلك سوف تقل كفاءتها تدريجيا مع الزمن،
مثلها مثل جميع البطاريات القابلة إلعادة الشحن.
هام :ال يمكن تشغيل جهاز  One Flowإال باستخدام بطارية  Pure ChargePAK E1وهو غير متوافق مع أي بطارية
أخرى ,سواء كانت صالحة إلعادة الشحن أو غير صالحة ،أو أي موديل آخر من بطاريات .ChargePAK
Secure this end first on rear of the battery pack...

14U48
Please recycle responsibly
Designed and engineered in the UK, assembled in China

Li-ion 3.7V 8800mAh 32.56Wh
Do not tear or remove the plastic covering or any part of
the ChargePAK.
Only use in Pure products with original Pure power adapters.
For your safety, always use a genuine Pure ChargePAK.
The pack will become warm during charging.
Caution: May explode if damaged or disposed of in fire.
Must be disposed of properly. Do not short-circuit.
Refer to your product documentation for details of how to
install and use ChargePAK.

A
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المساعدة والنصائح
لدي مشكلة في االتصال بالشبكة

• •لم يتمكن جهاز الراديو الخاص بك من االتصال بالشبكات الالسلكية المتحكم في الوصول إليها ،مثل شبكات العمل
المكتبية التي ال تحتاج إلى رمز مفتاحي  WEPأو  WPAأو  WPA2أو كلمة سر.
• •يجب أن يتم وضع جهاز الراديو الخاص بك في نطاق الشبكة الالسلكية ،والذي يضعف في حالة وجود جدران بين
الراوتر والراديو .وعلى الرغم من أن جهاز  One Flowممتاز في التقاط الشبكات الالسلكية ،فإن قوة إشارة الواي
فاي سوف تختلف اعتمادا على نوع الراوتر والبيئة المحيطة .إذا لم يتمكن جهاز  One Flowمن العثور على الشبكة
الالسلكية ،أو انقطعت اإلشارة ،فقم بتقريب الراديو من الراوتر.
• •إذا لم تكن شبكتك «مفتوحة» (هذا الوضع غير مفضل بشكل عام بسبب مخاطر الدخول غير المصرح به) ،فاحرص
على وجود الرمز المفتاحي لشبكة  WEPأو  WPAأو  WPA2في المتناول دائما.
• •إذا واجهت أيضا مشكالت في االتصال بشبكتك باستخدام مهايئ اإليثرنت ،فتحقق من اتصال اإلنترنت مرة أخرى
عن طريق جهاز الكمبيوتر .إذا كان على ما يرام ،فحاول إعادة تشغيل المودم.

تظهر على الشاشة رسالة ’« ‘Station not availableالمحطة غير متاحة»
• •إذا لم تعمل المحطة تفضل بزيارة الموقع  http://support.pure.com/usواطلب المساعدة.

مشغل الميديا ال يعمل

• •لمشاركة الملفات الموسيقية وتشغيلها على جهاز الراديو ،يجب أن يتم تنزيل وتثبيت برنامج  FlowServerمن خالل
موقع ( connect.pure.comمتاح للتنزيل مجانا ،عند االشتراك في .)Pure Connect
• •تأكد من تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
• •ال يمكن لجهاز الراديو تشغيل الملفات المقيدة من خالل إدارة الحقوق الرقمية (.)DRM
• •تحقق من حفظ الملفات الموسيقية بإحدى الصيغ المدعومة MP2 :أو  MP3أو  WMA4أو  WMA7أو  WMA8أو
 WMA9أو ( AACبما في ذلك الصيغة  ).m4aأو .Real Audio
ملحوظة :قم بزيارة  http://support.pure.com/usللحصول على مزيد من المساعدة واألدلة التفصيلية والتنزيالت.
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المواصفات الفنية
		 FMوإنترنت (عبر اتصال الواي فاي أو إيثرنت).
راديو
 FM 87.9-107.9ميجاهرتز.
		
الترددات
 802.11bو  802.11gمدعومة بتشفير  WEPو  .WPA/WPA2ينصح باتصال
الشبكة الالسلكية 		
إنترنت واسع النطاق بسرعة  0.5ميجابايت.
		تتضمن كوديكس الملفات الصوتية WMA (Standard V9)و  AACو  MP3و MP2
تشغيل الميديا
و .Real Audio (cook)يتطلب تشغيل الميديا وجود سيرفر  UPnPأو جهاز كمبيوتر
شخصي/ماك يعمل عليه برنامج سيرفر( UPnPيتوفر عند التسجيل على موقع
.)connect.pure.com
		وحدة كاملة النطاق  3.5بوصة.
السماعة
مقابس التوصيل 		مقبس مهايئ تيار مستمر  5.5ڤلط (المهايئ مرفق) 3.5 .مم منفذ  Line-inلألجهزة
الخارجية .مقبس ( USBمن نوع  )mini-ABلتحديثات الجهاز (متاح أيضا عبر
اتصال الواي فاي) أو مهايئ  mini USB Ethernetاالختياري.
مقابس الخرج 		مخرج إستريو  3.5مم
		 10مفضالت لراديو  FMوعدد ال نهائي من مفضالت راديو اإلنترنت (يتطلب
أوضاع الضبط المسبقة
التسجيل على الموقع .)connect.pure.com
شاشة العرض 		شاشة جرافيك  LCD. 128 x 64بكسل .إضاءة خلفية  LEDخضراء.
 240-100ڤلط ،مهايئ طاقة خارجي  60/50هرتز  5.5ڤلط تيار مستمر.
		
اإلمداد بالطاقة الكهربائية
		بطارية ( Pure ChargePAK E1متوفرة بشكل منفصل).
نوع بطارية ChargePAK
استهالك الكهرباء 		في وضع االستعداد 2 :واط ،فعال 2.5 :واط.
		مطابق للمواصفتين( EMC ،التوافق الكهرومغناطيسي) والجهد المنخفض
الموافقات
( 2 004/108/ECو  .)2006/95/ECمطابق للمواصفة .ETSI EN 300 401
		موافقة  C-Tick N1600والسالمة الكهربائية االسترالية.
		ارتفاع  5.79بوصة ( 147مم)  xعرض  8.15بوصة ( 207مم)  xعمق  3.15بوصة
األبعاد
( 80مم)
		 1.43باوند ( 0.65كجم)
الوزن
		ضمان شامل لمدة عامين.
الضمان

التخلص من األجهزة الكهربائية واإللكترونية

هذا الرمز الملصق على المنتج أو علبته يشير إلى أنه ال ينبغي التعامل مع هذا المنتج باعتباره نفاية منزلية.
بدال من ذلك ،يجب أن يتم تسليمه إلى نقطة تجميع مناسبة إلعادة تصنيع األجهزة الكهربائية واإللكترونية.
من خالل التحقق من التخلص من هذا المنتج بصورة مالئمة ،سوف تساهم في تجنب اآلثار السلبية الخطيرة
على البيئة وصحة اإلنسان ،والتي يمكن أن تتسبب فيها المعالجة غير الصحيحة لهذا المنتج .المواد المعاد
تصنيعها تساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية .للحصول على معلومات أكثر تفصيال بخصوص إعادة
تصنيع هذا المنتج ،يرجى االتصال باإلدارة المحلية ،أو خدمة التخلص من النفايات المنزلية أو المتجر الذي
اشتريت منه المنتج.
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حقوق الطبع والنشر

حقوق التأليف والنشر  ،2012شركة  Imagination Technologiesالمحدودة .جميع الحقوق محفوظة .ال يجوز نسخ أي جزء
من هذا الكتيب أو توزيعه أو نقله أو االقتباس منه أو تخزينه في نظام استرجاع ،أو ترجمته إلى أي لغة بشرية أو حاسوبية،
بأي شكل وبأية وسيلة ،إلكترونية أو ميكانيكية أو مغناطيسية أو يدوية أو خالفه ،أو الكشف عنها لطرف ثالث دون إذن كتابي
صريح من شركة  Imagination Technologiesالمحدودة.

العالمات التجارية

تعد كل من  One Flowو  ChargePAKو  Pureوشعار  Pureو  Imagination Technologiesوشعار شركة
 Imagination Technologiesعالمات تجارية أو ماركات مسجلة لشركة  Imagination Technologiesالمحدودة.
جميع أسماء المنتجات األخرى هي عالمات تجارية لشركاتها المعنية .اإلصدار الثالث ،ديسمبر .2012

معلومات الضمان

تضمن شركة  Imagination Technologiesالمحدودة للمستخدم النهائي خلو هذا المنتج من عيوب الخامات وعيوب الصناعة
في ظل االستخدام العادي لمدة عامين من تاريخ الشراء .ويغطي هذا الضمان األعطال الناجمة عن عيوب التصنيع أو التصميم،
وال يسرى في حاالت التلف الناجم عن الحوادث ،أيا ً كانت األسباب ،أو التآكل والتهالك ،أو اإلهمال ،أو التعديالت ،أو التغييرات
أو اإلصالحات غير المعتمدة من قبلنا.
يرجى زيارة www.pure.com/us/register :للقيام بتسجيل المنتج معنا .في حالة حدوث أي مشكلة مع جهازك ،يرجى
االتصال بوكيلك أو االتصال بالدعم الفني لشركة  Pureعلى العنوان المدون بظهر هذا الدليل.

إخالء المسؤولية

ال تقدم شركة  Imagination Technologiesالمحدودة أي بيان أو ضمانات فيما يتعلق بمحتويات هذا الكتيب ،وال تتحمل بصفة
خاصة المسؤولية عن أي ضمانات ضمنية تتعلق بقابلية البيع أو المالءمة في أي غرض معين .عالوة على ذلك ،تحتفظ شركة
 Imagination Technologiesالمحدودة بالحق في تنقيح هذا الكتيب وإجراء التعديالت عليه من وقت آلخر دون التزام شركة
 Imagination Technologiesالمحدودة بإبالغ أي شخص بمثل هذه التنقيحات أو التغييرات.
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