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احرص عىل عدم تلف المحتويات عند فك تغليف الأجزاء. وتأكد من وجود 

ي العلبة المصنوعة من الورق المقوى. حافظ عىل مواد التعبئة 
كل الأجزاء �ز

والتغليف، فستلزمك عند الحاجة إىل نقل السماعة أو صيانتها.

1.0 فك التغليف



2.0 أزرار DALI KATCH ووصالتها

DALI KATCH 2.1 نظرة عامة عىل أزرار

1
Bluetooth
ة ز تحرير م�ي

2
تشغيل/إيقاف التشغيل

3
ات مصابيح المؤ�ش

4
خفض مستوى الصوت

5
رفع مستوى الصوت

6
تبديل وضع الصوت



DALI KATCH 2.2 نظرة عامة عىل موصالت

1 USB مخرج شحن 

2 يو  ي صغ�ي اس�ت
2مدخل قابس صو�ت

3 مدخل شحن رئيسي 

2.0 أزرار DALI KATCH ووصالتها



3.0 الطاقة

3.1 التشغيل
لتشغيل DALI KATCH؛

اضغط مع الستمرار عىل زر تشغيل/إيقاف التشغيل )زر 2( ح�ت يُسمع صوت التشغيل.  .1
ء مصباح المؤ�ش )زر 3(، وتصبح سماعة KATCH جاهزة لالستخدام. ي

ي�ز  .2
ات )زر 3( إىل حالة البطارية.  عند تشغيل DALI KATCH، تش�ي مصابيح المؤ�ش

 

ي )انظر 4.0(
إذا لم يتم تشغيل سماعة DALI KATCH، فقم بتوصيل الشاحن الكهربا�أ

3.2 إيقاف التشغيل
1.  اضغط مع الستمرار عىل زر تشغيل/إيقاف التشغيل )زر 2( ح�ت 

يُسمع صوت إيقاف التشغيل.

 DALI KATCH ما لم تكن سماعة ، يتم إيقاف تشغيل مصباح المؤ�ش  .2
موصلة بالكهرباء )انظر 5.0(.

سيتم إيقاف DALI KATCH تلقائًيا اذا لم تكن قيد الستخدام. عندما استعمال 

ي بعد 10 دقائق. عندما استعمال 
طاقة البطارية، سيبدأ إيقاف التشغيل التلقا�أ

ي بعد 30 دقيقة.
، سيبدأ إيقاف التشغيل التلقا�أ ي

مصدر طاقة كهربا�أ



4.0 رفع/خفض مستوى الصوت

4.1 خفض مستوى الصوت
لخفض مستوى الصوت لدى DALI KATCH؛

اضغط عىل زر خفض مستوى الصوت )زر 4(.  .1
لخفض مستوى الصوت برسعة، اضغط مع الستمرار عىل زر خفض 

مستوى الصوت )زر 4(.

4.2 رفع مستوى الصوت
لرفع مستوى الصوت لدى DALI KATCH؛

اضغط عىل زر رفع مستوى الصوت )زر 5(.  .1
لرفع مستوى الصوت برسعة، اضغط مع الستمرار عىل زر رفع مستوى 

الصوت )زر 5(.

ات مستوى الصوت 4.3 مؤ�ش
ات )زر 3( إىل إعداد مستوى الصوت ستش�ي مصابيح المؤ�ش



5.0 الشحن

لشحن جهاز DALI KATCH، قم بتوصيل الأسالك الرئيسية للشاحن المرفق ب DALI KATCH )الوصلة 3(. أثناء الشحن، 

. تشغيل الموسيقى  ز ستومض أضواء المؤ�ش )الزر 3( ببطء بينما تظهر حالة الشحن. سيستغرق الشحن الكامل حواىلي ساعت�ي

يد من وقت الشحن. ز أو استخدام شاحن USB) الوصلة 1( س�ي

عند اكتمال الشحن، سيستطيع جهاز DALI KATCH العمل لمدة 24 ساعة

ي ل DALI KATCH ع�ب شاحن  توصيل التيار الكهر�ب

 الأسالك الرئيسية سيمكنه من إصدار صوت أعىل 

. يمكن التوصية بذلك من أجل الوصول إىل   وطاقة أك�ب

أداء مثاىلي عند تشغيل الموسيقى بوصت عال.



BLUETOOTH ة ز 6.0 م�ي

قران 6.1 الإ
لتوصيل جهازك بسماعة DALI KATCH؛

قم بتشغيل DALI KATCH )انظر 3.1(.  .1
.Bluetooth ة ز ان ع�ب م�ي ستصبح DALI KATCH الآن جاهزة لالق�ت  .2

قران ع�ب Bluetooth من جهازك. ابدأ عملية الإ  .3
ان البلوتوث ويتحول ضوء المؤ�ش )الزر 3( إىل اللون الأزرق. قران، يُسمع صوت اق�ت عند اكتمال عملية الإ  .4

 DALI ي وقت سابق، وكان هذا الجهاز ل يزال ضمن النطاق، فإن سماعة
إذا كان قد تم إقران جهاز بسماعة DALI KATCH �ز

ي نفس الوقت، وكال الجهازين يمكنهما تشغيل ملفات صوتية ولكن كل 
من الممكن توصيل جهازين ب DALI KATCH �ز

.DALI KATCH واحد عىل حدة ع�ب



NFC قران ع�ب 6.2 الإ
.Bluetooth ة ز قران ع�ب م�ي يمكن أيًضا استخدام NFC لبدء الإ

قم بتشغيل DALI KATCH )انظر 3.1(.  .1
ي جهازك.

تأكد من أن NFC قيد التشغيل �ز  .2
حدد منطقة استشعار NFC عىل هاتفك.  .3

قرب منطقة الستشعار قريب المدى NFC بالجهاز من   .4
DALI KATCH من الجانب بجوار زر التشغيل، إيقاف التشغيل 

)الزر 2( كما يظهر بالشكل.

BLUETOOTH ة ز 6.0 م�ي



BLUETOOTH ة ز 6.3 تحرير م�ي
إذا كنت غ�ي قادر عىل إقران جهازك بسماعة DALI KATCH؛

ة Bluetooth ويتحول مصباح المؤ�ش إىل اللون الأزرق. ز 1.  فاضغط مع الستمرار عىل زر تحرير Bluetooth )زر 1( ح�ت تسمع صوت تحرير م�ي
قران. والآن تم تحرير كل الأجهزة المتصلة ويمكنك إعادة إجراء عملية الإ  .2

BLUETOOTH 6.4 تسمية
.DALI KATCH الخاص بسماعة Bluetooth ة ز إذا كان لديك أك�ش من سماعة DALI KATCH واحدة، فمن الممكن تغي�ي اسم م�ي

قم بإيقاف تشغيل DALI KATCH )انظر 3.2(.  .1
اضغط مع الستمرار عىل زر التشغيل/إيقاف التشغيل )زر 2(.  .2

ة )الزر 2( و..... ي الضغط عىل زر التشغيل ON لف�ت
عند سماع صوت تشغيل الجهاز ON، استمر �ز  .3

ز الأسماء المحتملة   4.  بعد ذلك، اضغط إما عىل زر رفع مستوى الصوت )زر 5( أو خفض مستوى الصوت )زر 4( للتبديل ب�ي
  )3 DALI KATCH2، و DALI KATCH1، و DALI KATCHو ،DALI KATCH(

DALI KATCH DALI KATCH 1 DALI KATCH 2 DALI KATCH 3

BLUETOOTH ة ز 6.0 م�ي



يو 6.5 وضع إقران اس�ت
. ز اليم�ز واليرسى، عىل التواىلي يو، بحيث يتم تشغيل القنات�ي ي DALI KATCH لتشكيل زوج اس�ت

يمكن ربط سماع�ت

يو؛ لبدء اتصال اس�ت

عداد. - قم بتشغيل أول جهاز DALI KATCH ثم أقرنه بأحد الأجهزة )انظر الشكل 6-1(. مك�ب الصوت هذا سيصدر صوت القناة اليرسى عند اكتمال الإ  .1
ي الوميض 

ات )زر 3( �ز ي الضغط عليهما ح�ت تبدأ مصابيح المؤ�ش
ي الوقت نفسه، واستمر �ز

2.  اضغط زر تحرير Bluetooth )زر 1( وزر رفع مستوى الصوت )زر 5(، الموجود بسماعة DALI KATCH الأوىل �ز
ز الأبيض والأزرق. باللون�ي

3.  قم بتشغيل سماعة DALI KATCH الثانية وانتظر لمدة 5 ثوان.
ي الوميض 

ات )زر 3( �ز ي الضغط عليهما ح�ت تبدأ مصابيح المؤ�ش
ي الوقت نفسه، واستمر �ز

4.  اضغط زر تحرير Bluetooth )زر 1( وزر رفع مستوى الصوت )زر 5(، الموجود بسماعة DALI KATCH الثانية �ز
ز الأبيض والأزرق. باللون�ي

ة تصل إىل 15 ثانية(. 5.  ستكون سماعتا DALI KATCH الآن متصلتان ببعضهما )وهذا قد يستغرق ف�ت
. ات )زر 3( باللون الأبيض عىل سماعة DALI KATCH اليرسى وباللون الأزرق عىل سماعة DALI KATCH اليم�ز ء مصابيح المؤ�ش ي

ز وست�ز عند تأسيس اتصال، يتم تشغيل صوت اتصال Bluetooth من كال السماعت�ي

. ز ز عند استخدام رفع/خفض مستوى الصوت عىل أي من الوحدت�ي ز الوحدت�ي سيتم تلقائًيا مزامنة الصوت ب�ي

يو ح�ت يتم تحرير التصال يدويًا. ي وضع إقران اس�ت
ز �ز ستبقى الوحدتان متصلت�ي

يو؛ للخروج من وضع إقران اس�ت

 .Bluetooth ة ز ي DALI KATCH ح�ت يُسمع صوت تحرير م�ي
1.  اضغط مع الستمرار عىل زر تحرير Bluetooth )زر 1( الموجود بأي من سماع�ت

ي المرة الواحدة.
يو، يمكن فقط توصيل جهاز واحد بسماعة DALI KATCH �ز انهما وضع إقران اس�ت عند اق�ت

راسيلا قح

BLUETOOTH ة ز 6.0 م�ي



7.0 وضع الصوت

ز وضعي الصوت، اضغط  لدى DALI KATCH وضعان للصوت، Clear )واضح( وWarm )قوي(. للتبديل ب�ي

عىل زر Sound Mode )وضع الصوت( للتبديل بينهما )زر 6(.

 

. ز يو )انظر 6.5( ينبغي تعديل وضع الصوت يدويًا بكال الوحدت�ي اعلم أنه عند استخدام وضع إقران اس�ت

Clear Warm



8.0 الوصالت

8.1 شحن USB )موصل 1(
، مما يجعل شحن معظم الأجهزة  يوفر منفذ شحن USB تياًرا كهربائًيا بجهد 5 فولت / شدته 1 أمب�ي

، مما  ي
ة من DALI KATCH أمًرا ممكًنا. كما يمكن أيًضا تشغيل دونجل جوجل كروم كاست الصو�ت مبا�ش

لية أمًرا ممكًنا. ز يجعل دمج DALI KATCH بشبكتك الم�ز

.USB يتعذر تشغيل الملفات الصوتية من منفذ

يو )موصل 2( ي صغ�ي اس�ت
8.2 قابس صو�ت

ة Bluetooth- بسماعة DALI KATCH باستخدام كابل قابس  ز قم بتوصيل أي جهاز- ل يحتوي عىل م�ي

ي الموصل، تقوم سماعة DALI KATCH تلقائًيا 
ي صغ�ي �ز

يو. عند إدخال قابس صو�ت ي صغ�ي اس�ت
صو�ت

 DALI عادة ة Bluetooth. لإ ز ، ومن ثم إيقاف أي تشغيل ع�ب م�ي ي الصغ�ي
بتنشيط مدخل القابس الصو�ت

ي الصغ�ي أو اضغط عىل زر تحرير 
ة Bluetooth، افصل القابس الصو�ت ز KATCH إىل التشغيل ع�ب م�ي

ي سماعة DALI KATCH، فسيكون زر تحرير Bluetooth )زر 1( 
Bluetooth )زر 1(.  عند توصيل القابس �ز

بمثابة مصدر لتحديد التبديل.



9.0 تمديد الحزام

يمكن تمديد الحزام الجلدي الموجود عىل 

ي DALI KATCH ليكون بمثابة  أحد جان�ب

حزام لحمل السماعة. باستخدام إبهامك 

لدفع وتحرير قفل الحزام الموجود بالجزء 

السفىلي من DALI KATCH، يمكنك قفل 

ي حالته الممتدة. وسيؤدي 
الحزام ليظل �ز

ي التجاه المعاكس إىل 
تحريك القفل �ز

ي مكانه.
إحكام قفل الحزام �ز

  



10.0 وضعية الجهاز

ي جميع الأوضاع، ولكن اختيارك للوضعية ينعكس 
تم تصميم DALI KATCH لتقديم أفضل تجربة صوتية ممكنة �ز

. عىل الصوت، فعىل سبيل المثال، يؤدي وضع DALI KATCH بالقرب من جدار إىل رفع مستوى الجه�ي



امج الثابتة 11.0 إعادة ضبط المصنع وترقية ال�ب

11.1 إعادة ضبط المصنع
ز إعدادات DALI KATCH إىل ضبط المصنع؛ عادة تعي�ي لإ

DALI KATCH قم بإيقاف أي تشغيل للصوت عىل سماعة  )1
قم بإيقاف تشغيل DALI KATCH )انظر 3.2(  )2

3(  اضغط مع الستمرار عىل زر تبديل وضع الصوت )زر 6( واضغط عىل زر التشغيل/إيقاف 
ات )زر 3(، واحًدا تلو الآخر. أ مصابيح المؤ�ش التشغيل )زر 2( ح�ت تض�ي

انتظر لمدة 10 ثواٍن  )4
قم بإيقاف تشغيل DALI KATCH )انظر 3.2(  )5

ز الوحدة. الآن تم إعادة تعي�ي  )6

امج الثابتة 11.2 ترقية ال�ب
ي 

امج الثابتة عىل رقاقة ذاكرة USB. يجب أن يكون الملف �ز ضع ملف ال�ب

ي موصل 
الدليل الجذر، ويجب تسميته katch.hex. أدخل رقاقة ذاكرة USB �ز

ي إعادة 
شحن USB )موصل 1( وقم بتنفيذ الخطوات من 1 إىل 4 الواردة �ز

ضبط المصنع )انظر 11.1(.

امج  ات )زر 3(، ويتم تشغيل صوت تحديث ال�ب ء كل مصابيح المؤ�ش ي
ت�ز

الثابتة ويتم إيقاف تشغيل سماعة DALI KATCH من تلقاء نفسها.

امج الثابتة. ، تتم ترقية ال�ب ز بعد إعادة التعي�ي

امج الثابتة الجديدة من هنا: يمكنك البحث عن ال�ب

www.dali-katch.com



12.0 التنظيف

ات محملة بالغبار والأتربة قم بمسحها بقطعة  ة بقطعة قماش جافة وناعمة. إذا كانت الحج�ي ظف الحج�ي

ونية  قماش ناعمة مبللة بمنظف متعدد الأغراض ثم اعرصها جيًدا. نظرا لحتواء هذا المنتج عىل عنارص إلك�ت

جى الحرص عىل عدم تبليله والحفاظ عليه جاًفا دون قطرة ماء. ف�ي

يمكن غسل حقيبة السفر بالغسيل اليدوي بلطف بماء فاتر دون استخدام منظف أقمشة.



13.0 التخلص

لية العامة، فهناك نظام جمع منفصل  ز ي التخلص من هذا المنتج، فال تخلطه مع النفايات الم�ز
إذا كنت ترغب �ز

ي تتطلب سالمة التعامل مع تلك المنتجات وجمعها 
يعات ال�ت ونية المستعملة وذلك وفًقا للترسش للمنتجات اللك�ت

ويج إرجاع  ي وسويرسا وليختنشتاين وال�ز ي التحاد الأورو�ب
ي الدول الأعضاء �ز

وإعادة تدويرها. يجوز للمنازل الخاصة �ز

ونية المخصصة لهذا الغرض أو إىل متجر  لك�ت ونية المستعملة بالمجان إىل مرافق جمع النفايات الإ لك�ت المنتجات الإ

جى التصال  ي بلد غ�ي تلك المذكورة أعاله، ف�ي
اء جهاز جديد يشبه القديم(. إذا كنت تقيم �ز تجزئة )إذا قمت برسش

بالسلطات المحلية لالطالع عىل الطريقة الصحيحة الالزمة للتخلص من تلك المنتجات. وباتباع هذه العملية، يمكنك 

التأكد من أن المنتج الذي تنوي التخلص منه يخضع لعمليات المعالجة والجمع وإعادة التدوير الالزمة ومن ثم منع 

نسان. الآثار السلبية المحتملة عىل البيئة وصحة الإ
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