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مقدمة

أ
ف
ت
صغ�ة الحجم وتشتمل عىل
مرحبا بكم ف ي� النظام
الصو� ® Mu-soوتقبل تهانينا عىل ش�ائك لهذا النظام .يعمل نظامي  Mu-soو Mu-so Qbللمرة الوىل عىل دمج أداء  Naim Audioي� أجهزة ي
ً
ي
أ
ف
ت
ئ
ن
الصو�  Mu-soو ،Mu-so Qbيمكنك:
الدخاالت والمصادر الصوتية .باستخدام النظام
واحد لتشغيل الموسيقى والجمع يب� الداء
االستثنا� ومجموعة شاملة من إ
جهاز ٍ
ي
ي
كل المزايا ي� ٍ
•

ال تن�نت.
الذاعية بع� محطات الراديو المتوفرة عىل إ
االستماع إىل آالف المحطات إ

•

تشغيل الصوت باستخدام ®AirPlay

•

االش�اك ف�  )Spotify® Premiumو( TIDALمن ض
تشغيل الصوت باستخدام ( Spotify® Connectمن ض
ال�وري ت
ال�وري ت
االش�اك ف ي� .)TIDAL
ي

•

تشغيل متوافق.
التشف�  AACو® aptXمن أي جهاز
سلكيا باستخدام تقنية البلوتوث بتقنيات
ي
تشغيل المقاطع الصوتية ال ً
ي

•

تشغيل المقاطع الصوتية من ملقمات ™UPnPالموسيقية.

•

تشغيل الصوت من أو دفق الصوت إىل منتجات  Naimأ
الخرى لتشغيل دفق الصوت.

•

والي باد وأجهزة  USBأ
والي فون ،آ
الي بود ،آ
تشغيل المقاطع الصوتية المخزنة ف� أجهزة آ
الخرى المزودة بذاكرة باستخدام وصلة .USB
ي

•

تشغيل عن طريق االستعانة بمقبس مناسب إلخراج الصوت.
تشغيل المقاطع الصوتية التناظرية أو الرقمية باستخدام وصلة سلكية من أي جهاز
ي

 .1بدء التشغيل
يوفر هذا الدليل معلومات شاملة متعلقة بكل مزايا ووظائف نظامي Mu-so
مثال
و Mu-so Qbوسيمكنك من إعداد أنظمة  Mu-soأو  Mu-so Qbبشكل ي
لتتكامل مع أ
النظمة والوسائط ت
ال�فيهية نز
الم�لية الموجودة لديك.
فورا ،فإن “دليل بدء التشغيل
إذا كنت تريد تشغيل بعض الموسيقى ً
ف
س�شدك خالل
الرسيع” الموجود ي� حزمة المستندات المرفقة مع هذا الجهاز ي
عملية االتصال بالشبكة والبلوتوث.
إذا كانت لديك أي أسئلة لم تحصل عىل إجابة عليها ف ي� هذه الصفحات،
فيمكنك الحصول عىل المساعدة بع� الموقع إ ت ن
و�:
اللك� ي
ال�يد
 ،www.naimaudio.com/Mu-so-supportأو عن طريق مراسلتنا بع� ب
إ ت ن
و� Mu-sosupport@naimaudio.com :أو عن طريق االتصال عىل
اللك� ي
الرقم( +44 (0)333 321 9923:المملكة المتحدة) +1 800 961 5681
(الواليات المتحدة وكندا).
يمكن التحكم ف ي� أنظمة  Mu-soو Mu-so Qbمن مجموعة شاشة اللمس
المجا� ف� نظامي  iOSأو أ
ن
الندرويد.
ومفتاح التحكم الدوار أو تطبيق Naim
ي ي
أيضا بجهاز للتحكم عن بُعد يوفر مجموعة أساسية
يتم تزويد نظام ً Mu-so
من وظائف التحكم .يمكن ش�اء جهاز التحكم هذا كملحق للعمل مع جهاز
.Mu-so Qb
يوفر تطبيق  Naim Appث
والعداد
أك� مجموعة شاملة من وظائف التحكم إ
نوص بقوة أن تبدأ ف ي� استخدام نظام  Mu-soأو  Mu-so Qbويمكنك
ونحن
ي
أ
ف
نز
ت�يل وتثبيت التطبيق ي� جهازك الذي يعمل بنظام  iOSأو الندرويد .يمكن
العثور بمنتهى السهولة عىل تطبيق  Naim Appف ي� كل من متجر تطبيقات آي
تيونز ومتجر جوجل بالي.
الصدار  7.1أو إصدار أحدث من نظام
مالحظة :يحتاج تطبيق  Naimإىل إ
أ
الصدار  4.0أو إصدار أحدث من نظام الندرويد.
 iOSأو إىل إ
1

 1-1ت
ال�كيب

 .1بدء التشغيل

•	مؤ� الحالة متعدد أ
ش
اللوان .انظر القسم  2للحصول عىل المعلومات
ش
المؤ�.
المتعلقة بألوان

يتم تصميم أنظمة  Mu-soو Mu-so Qbبحيث يتم وضعها فوق طاولة ما أو
الثاث أو رف مثبت ف� الحائط .إذا كنت ستستخدم أحد أ
إحدى قطع أ
الرفف،
ي
فتأكد من قدرته عىل دعم الوزن وتحمله.

•	مقبس صوت تناظري مزود بقابس  3.5مم من أجل توصيل مصادر
صوتية تناظرية خارجية.
الدخال التناظري عند إدخال
مالحظة :يقوم نظام Mu-so
تلقائيا بتحديد إ
ً
الكهر� .
قابسه ف ي� المقبس
بي

مالحظة هامة :قد يؤدي وضع أشياء أيًا كان وزنها فوق السطح العلوي
ئ
النها� .
لنظام  Mu-soأو  Mu-so Qbإىل إتالف سطحه
ي

أ
ت
ال�
•	مقبس  USBمن أجل توصيل جهاز  USBمزود بذاكرة والجهزة ي
تعمل بنظام .iOS

مالحظة هامة :ال تضع أي حاوية تحتوي عىل السوائل مثل زهرية الزرع
أو كأس أو كوب فوق السطح العلوي لنظام  Mu-soأو .Mu-so Qb

 1.1.3وظائف توصيل وتثبيت Mu-so Qb

 1-1-1اتصاالت Mu-so

يمكن العثور عىل وظائف توصيل وتثبيت  Mu-so Qbمدونة عىل لوحته
يل:
الخلفية .وتشمل تلك المزايا ما ي

ت
الصو�
السفل من النظام
تشتمل لوحة التوصيالت الموجودة ف ي� الجانب
ي
ي
ئيس ،ومقبس للتوصيل بشبكة
 Mu-soعىل مقبس لمصدر التيار
بي
الكهر� الر ي
ئ
ت
ضو�  TosLinkتم تصميمه لتوصيل المصادر
صو� رقمي ي
سلكية ومقبس ي
الصوتية الرقمية الخارجية كجهاز تشغيل أ
القراص المضغوطة مثال ً .يوضح
الشكل التخطيطي رقم  2شكل لوحة التوصيالت الموجودة ف ي� الجانب
السفل .
ي

•

ئيس .
مقبس إدخال مصدر التيار الر ي
ت
كهر� مناسب
مالحظة :يتم تزويد النظام
الصو�  Mu-so Qbبكابل تيار ب ي
ي
ت
ال� تم بيعه فيها.
للمناطق ي

•

ت
الصو� Mu-so
مالحظة هامة :توخ الحذر الشديد عند رفع النظام
ي
ف
السفل .
وحمله وعند الوصول إىل مقابس التوصيل الموجودة ي� الجانب
ي
الصو�  Mu-soعىل شبكته أ
ت
المامية أو ٍأي من لوحاته
ال تضع النظام
ي
تماما عىل لوحته العلوية .يمكن وضع النظام الصو�ت
الطرفية أو تقلبه ً
ي
 Mu-soمؤقتا عىل لوحة تبديد الحرارة للوصول إىل مقابس التوصيل �ف
ً
ي
السفل  .ولكن تأكد من حماية لوحة تبديد الحرارة من التلف.
الجانب
ي

مقبس شبكة سلكية.

• 	مقبس صوت رقمي برصي  TosLinkيتم تصميمه من أجل توصيل
مصادر الصوت الرقمي الخارجي.
•	مقبس صوت تناظري مزود بقابس  3.5مم من أجل توصيل مصادر
صوتية تناظرية خارجية.
صغ� إلعداد الواي فاي وضبط إعدادات المصنع
•	 زر عىل هيئة ثقب ي
ت
مزيد من المعلومات حول
االف�اضية .انظر القسم  2-1للتعرف عىل ٍ
مزيد من المعلومات
إعداد  Wi-Fiوارجع إىل القسم  6-6للتعرف عىل ٍ
العدادات ت
االف�اضية.
حول إرجاع جهاز  Mu-soإىل إ

ت
الصو�  ،Mu-soفابدأ بتوصيل كابل
إذا كنت ستوصل شبكة سلكية بالنظام
ي
ث
قياس بمقبس الشبكة .أو بدال ً من ذلك ،قم أوال ً بتوصيل النظام
إي�نت
ي
ت
الكهر�
الكهر� باستخدام كابل التيار
الصو�  Mu-soبمصدر مناسب للتيار
بي
بي
ي
المرفق معه.

•	مؤ� الحالة متعدد أ
ش
اللوان .انظر القسم  2للحصول عىل المعلومات
ش
المؤ�.
المتعلقة بألوان
يتم توضيح لوحة توصيالت  Mu-so Qbف ي� الشكل التخطيطي .3

ت
كهر� مناسب
مالحظة :يتم تزويد النظام
الصو�  Mu-soبكابل تيار ب ي
ي
ت
ال� تم بيعه فيها.
للمناطق ي
 1-1-2مزايا اللوحة الجانبية Mu-so
ت
تشتمل اللوحة الجانبية ن
الصو�  Mu-soكما هي موضحة
اليم� ف ي� النظام
ي
ف� الشكل التخطيطي رقم  3عىل بعض مزايا التوصيل ت
وال�كيب .وتشمل تلك
ي
يل:
المزايا ما ي
صغ� إلعداد الواي فاي وضبط إعدادات المصنع
•	زر عىل هيئة ثقب ي
ت
مزيد من المعلومات حول
االف�اضية .انظر القسم  2-1للتعرف عىل ٍ
مزيد من المعلومات
إعداد  Wi-Fiوارجع إىل القسم  6-6للتعرف عىل ٍ
العدادات ت
االف�اضية.
حول إرجاع جهاز  Mu-soإىل إ
2

 .1بدء التشغيل
الشكل التخطيطي 1
ت
الصو� Mu-so
الوصالت السفلية ف ي� النظام
ي

مقبس الشبكة
مقبس إدخال الصوت الرقمي
ئيس
مقبس مصدر التيار
بي
الكهر� الر ي
مالحظة :توخ الحذر الشديد عند الوصول إىل مقابس التوصيل السفلية.
الصو�  Mu-soواقفًا عىل شبكته أ
ت
المامية أو ٍأي من لوحاته
ال تت�ك النظام
ي
ت
الصو�
تماما عىل لوحته العلوية .يمكن توقيف النظام
الطرفية أو تقلبه ً
ي
 Mu-soمؤقتا عىل لوحة تبديد الحرارة للوصول إىل مقابس التوصيل �ف
ً
ي
السفل  .ولكن تأكد من حماية لوحة تبديد الحرارة من التلف.
الجانب
ي
الشكل التخطيطي 2
ف
ت
الصو� Mu-so
مزايا اللوحة الجانبية ي� النظام
ي

زر الفتحة الدقيقة
ش
مؤ� الحالة
مقبس إدخال الصوت التناظري
مقبس إدخال صوت USB

3

 .1بدء التشغيل
الشكل التخطيطي  - 3نظام Mu-so Qb
لوحة توصيل Mu-so Qb

مقبس مصدر التيار
ئيس
بي
الكهر� الر ي

ش
مؤ� الحالة

مقبس إدخال صوت USB

زر الفتحة الدقيقة

مقبس الشبكة

مقبس إدخال الصوت التناظري
مقبس إدخال
الصوت الرقمي

 1-2التشغيل والدخول ف ي� وضع االستعداد

•	لتبديل نظام  Mu-soأو Mu-so Qbإىل وضع السكون العميق ،استمر
ف ي� لمس رمز االستعداد ف ي� لوحة اللمس أو استمر ف ي� الضغط عىل زر
االستعداد ف ي� جهاز  .Mu-soسيومض جزء الشاشة الموجود فوق رمز
االستعداد عند تنشيط وضع السكون العميق .اسم رمز االستعداد
أو الزر الموجودة ف ي� الجهاز مجد ًدا ينشط الجهاز من وضع السكون
العميق.

كهر�
يتم تشغيل نظام  Mu-soوً Mu-so Qb
فورا عند توصيله بمصدر تيار ب ي
رئيس .
ي

ثمة اثنان من أوضاع االستعداد :وضع االستعداد والسكون العميق .ف ي� وضع
االستعداد ،تبقى اتصاالت الشبكة والبلوتوث تعمل ي ن
لتمك�  Mu-soوMu-so
تلقائيا عند استالم أمر تحكم صادر من تطبيق Naim App
 Qbمن “التنشيط”
ً
ف
أو دفق موسيقي .ي� وضع السكون ،سيتم إيقاف وظائف الشبكة والبلوتوث
لتقليل استهالك الطاقة إىل ن
أد� حد.

تلقائيا ف ي� وضع االستعداد ف ي�
مالحظة :يدخل نظام  Mu-soوMu-so Qb
ً
حالة عدم االستخدام لمدة  0دقيقة .يمكن ضبط مدة االستعداد التلقا�ئ
ي
من خالل قوائم إعدادات تطبيق aim App.5

•	لتبديل نظام  Mu-soأو  Mu-so Qbإىل وضع االستعداد ،انقر فوق
رمز االستعداد ف ي� لوحة اللمس .المس زر االستعداد للخروج من وضع
االستعداد.

4

 .2اتصال الشبكة

ت
معاي� الواي فاي 802.11b
الصو�  Mu-soمع
مالحظة :يتوافق النظام
ي
ي
و.802.11g

ال تن�نت ،يجب توصيل
لتشغيل أي ملفات صوتية متدفقة ومحطات راديو إ
نظام  Mu-soو Mu-so Qbإ ت
محل  .قد يتم االتصال
بالن�نت بع� موجه شبكة ي
سلكيا.
سلكيا أو ال ً
بهذا الموجه ً

ت
الصو�  Mu-soبشبكة ال سلكية “مخفية”.
مالحظة :ال يمكن توصيل النظام
ي

تنطبق فقرات القسم  2التالية بالتساوي عىل  Mu-soوMu-so Qb
والالسلك .
السلك
وتصف إجراءات االتصال
ي
ي

الالسلك باستخدام تطبيق Naim
 2-1-1إعداد االتصال
ي
ت
وال� تعمل
يشتمل تطبيق  Naimعىل آلية روتينية إلعداد االتصال
ي
الالسلك ي
ت
سلكيا بشبكتك
عىل توجيهك خالل عملية توصيل النظام
الصو�  Mu-soال ً
ي
المحلية .إذا لم تكن قد قمت نز
بت�يل وتثبيت تطبيق  ،Naimفينبغي أن تقوم
بذلك آ
الن .اتبع الخطوات الواردة أدناه لتنفيذ العملية الروتينية إلعداد
سلكيا.
تطبيق  Naimال ً

ت
ت �ض
مالحظة :تتم تهيئة النظام
ي
الصو�  Mu-soبحيث يبدأ بشكل اف�ا ي
القياس .
تلقائيا باستخدام بروتوكول DHCP
ف ي� االتصال بشبكات TCP/IP
ً
ي
ت
الصو�  Mu-soبحيث يتم استخدام عنوان بروتوكول
يمكن تهيئة النظام
ي
ت
بالعداد.
إن�نت “ ”IPثابت من خالل صفحات الويب الداخلية الخاصة إ
مزيد من المعلومات.
انظر القسم  2.2للتعرف عىل ٍ

•	تأكد أن الجهاز الذي يعمل بنظام  iOSأو أ
الندرويد والذي قمت
ت
ال� تريد أن
بتثبيت تطبيق  Naimمتصال ً بنفس الشبكة الالسلكية ي
ت
الصو� .Mu-so
يستخدمها النظام
ي

ت
الصو�  Mu-soالخاص بك قد تم استخدامه من
مالحظة :إذا كان النظام
ي
قبل ،فمن الممارسات الجيدة أن تتم إعادته إىل إعداداته ت
االف�اضية قبل
العدادات ت
االف�اضية
محاولة توصيله بالشبكة .ستؤدي إجراءات ضبط إ
الخاصة بالمصنع إىل مسح أي إعدادات موجودة خاصة بالمستخدم
واس�جاع محطات الضبط المسبق ت
والشبكة ت
االف�اضية ف ي� راديو .iRadio
مزيد من المعلومات.
انظر القسم  6.6للتعرف عىل ٍ

•	افتح تطبيق  Naimوحدد ( Setup new Mu-soإعداد نظام Mu-so
جديد).
ت
ت
الصو� Mu-so
ال� تظهر عىل الشاشة لتوصيل النظام
ي
•	اتبع التعليمات ي
بالشبكة الالسلكية .يوضح الشكل التخطيطي  4صفحة إعداد تطبيق
.Naim

ضي�ء ش
صغ�
مؤ� الحالة الموجود بجوار الزر الموجود عىل شكل ثقب ي
ي
أ
ض
ش
ي�ء هذا المؤ� بالشكال
للإشارة إىل حاالت الشبكة والتشغيل المختلفة .ي
ف
التال:
الموضحة ي� الجدول ي
			
الضاءة
إ
				
إطفاء
بيضاء			
برتقالية			
		
برتقالية (وميض)
			
أرجوانية
				
		
أرجوانية (وميض)
				
زرقاء
				
			
حمراء (وميض)
				
				

الشكل التخطيطي 4
الشاشة ت
ال�حيبية
ف ي� تطبيق Naim

حالة الشبكة والحالة التشغيلية
Rooms

العميق/اليقاف
وضع الخمول
إ
تم توصيل الشبكة
ال توجد شبكة
بدء االتصال بالشبكة
الالسلك ولكن لم يتم
تمت تهيئة االتصال
ي
العثور عىل الشبكة
الالسلك
العداد
وضع إ
ي
يتم تحديث ال�امج الثابتة أو الوحدة �ف
ب
ي
وضع ت
االس�داد
عطل ف ي� النظام أو زيادة الحمولة عىل
المضخم (اتصل بتاجر التجزئة أو خدمة
الدعم الخاصة بـ )Mu-so

Setup new Mu-so

 2-1االتصال بالشبكة الالسلكية

ت
بال تن�نت بع� شبكة اتصال محلية
يك يتم توصيل النظام
الصو�  Mu-soإ
ي
السلكية ،يجب أن تتم تهيئته باستخدام اسم الشبكة الالسلكية ( )SSIDوكلمة
مرور (مفتاح أ
المان) .ثمة ثالث طرق مختلفة للقيام بذلك .ستعتمد الطريقة
ت
ال� تختارها عىل التفضيالت والراحة الشخصية.
ي

5

 .2اتصال الشبكة

•	سيقوم إجراء تهيئة الملحقات الالسلكية آ
تلقائيا بإرسال اسم
الن
ً
الشبكة ومفتاح أ
المان اللذين يستخدمهما الجهاز الذي يعمل بنظام
 iOSإىل نظام  Mu-soويتم إعداد تهيئة الواي فاي فيه.

 :2-1-2إعداد الواي فاي باستخدام ي ز
م�ة تهيئة
الملحقات الالسلكية ف ي� نظام iOS
ت
الصو�  Mu-soاالستفادة من ي ز
م�ة تهيئة الملحقات الالسلكية
يستطيع النظام
ي
ف
ز
الصدار  7أو إصدار أحدث من نظام  .iOSتعمل يم�ة تهيئة
المدمجة ي� إ
الملحقات الالسلكية عىل ي ن
بالمكانيات الالسلكية كأن تتم
تمك� منتج مدعم إ
ت
ت
ال�
الصو� Mu-so
تهيئة النظام
ً
ي
تلقائيا لالتصال بنفس الشبكة الالسلكية ي
يتصل بها الجهاز الجوال الذي يعمل بنظام  .iOSاتبع الخطوات الواردة أدناه
الستخدام تهيئة الملحقات الالسلكية:

وسي�ء باللون أ
مؤ� الحالة ف� نظام  Mu-soض
•	سيتوقف وميض ش
البيض
ي
ي
الالسلك بنجاح.
عند إنشاء االتصال
ي
الالسلك باستخدام مشاركة مفتاح الواي فاي ف ي� نظام iOS
العداد
 :2-1-3إ
ي
ت
الصو�  Mu-soاالستفادة من ي ز
م�ة مشاركة مفتاح الواي فاي
يستطيع النظام
ي
ف
الصدار  6أو إصدار الحق من نظام  .iOSتعمل ي ز
م�ة مشاركة
المدمجة ي� إ
مفتاح الواي فاي عىل ي ن
بالمكانيات الالسلكية مثل نظام
تمك� منتج مدعم إ
 Mu-soمن االتصال باستخدام وصلة  USBبجهاز يعمل بنظام  iOSوالقيام
تلقائيا بنسخ اسم الشبكة ومفتاح أ
المان اللذين يستخدمهما ذلك الجهاز .اتبع
ً
ز
الخطوات الواردة أدناه الستخدام يم�ة مشاركة مفتاح الواي فاي:

ت
ال� يتصل بها جهازك الذي يعمل بنظام
•	تأكد أن الشبكة الالسلكية ي
ت
ت
الصو� .Mu-so
ال� تريد أن يستخدمها النظام
ي
 iOSهي الشبكة ي
ت
ئيس
الصو�  Mu-soبمصدر التيار
•	تأكد من توصيل النظام
بي
ي
الكهر� الر ي
وأنه ليس ف ي� وضع االستعداد .تأكد من عدم توصيل كابل الشبكة.

ت
ال� يتصل بها جهازك الذي يعمل بنظام
•	تأكد أن الشبكة الالسلكية ي
ت
ت
الصو� .Mu-so
ال� تريد أن يستخدمها النظام
ي
 iOSهي الشبكة ي

•	باستخدام أداة مدببة ذات طرف دقيق أو مشبك مستقيم ،اضغط
ت
لف�ة ي ز
صغ� لتنشيط وضع
وج�ة عىل الزر الموجود عىل شكل ثقب ي
أ ن
الالسلك  .سيومض ش
رجوا� .
العداد
إ
مؤ� الحالة باللون ال ي
ي

ت
ئيس
الصو�  Mu-soبمصدر التيار
•	تأكد من توصيل النظام
بي
ي
الكهر� الر ي
وأنه ليس ف ي� وضع االستعداد .تأكد من عدم توصيل كابل الشبكة.

ت
الصو�  Mu-soقد تم استخدامه من قبل،
مالحظة :إذا لم يكن النظام
ي
ف
ش
المؤ� باللون
الالسلك مع وميض
العداد
فإنه قد يبدأ التشغيل ي� وضع إ
ي
أ ن
رجوا� .
ال ي

•	قم بتوصيل الجهاز الذي يعمل بنظام  iOSبمقبس  USBف ي� اللوحة
ت
الصو�  .Mu-soيجب أن يكون قد تم تشغيل
الجانبية من النظام
ي
الجهاز الذي يعمل بنظام  iOSوإلغاء قفله.

•	افتح قائمة إعدادات الواي فاي ف ي� الجهاز الذي يعمل بنظام  iOSوقم
بالتمرير إىل أسفل ف ي� الشاشة .حدد خيار SET UP NEW AIRPLAY
( SPEAKERإعداد سماعات  AIRPLAYجديدة) واتبع الخطوات
الموضحة .يوضح الشكل التخطيطي  5قائمة إعدادات الواي فاي.

•	باستخدام أ
الداة المدببة ذات الطرف الدقيق أو مشبك ورق مستقيم،
اضغط ت
لف�ة ي ز
صغ� .سيومض
وج�ة عىل الزر الموجود عىل شكل ثقب ي
أ ن
ش
رجوا� .
مؤ� الحالة باللون ال ي

الشكل التخطيطي 6
مشاركة مفتاح الواي فاي

الشكل التخطيطي 5
الالسلك
تهيئة الملحقات
ي

مالحظة :ال تتوافر ي ز
م�ة
مشاركة مفتاح الواي فاي
ف
الصدار  6أو إصدار
إال ي� إ
الحق من نظام .iOS

مالحظة :ال تتوافر ي ز
م�ة تهيئة
الملحقات الالسلكية إال ف ي�
الصدار  7أو إصدار الحق
إ
من نظام . iOS
6

 .2اتصال الشبكة

•	ستظهر نافذة حوارية ف ي� شاشة الجهاز الذي يعمل بنظام  iOSتطلب
الذن لمشاركة إعدادات الواي فاي .حدد “( ”Allowالسماح).
منك إ
يوضح الشكل التخطيطي  6النافذة الحوارية

ت
الصو�  Mu-soنفسه بإنشائها وتعمل عىل ي ن
تمك� االتصال
يقوم النظام
ي
العداد.
المؤقت من أجل تنفيذ أغراض إ
مالحظة :يشتمل االسم ت
االف�ا�ض ي لشبكة  Mu-soواسم البلوتوث عىل
أ
أ
أ
خ�ة من عنوان  MACي ز
المم� المطبوع عىل البطاقة
الحرف الربعة ال ي
السفل من كل وحدة بجوار مقبس إدخال مصدر التيار
المثبتة ف ي� الجانب
ي
ئيس .
بي
الكهر� الر ي

ت
الالسلك ف ي� شبكتك
الصو�  Mu-soجاه ًزا للدفق
•	سيصبح النظام
ي
ي
ف
ض
ش
المؤ� الموجود ي� اللوحة
تقريبا .سيومض
م�  30ثانية
ً
الرئيسية بعد ي
الصو�  Mu-soباللون أ
ت
البيض.
الجانبية بالنظام
ي

حدد الشبكة الالسلكية الخاصة بنظام  Mu-soواتصل بها .لن ت
يش�ط إدخال
كلمة مرور.

السلك
الالسلك باستخدام اتصال
العداد
 :2-1-4إ
ي
ي
ت
ت
وال� يمكن
يستطيع النظام
الصو�  Mu-soبث إ
ي
الشارة الالسلكية الخاصة به ي
بالعداد فيه عندما ال
استخدامها للوصول إىل صفحة الويب الداخلية الخاصة إ
يكون متصال ً بشبكة ال سلكية محلية .يمكن تحديد االسم وكلمة المرور للشبكة
ف
ت
ت
العداد.
ال� تريد أن يتصل بها النظام
الصو�  Mu-soي� صفحة إ
ي
الالسلكية ي
ت
الصو� Mu-so
اتبع الخطوات الواردة أدناه للوصول إىل صفحة إعداد النظام
ي
سلكيا.
ال ً

مالحظة :قد يطلب نظام التشغيل  Windowsتأكيد نوع الشبكة .حدد
“( ”Homeالرئيسية).
الالسلك أو لوحة التحكم ف ي� جهاز الكمبيوتر أو
العداد
•	أغلق صفحة إ
ي
الكمبيوتر المحمول “الالب توب” أو الكمبيوتر اللوحي “التابلت” أو
الذك .
الهاتف ي

• باستخدام أ
الداة المدببة ذات الطرف الدقيق أو مشبك مستقيم ،اضغط
ت
لف�ة ي ز
سيتغ� لون ش
مؤ�
صغ�.
ي
وج�ة عىل الزر الموجود عىل شكل ثقب ي
الحالة ويبدأ ف ي� الوميض.

•	افتح نافذة متصفح الويب ف ي� جهاز الكمبيوتر أو الكمبيوتر المحمول
الذك واكتب
“الالب توب” أو الكمبيوتر اللوحي “التابلت” أو الهاتف ي
 192.168.1.12ف ي� ش�يط العنوان .اضغط عىل زر الرجوع أو حدد “”Go
(انتقال).

تلقائيا
مالحظة :سيتوقف تشغيل بث الشبكة الالسلكية ف ي� نظام Mu-so
ً
بعد مرور  30دقيقة .ويمكن إعادة تشغيله عن طريق الضغط عىل زر
الفتحة الدقيقة مجد ًدا.

الالسلك
العداد
•	سيعرض المتصفح صفحة إعداد  .Mu-soحدد قائمة إ
ي
 Mu-so Wireless Setupواكتب اسم الشبكة الالسلكية وكلمة المرور
ف ي� مربعات الحوار المناسبة .حدد ( Enterإدخال) .يوضح الشكل
التخطيطي  7الشاشة الرئيسية ف ي� صفحة إعداد .Mu-so

الالسلك أو لوحة التحكم ف ي� جهاز الكمبيوتر أو الكمبيوتر
العداد
افتح صفحة إ
ي
الذك وابحث
المحمول “الالب توب” أو الكمبيوتر اللوحي “التابلت” أو الهاتف ي
عن شبكة السلكية محلية اسمها ( .)Mu-so-XXXX-Setupوهي شبكة السلكية

•

أغلق نافذة المتصفح.

الشكل التخطيطي 7
بالعداد  -نظرة عامة
صفحة الويب الخاصة إ
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 .2اتصال الشبكة

الالسلك أو لوحة التحكم ف ي� جهاز الكمبيوتر
العداد
•	ارجع إىل صفحة إ
ي
أو الكمبيوتر المحمول “الالب توب” أو الكمبيوتر اللوحي “التابلت” أو
الذك واتصل مرة أخرى بالشبكة المحلية.
الهاتف ي

 2-2االتصال بالشبكة السلكية

ت
سلك ،اتبع
لتوصيل النظام
ي
الصو�  Mu-soبشبكة محلية باستخدام اتصال ي
الخطوات الواردة أدناه:

ت
الالسلك ف ي� شبكتك
متاحا للدفق
ينبغي أن يصبح النظام
الصو� ً Mu-so
ي
ي
أ
م� لحظات قليلة .ض
ض
سي�ء ش
مؤ� حالة  Mu-soباللون البيض.
ي
الرئيسية بعد ي

ت
ئيس .
الصو�  Mu-soمن مصدر التيار
• افصل النظام
بي
ي
الكهر� الر ي
ت
الصو�  Mu-soبموجه شبكة محلية باستخدام
•	قم بتوصيل النظام
ي
كابل ث
قياس .
إي�نت
ي
ت
متاحا للدفق ف ي� شبكتك الرئيسية بعد
ينبغي أن يصبح النظام
الصو� ً Mu-so
ي
أ
ض
ض
م� لحظات قليلة .سي�ء ش
مؤ� حالة  Mu-soباللون البيض.
ي
ي
ت
الصو�  Mu-soالستخدام عنوان بروتوكول
مالحظة :يمكن تهيئة النظام
ي
إن�نت  IPثابت ف� حالة ض
ت
“العدادات
ال�ورة من خالل عالمة تبويب إ
ي
ف
العداد الخاصة بالنظام .يوضح الشكل التخطيطي 8
المتقدمة” ي� صفحة إ
العداد.
صفحة إ
الشكل التخطيطي 8
بالعداد  -الشبكة
صفحة الويب الخاصة إ
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 .3اتصال البلوتوث

ت
الصو�  Mu-soبشكل قرسي وحذف جهاز
مالحظة :يمكن فصل النظام
ي
ف
بلوتوث ت
العدادات ي� تطبيق .Naim
مق�ن من خالل قوائم إ

بالضافة إىل تشغيل الصوت المتدفق بع� شبكة محلية ،يستطيع نظام
إ
سلك من أجهزة
 Mu-soو Mu-so Qbتشغيل الصوت بع� اتصال بلوتوث ال ي
بالمكانيات المناسبة.
تشغيل تم تزويدها إ

ت
الصو�  Mu-soف ي�
يوضح الشكل التخطيطي  9إعداد البلوتوث ف ي� النظام
ي
جهاز جوال يعمل بنظام أ
الندرويد .يتم بشكل مشابه تنفيذ عملية إعداد
البلوتوث ف ي� جهاز يعمل بنظام .iOS

تنطبق فقرات القسم  3التالية بالتساوي عىل كل من
 Mu-soو.Mu-so Qb
ت
الصو�  Mu-soبشكل ت
اف�ا�ض ي باستخدام اتصال بلوتوث
تتم تهيئة النظام
ي
ت
ن
مع�  .لتوصيل
“مفتوح” ولذلك فهو ال يحتاج إىل “االق�ان” مع جهاز
تشغيل ي
ي
ت
تشغيل يعمل بالبلوتوث ،افتح صفحة إعداد
الصو�  Mu-soبجهاز
النظام
ي
ي
أ
ف
ف
التشغيل وحدد  Mu-so-XXXXي� قائمة الجهزة المتاحة.
البلوتوث ي� الجهاز
ي
ت
متاحا أمام تطبيقات
قص�ة ،سيصبح النظام
تأخ� ي
بعد تف�ة ي
الصو� ً Mu-so
ي
الصوت ف ي� الجهاز من أجل اختيار التشغيل.

الشكل التخطيطي 9
إعداد البلوتوث

مالحظة :تتسم اتصاالت البلوتوث الالسلكية بأنها ذات نطاق محدود
تقريبا ف ي�
نسبيا .حيث يصل نطاقها النموذجي بحد أقىص إىل  10أمتار
ً
ً
ف
الشارات
البيئات السكنية ولكن العوائق الفعلية الموجودة ي� مسار انتقال إ
الالسلكية قد تؤدي إىل تقليل ذلك النطاق.
مالحظة :يشتمل االسم ت
االف�ا�ض ي لشبكة  Mu-soواسم البلوتوث عىل
أ
أ
أ
خ�ة من عنوان  MACي ز
المم� المطبوع عىل البطاقة
الحرف الربعة ال ي
السفل من كل وحدة بجوار مقبس إدخال مصدر التيار
المثبتة ف ي� الجانب
ي
ئيس .
بي
الكهر� الر ي

العدادات ف ي�
يمكن تبديل اتصال البلوتوث إىل تنسيق آمن من خالل قائمة إ
يع� أن أ
آ
ن
الجهزة المتصلة
تطبيق  .Naim Appإن اتصال البلوتوث المن ي
ينبغي “مزاوجتها” مزاوجة مخصصة يك يتدفق الصوت بع�ها .اتبع الخطوات
الواردة أدناه للتحول إىل اتصال بلوتوث آمن:
•	افتح قائمة إعدادات تطبيق  Naim Appوحدد Input Settings
الدخال) > ( Bluetooth Securityأمان البلوتوث) .اضبط
(إعدادات إ
( Bluetooth Securityأمان البلوتوث) عىل وضع التشغيل “.”on
ف
ت
الصو�
الدخال الموجود ف ي� لوحة اللمس بالنظام
•	استمر ي� لمس رمز إ
ي
 Mu-soت
ح� يبدأ رمز البلوتوث ف ي� الوميض.
التشغيل المزود بتقنية
•	افتح صفحة إعدادات البلوتوث ف ي� الجهاز
ي
البلوتوث وحدد “.”Mu-so-XXXX

يصبح آ
ت
الصو�  Mu-soوجهاز التشغيل ت
مق� ي ن
ن� بشكل آمن .لن
الن النظام
ي
ت
الصو� Mu-
يتمكن أي جهاز آخر مزود بتقنية البلوتوث من االتصال بالنظام
ي
 soما لم ت
يق�ن به عىل نحو مماثل.
ت
مالحظة :ف� حالة ت
الصو�
اق�ان أجهزة متعددة ،سيتم تشغيل النظام
ي
ي
تشغيل  .إذا كنت تريد تشغيل
دفق
عىل
منه
يحصل
جهاز
أول
من
Mu-so
ي
أ
الدفق من جهاز ت
مق�ن آخر ،فيجب فصل ذلك الجهاز الول.
ت
ت
الصو� Mu-
حوال ثمان أجهزة بلوتوث مع النظام
ي
مالحظة :يمكن اق�ان ي
 soف� نفس الوقت .إذا تم ت
اق�ان جهاز تاسع ،فسيتم حذف أقدم جهاز
ي
تم ت
اق�انه.
9

 .4مصادر الموسيقى
يستطيع نظام  Mu-soو Mu-so Qbتشغيل الصوت من مجموعة متنوعة من
المصادر إال أن طريقة تشغيلها تختلف من مصدر إىل آخر .تصف الفقرات
أ
ت
ال� يتبعها نظام  Mu-soوMu-
التالية النواع المختلفة للمصادر والطريقة ي
 so Qbللتعامل معها.
تنطبق فقرات القسم  4التالية بالتساوي عىل كل من
 Mu-soو.Mu-so Qb

 4-1المصادر الموضعية

المصادر الموضعية هي تلك أ
الجهزة المصدرية المتصلة ش
مبا�ة بأحد مقابس
ت
الصو�  .Mu-soوهي تتكون من إدخاالت صوتية تناظرية
الدخال ف ي� النظام
إ
ي
ورقمية وإدخال صوت .USB
ت
الصو�
يمكن تحديد المصادر الموضعية من واجهة لوحة اللمس ف ي� النظام
ي
تلقائيا تحديد إدخال المصدر
 Mu-soأو باستخدام تطبيق  .Naimيتم
ً
ف
الدخال التناظري بجهاز .Mu-so
التناظري عند إدخال قابس ما ي� مقبس إ
ت
الصو�  Mu-soبمثابة
مالحظة :يعد إدخال الصوت الرقمي ف ي� النظام
ي
الشارات الصوتية الرقمية  .S/PDIFيشتمل
مقبس  TosLinkيتوافق مع إ
العديد من أجهزة تشغيل أ
القراص المضغوطة عىل مقبس إدخال صو�ت
ي
رقمي مناسب.

ت
الصو�  Mu-soوالوصول إىل
يتباين سلوك أجهزة  USBالمتصلة بالنظام
ي
أ
الملفات الصوتية المخزنة عليها حسب نوع تلك الجهزة.
ال يمكن تصفح الملفات الصوتية المخزنة ف ي� أجهزة  USBالمزودة بذاكرة
وتحديد تشغيلها إال باستخدام تطبيق  .Naimوعىل الرغم من ذلك ،يمكن
ت
الصو� Mu-so
استخدام لوحة اللمس وجهاز التحكم الخاص بالنظام
ي
ت
التال أو السابق
التشغيل/اليقاف المؤقت أو المسار
لتحديد وظائف
إ
ي
الصو� ي
أثناء وجود النظام قيد التشغيل.
ف أ
ت
ال� تعمل بنظام iOS
يمكن تشغيل الملفات الصوتية المخزنة ي� الجهزة ي
ت
الصو�  Mu-soإما من لوحة التحكم
من خالل مقبس إدخال  USBف ي� النظام
ي
ف ي� الجهاز الذي يعمل بنظام  iOSأو باستخدام تطبيق  .Naimف ي� بعض
الحاالت ،يمكن استخدام لوحة اللمس ف ي� جهاز  Mu-soعند وجود النظام
التال أو السابق.
قيد التشغيل لتحديد وظائف
إ
التشغيل/اليقاف المؤقت ،أو ي
مالحظة :تتوافق معظم أجهزة  USBذات السعة التخزينية الهائلة الشاملة
ت
الصو�  .Mu-soال تتوافق
( )UMSمع مقابس إدخال  USBف ي� النظام
ي
ال� تستخدم نظام التشغيل أ
أ
ت
الندرويد مع
الجهزة الجوالة والمتنقلة ي
ت
الصو� .Mu-so
مقابس إدخال  USBف ي� النظام
ي

الصو�  Mu-soتشغيل الملفات الصوتية المخزنة ف� أ
ت
الجهزة
يستطيع النظام
ي
ي
أ
المزودة بذاكرة  USBوالجهزة التشغيلية بالتنسيقات التالية MP3 :أو ALAC
أو  AACأو  FLACأو  WMAأو  WAVأو  AIFFأو .Ogg Vorbis

 4-2راديو iRadio

يمكن تحديد محطات الضبط المسبق ف ي�  iRadioمن تطبيق  Naim Appأو
من شاشة اللمس ف ي� نظام  Mu-soعن طريق تكرار اللمسات عىل رمز الراديو.
وعىل الرغم من ذلك ،ال تتوافر وظيفة تصفح محطات  iRadioوالبحث
وتخزين الضبط المسبق إال عند استخدام تطبيق .Naim App
يمكن تخزين ت
ح�  40محطة ضبط مسبق ف ي�  iRadioباستخدام تطبيق Naim
 Appحيث تصبح أول خمس محطات منها متاحة عن طريق اختيارها من
لوحة اللمس ف ي� نظام  .Mu-soيمكن تعديل اختيارات المحطات الخمسة
أ
الوىل باستخدام تطبيق .Naim App

 4-3الدفقات الصوتية

ت
الصو�  Mu-soمن  AirPlayوالبلوتوث و
تتكون مصادر الدفق ف ي� النظام
ي
 Spotify® Connectو TIDALو ™UPnPو.Multiroom
 4-3-1دفقات  AirPlayوالبلوتوث
ت
الصو�
ال يمكن تحديد دفقات  AirPlayوالبلوتوث من لوحة اللمس ف ي� النظام
ي
تلقائيا عندما يستقبل النظام
 Mu-soأو تطبيق  Naimولكن يمكن تحديدها
ً
ت
ض
ست�ء رموز
صادرا من تطبيق مناسب للتشغيل.
الصو�  Mu-soدفقًا
ً
ي
ي
ت
الصو�  Mu-soللإشارة إىل
 AirPlayأو البلوتوث ف ي� لوحة اللمس بالنظام
ي
ت
صو� ي ن
مع� .
اختيار دفق ي

لتشغيل دفق  AirPlayأو  ،Bluetoothافتح تطبيق التشغيل المناسب ف ي�
جهاز الدفق (جهاز كمبيوتر يعمل بإصدار ي ن
مع� من نظام التشغيل ويندوز
أو  OS Xأو جهاز لوحي “تابلت” أو هاتف يعمل بنظام  iOSأو أ
الندرويد)
وحدد  Mu-soكجهاز للتشغيل.

مزيد من المعلومات عن  AirplayوBluetooth
مالحظة :يمكن العثور عىل ٍ
ف� الموقع إ ت ن
و�:
اللك� ي
ي
www.apple.com/airplay
www.bluetooth.com
 4.3.2دفقات Spotify® Connect
يمكن تحديد  Spotify® Connectمن تطبيق  Naim Appولكن سيتم
ت
الصو�  Mu-soدفق
تلقائيا عندما يستقبل النظام
أيضا تحديده وتشغيله
ً
ً
ي
ض
سي�ء رمز ®Spotify
 Spotify® Connectصادر من تطبيق ®. Spotify
ي
ت
الصو�  Mu-soللإشارة إىل اختيار دفق
 Connectف ي� لوحة اللمس بالنظام
ي
ت
صو�:
ي
لتشغيل دفق  ،Spotify® Connectافتح تطبيق ® Spotifyف ي� جهاز الدفق
(جهاز كمبيوتر يعمل بإصدار ي ن
مع� من نظام التشغيل ويندوز أو  OS Xأو
أ
جهاز لوحي “تابلت” أو هاتف يعمل بنظام  iOSأو الندرويد) وحدد Mu-so
من أجل التشغيل.
مزيد من المعلومات حول Spotify® Connect
مالحظة :يمكن العثور عىل ٍ
ف� الموقع إ ت ن
و�:
اللك� ي
ي
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 .4مصادر الموسيقى
 4.3.3دفقات TIDAL
يتوافر  TIDALكأحد إدخاالت  Mu-soف ي� تطبيق  Naim Appعىل الرغم من
ت
الصو�  .Mu-soلتشغيل
عدم وجود رمز  TIDALف ي� شاشة اللمس بالنظام
ي
دفق  ،TIDALحدد إدخال  TIDALف ي� تطبيق  Naim Appوقم بتسجيل
الدخول إىل حساب  TIDALوحدد الموسيقى المطلوب تشغيلها.
ف
 �TIDALالموقع
مزيد من المعلومات عن
مالحظة :يمكن العثور عىل ٍ
ي
إ ت ن
و�ww.tidal.com:
اللك� ي
 4.3.4دفقات ™UPnP

 4.3.5دفقات Multiroom
ت
الصو� ف ي� الغرف المتعددة “”Multiroom
تعمل وظيفة تشغيل الدفق
ي
ت
عىل ي ن
الصو�  Mu-soمن تشغيل الصوت من وبث الصوت إىل
تمك� النظام
ي
ت
وال� يتم توصيلها بنفس
مجموعة منتجات  Naimلتشغيل الدفقات الصوتية ي
الشبكة المحلية.
بالضافة إىل  ،Mu-soتشتمل منتجات  Naimلتشغيل الدفقات
مالحظة :إ
الصوتية ف ي� الغرف المتعددة عىل  NDXو ND5 XSو NAC-N 272وNAC-N
 172 XSو SuperUnitiو NaimUnitiو UnitiQuteو.UnitiLite
ت
الصو�  Mu-soعند
تلقائيا تحديد إدخال الغرف المتعددة ف ي� النظام
يتم
ً
ي
استقبال دفق ما من أحد منتجات  Naimلتشغيل الدفقات الصوتية عن بعد.
ت
صو� صادر من غرف متعددة عن
يمكن فصل نظام  Mu-soمن أي دفق ي
اليقاف المؤقت ف ي� لوحة اللمس أو تطبيق Naim
طريق الضغط عىل أزرار إ
 Appأو عن طريق اختيار إدخال بديل.

ت
الصو�  Mu-soعىل ي ن
تمك� النظام من
يعمل إدخال ™ UPnPف ي� النظام
ي
تشغيل الملفات الصوتية المخزنة ف ي� ملقمات ™ UPnPمثل Naim UnitiServe
وملقمات الشبكة باستخدام برامج ™ UPnPالمتكاملة أو باستخدام أجهزة
تلقائيا تحديد إدخال
كمبيوتر تعمل بنظم التشغيل  Windowsو .OS Xيتم
ً
ت
الصو�  Mu-soعند استقبال دفق ما من ملقم ما .يمكن
™ UPnPف ي� النظام
ي
تصفح ملفات ™ UPnPباستخدام تطبيق  .Naimعندما يتم البدء ف ي� التشغيل
بواسطة أحد أوامر التشغيل ف ي� تطبيق  ،Naim Appيمكن استخدام مفاتيح
التشغيل/اليقاف
التحكم الموجودة ف ي� لوحة اللمس بنظام  Mu-soأو
إ
التال والسابق للتحكم ف ي� التشغيل.
المؤقت ،أو ي

ت
الصو� Mu-so
مالحظة :يمكن تعطيل إدخال الغرف المتعددة ف ي� النظام
ي
(العدادات) ف ي� تطبيق  .Naimقد يكون تعطيل
باستخدام قائمة  Settingsإ
آ
ف
ق
نز
ن
المستخدم� الخرين ي� الم�ل
با�
ي
إدخال الغرف المتعددة ً
مفيدا لمنع ي
من تشغيل الصوت دون قصد من خالله.

الصدار  11أو أي إصدار أعىل من مشغل الوسائط
مالحظة :يشتمل إ
 Windows Media™ Playerعىل ي ز
م�ة مدمجة لدعم ™ .UPnPتتوافر
مجموعة متنوعة من تطبيقات ™ UPnPالمقدمة من أطراف خارجية وهي
متوافقة مع أنظمة التشغيل  Windowsو OS Xعىل حد سواء.

لبث صوت  Mu-soإىل أحد منتجات  Naimلتدفق الصوت عن بُعد ،حدد
شاشة  Naim App Now Playingوالمس رمز تشغيل الدفقات الصوتية ف ي�
الغرف المتعددة ( ) بجانب ش�يط ضبط مستوى الصوت .سيؤدي لمس
رمز تشغيل الدفقات الصوتية ف ي� الغرف المتعددة إىل فتح نافذة مربع حواري
تمكنك من تحديد منتجات تشغيل الدفقات الصوتية أ
الخرى المتصلة بنفس
الشبكة .يمكن توصيل ما يصل إىل أربعة وحدات إضافية لتشغيل الدفقات
توف� وظيفة التحكم ف ي� مستوى
الصوتية عن بُعد ف ي� الوقت نفسه .يتم ً
أيضا ي
صوت وحدة تشغيل الدفقات الصوتية عن بُعد إذا كانت متاحة.

ت
الصو�  Mu-soتشغيل ملفات ™ UPnPالصوتية المتدفقة
يستطيع النظام
ي
ف ي� التنسيقات التالية MP3 :أو  ALACأو  AACأو  FLACأو  WMAأو WAV
أو  AIFFأو  .Ogg Vorbisيجب أن تكون الملفات خالية من أي قيود تشغيل
متعلقة بإدارة الحقوق الرقمية.

الدخاالت الرقمية والتناظرية الموضعية ف ي� نظام Mu-
مالحظة :ال تتوافر إ
 soوإدخاالت الدفقات الصوتية  Airplayوالبلوتوث عند بث الصوت �ف
ي
الغرف المتعددة.

مزيد من المعلومات عن ملقمات وشبكات
مالحظة :يمكن العثور عىل ٍ
™ UPnPف ي� قاعدة  Naimالمعرفية بع� الرابط:
http://www.naimaudio.com/knowledge-base
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يمكن التحكم ف ي�  Mu-soو Mu-so Qbمن لوحة اللمس أو تطبيق Naim
والعداد
 .Appيوفر تطبيق  Naim Appمجموعة شاملة من وظائف التحكم إ
ونحن نوصيك قبل أن تبدأ ف� استخدام  Mu-soأو  Mu-so Qbنز
لت�يل وتثبيت
ي
أ
التطبيق عىل جهازك الذي يعمل بنظام  iOSأو الندرويد .يمكن العثور
بمنتهى السهولة عىل تطبيق  Naim Appف ي� كل من متجر تطبيقات آي تيونز
ومتجر جوجل بالي.
أيضا بجهاز للتحكم عن بُعد يوفر مجموعة أساسية
يتم تزويد نظام ً Mu-so
من وظائف التحكم .يمكن ش�اء جهاز التحكم هذا كملحق للعمل مع جهاز
.Mu-so Qb

•	يوجد ف� محيط لوحة اللمس  11ش ض
ي�ء للإشارة إىل مستوى
ي
مؤ�ا ي
ً
ف
الدخال
الصوت ،واختيارات محطات الضبط المسبق ي� الراديو واختيار إ
الموضعي.

ت
الصو�  Mu-soعن طريق لمس
يتم اختيار إدخال راديو  iRadioف ي� النظام
ي
رمز الراديو .سيقوم نظام  Mu-soف ي� البداية بتشغيل آخر محطة راديو كان
تعمل قبل ذلك .إذا كانت تلك المحطة هي إحدى محطات الضبط المسبق
ض
ش
المؤ�ات الخمسة العلوية
فسي�ء أحد
الخمسة للراديو ف ي� نظام ،Mu-so
ي
متتال إىل تحديد محطة الضبط
المحيطية .سيؤدي لمس رمز الراديو بشكل ي
المسبق التالية ف ي� راديو .iRadio

تتناول الفقرات التالية وصف واجهات التحكم الثالثة.
تنطبق فقرات القسم  5التالية بالتساوي عىل كل من
 Mu-soو.Mu-so Qb

 5-1شاشة اللمس ومفتاح التحكم الدوار
تعمل شاشة اللمس ومفتاح التحكم الدوار عىل ي ن
الدخاالت
تمك� اختيار إ
ف
الضاءة الموجود حول مفتاح التحكم
تش� إ
والتحكم ي� مستوى الصوت .كما ي
ت
الصو� أو التشغيل.
الدوار إىل عمليات بدء التشغيل أو الدفق
ي

مالحظة :ال تتوافر وظائف تصفح محطات راديو  iRadioوإدارة محطات
الضبط المسبق إال باستخدام تطبيق .Naim
الدخاالت الموضعية ف ي� نظام  Mu-soعن طريق
عندما يتم تحديد أحد إ
الدخال ،ض
سي�ء أحد القطاعات العلوية المحيطية الثالثة للإشارة
لمس رمز إ
ي
إىل اختيار إما إدخال تناظري أو إدخال رقمي أو إدخال  .USBسيؤدي لمس رمز
التال .
متتال إىل تحديد إ
إ
الدخال الموضعي ي
الدخال بشكل ي
الدخال التناظري عند
مالحظة :سيقوم نظام Mu-so
تلقائيا بتحديد إ
ً
إدخال قابس التوصيل ف ي� المقبس.

ت
الصو�
لبدء التشغيل ،المس رمز االستعداد ف ي� الشاشة لتنشيط النظام
ي
 Mu-soمن وضع االستعداد .تشتمل لوحة اللمس الموضحة ف� أ
الشكال
ي
التوضيحية من  10إىل  18عىل مزايا التحكم التالية:

•	تعمل رموز اللمس الخاصة بتشغيل الصوت ف ي� وسط شاشة اللمس عىل
ين
والتال .
واليقاف المؤقت ،والسابق،
تمك� اختيار وظائف التشغيل ،إ
ي
مالحظة :لن تقوم مفاتيح التحكم ف ي� تشغيل الصوت بنظام  Mu-soإال
بالعمل ف ي� وصلة  USBومصادر دفق الصوت وعند بدء التشغيل من تطبيق
.Naim App

مالحظة :ال تصبح وظائف تصفح الملفات الصوتية واختيارها متاحة إال
باستخدام تطبيق  Naimعىل الرغم من إمكانية تحديد إدخال  USBف ي�
نظام  Mu-soمن خالل لوحة اللمس.
ن
المعد� الخارجي من لوحة اللمس يلف لضبط مستوى الصوت.
•	 الجزء
ي
ض
ش
ت�ء المؤ�ات المحيطية بشكل تدريجي للإشارة إىل مستوى الصوت
ي
أثناء ضبط مستوى الصوت.

ض
ت�ء للإشارة إىل دفق الصوت
•	توجد فوق رموز التشغيل رموز أخرى ي
حاليا قيد التشغيل.
الموجود ً

ف
السفل من لوحة اللمس ،يتم استخدام رموز اللمس
•	� النصف
ي
ي
الدخال
والدخال للإشارة إىل اختيار  iRadioومقابس إ
الخاصة بالراديو إ
الموضعية (التناظرية ،و USBوالرقمية) وتمكينها.
مالحظة :ال يمكن تحديد دفق AirPlayأو Bluetoothأو Spotify® Connect
تلقائيا عندما يكون نظام
أو TIDALمن شاشة اللمس ولكن يتم تحديدها
ً
ف
ت
صو� ي ن
تش� رموز لوحة اللمس إىل
مع�  .ي
 Mu-soي� وضع استقبال دفق ي
اختيار دفقات  AirPlayو Spotifyوالبلوتوث و™.UPnP
مالحظة :ال يوجد رمز  TIDALف ي� لوحة اللمس ف ي� نظام .Mu-so
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 .5التحكم
تنطبق أ
الشكال التخطيطية الواردة ف ي� القسم  5بالتساوي عىل
كل من  Mu-soو.Mu-so Qb

الشكل التخطيطي 10
لوحة اللمس ومقبض التحكم الدوار

االستعداد
ت
الصو� UPnP™ :و AirPlayوالبلوتوث و.Spotify
رموز الدفق
ي
التال .
رموز التنقل :السابق،
إ
التشغيل/اليقاف المؤقت ،ي
والدخاالت الموضعية (تناظرية ،و USBورقمية).
الدخال iRadio :إ
رموز إ
ش
المؤ�ات متعددة الوظائف :مستوى الصوت ،و ،iRadioومحطات
قطاعات
والدخاالت الموضعية.
الضبط المسبق ،إ

الشكل التخطيطي 11
أدر مقبض التحكم الدوار لضبط مستوى الصوت.
المس زر االستعداد للتبديل ي ن
ب� التشغيل وإيقاف التشغيل

مالحظة :تصبح رموز لوحة اللمس ف ي� نظام  Mu-soنشطة عن طريق لمسها بشكل
ئ
انتقا� ض
الدخال الذي تم تحديده أو الموجود قيد التشغيل .إن
وت�ء حسب إ
ي
ي
ت
ال� تظهر ف ي� الشكل التخطيطي  10تعرض كل الرموز المضاءة ف ي�
لوحة اللمس ي
نفس الوقت من باب التوضيح فقط.

يخفت رمز االستعداد عند وجود الوحدة
قيد التشغيل.
ش
مؤ� حجم

مالحظة :استمر ف ي� لمس زر االستعداد لتحويل نظام  Mu-soإىل وضع السكون
العميق .المس زر االستعداد مجد ًدا للتنشيط.

الشكل التخطيطي 12
تشغيل الدفق بع� البلوتوث

إضاءة رمز البلوتوث
إضاءة رموز التنقل.
ض
ت�ء رموز التنقل وال تصبح نشطة عن طريق اللمس
مالحظة :ال ي
إال بمجرد بدء التشغيل من تطبيق  Naimأو ش
مبا�ة من جهاز
تشغيل مزود بتقنية البلوتوث.
ي
13

 .5التحكم
الشكل التخطيطي 13
تشغيل دفق ™UPnP

إضاءة رمز ™UPnP
ض
ت�ء رموز التنقل وتصبح نشطة.
ي
ض
ت�ء رموز التنقل وال تصبح نشطة عن طريق اللمس إال بمجرد بدء
مالحظة :ال ي
التشغيل من تطبيق  Naimأو ش
تشغيل مزود بتقنية ™.UPnP
مبا�ة من جهاز
ي

الشكل التخطيطي 14
تشغيل دفق AirPlay

إضاءة رمز AirPlay
ض
ت�ء رموز التنقل وتصبح نشطة.
ي
ض
ت�ء رموز التنقل وال تصبح نشطة عن طريق اللمس إال بمجرد بدء
مالحظة :ال ي
التشغيل من تطبيق  Naimأو ش
تشغيل مزود بتقنية .AirPlay
مبا�ة من جهاز
ي

الشكل التخطيطي 14
تشغيل دفق ®Spotify

إضاءة رمز ®Spotify
ض
ت�ء رموز التنقل وتصبح نشطة.
ي
ض
ت�ء رموز التنقل وال تصبح نشطة عن طريق اللمس إال بمجرد بدء
مالحظة :ال ي
التشغيل من تطبيق  Naimأو ش
تشغيل مزود بتقنية ®Spotify
مبا�ة من جهاز
ي
.Connect

14

 .5التحكم
الشكل التخطيطي 16
تشغيل دفق TIDAL

ض
ت�ء رموز التنقل وتصبح نشطة.
ي
ض
ت�ء رموز التنقل وال تصبح نشطة عن طريق اللمس إال بمجرد
مالحظة :ال ي
بدء التشغيل من تطبيق  . Naimال يوجد رمز  TIDALف ي� لوحة اللمس ف ي� نظام
.Mu-so

الشكل التخطيطي 17
إدخال iRadio
P4
P5

P3

P2
P1

تم تحديد إحدى محطات الضبط المسبق ف ي� راديو iRadio

إضاءة رمز radio
متتال .
مالحظة :المس رمز  iRadioلتحديد محطات الضبط المسبق بشكل ي

الشكل التخطيطي 18
الدخاالت الموضعية
إ

تم تحديد إدخال USB

ض
ت�ء رموز التنقل وتصبح نشطة.
ي
إضاءة رمز input
ض
ت�ء رموز التنقل وال تصبح نشطة عن طريق اللمس باستخدام
مالحظة :ال ي
إدخال  USBموضعي إال بمجرد بدء التشغيل من تطبيق  Naimأو من جهاز USB
نفسه.
15
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 .5التحكم

ت
يأ� نظام  Mu-so Qbمزو ًدا بجهاز يدوي للتحكم عن بُعد
مالحظة :ال ي
ويتم تمكينه من أجل تشغيل وظيفة التحكم عن بُعد .تتوافر أجهزة
التحكم عن بُعد ف ي� نظام  Mu-soش
لل�اء لقطعة ملحقة أو بديلة من:
www.naimaudio.com

ت
الصو�  Mu-soبجهاز تحكم عن بُعد يوفر الوصول إىل
يتم تزويد النظام
ي
أ
وظائف التحكم الساسية .بطارية هذا الجهاز تكون مركبة بالفعل ولكن يجب
إزالة طبقة العزل قبل أن تتمكن من استخدام جهاز التحكم .اخلع غطاء

بعيدا عن البطارية.
البطارية واسحب الطبقة الشفافة ً
يعود ضعف تشغيل جهاز التحكم عن بعد ف� أ
الغلب إىل نفاد شحن البطارية.
ُ ي
تتوافر بطاريات بديلة من النوع  CR2032المطلوب عىل نطاق واسع .احرص
عىل تركيب البطارية مع ضبط أقطابها بشكل صحيح.
يعرض الشكل التخطيطي  19جهاز التحكم عن بعد مع رسد وظائف أ
الزرار
ُ
فيه.

الشكل التخطيطي 19
ف
ت
الصو� Mu-so
جهاز التحكم عن بُعد ي� النظام
ي
االستعداد

التال
تحديد إ
الدخال ي

input

الدخال السابق
تحديد إ
رفع مستوى الصوت

التشغيل/اليقاف المؤقت
إ
تجاوز إىل أ
المام

تجاوز إىل الخلف
خفض مستوى الصوت

تحديد محطة الضبط المسبق
التالية ف ي� راديو iradio
ت
الصو� Mu-so
الضاءة ف ي� النظام
تحديد نمط إ
ي

radio

تحديد محطة الضبط المسبق السابقة
ف ي� راديو iradio
كتم/إلغاء كتم الصوت

16

 .5التحكم

ت
الصو�
المتماثلة .يمكن العثور عىل عنوان  MACالمتفرد الخاص بالنظام
ي
السفل فيه.
التسلسل المثبتة عىل الجانب
 Mu-soف ي� بطاقة الرقم
ي
ي

 5-3تطبيق Naim
يتفاعل تطبيق  Naim Appبشكل متطابق مع نظامي  Mu-soو.Mu-so Qb
واحد من مصادر وإدخاالت
يتكون تطبيق  Naimمن صفحات مخصصة لكل ٍ
ت
ت
الصو�  Mu-soوصفحات مخصصة إلعداد النظام
الصو� ف ي� النظام
الدفق
ي
ي
ت
الصو�  .Mu-soيتسم تطبيق  Naimبسهولة االستخدام وبأن أفضل طريقة
ي
ت
الصو� Mu-so
للتعرف عىل قدراته ومفاهيمه هي استخدامه لتهيئة النظام
ي
ليناسب احتياجاتك .اتبع الخطوات الواردة أدناه للبدء ف ي� استخدام تطبيق
:Naim
نز
•	ت�يل وتثبيت تطبيق  Naimف ي� جهازك الذي يعمل بنظام  iOSأو
أ
الندرويد.
ت
ت
الصو�
ال� يتصل بها النظام
ي
•	التأكد من توصيل الجهاز بنفس الشبكة ي
 Mu-soوفتح تطبيق .Naim

(العدادات) ف ي� تطبيق Naim
مالحظة :يمكن من خالل قائمة  Settingsإ
تغي� أ
ت
السماء ت
الصو�  Mu-soومنتج  Naimالخاص
االف�اضية ف ي� النظام
ي
ي
ت
الصو�  .سيساعد تخصيص اسم لكل نظام  Mu-soأو
بتشغيل الدفق
ي
ف
ت
الصو� بحيث يعكس هذا االسم مكانه ي� زيادة
منتج لتشغيل الدفق
ي
وسهولة التحكم ف ي� تشغيل الصوت بع� الغرف المتعددة .انظر القسم
.5-3-2
الدخاالت من تطبيق Naim
 5-3-1تحديد إ

ت
الدخال
عند تحديد النظام
الصو�  Mu-soالخاص بك ،ستتم تهيئة رموز إ
ي
ف
الدخال المطلوب .يوضح
الدخاالت المتاحة .حدد إ
ي� تطبيق  Naimلتعكس إ
الدخال ف ي� تطبيق .Naim
الشكل التخطيطي  21الصفحة الرئيسية ورموز إ

العدادات .يوضح
•	حدد نظام  Mu-soلالتصال بالتطبيق من قائمة إ
الشكل التخطيطي  20اختيار  Mu-soمن صفحة إعداد تطبيق .Naim

الشكل التخطيطي 21
الصفحة الرئيسية ف ي�
تطبيق Naim

Rooms

ت
الصو�
مالحظة :إذا كانت لديك منتجات  Naimمتعددة لتشغيل الدفق
ي
قد تم توصيلها بالشبكة ،فسيتم رسدها لالختيار منها ف ي� صفحة إعداد
تطبيق  .Naimيمكن التعرف عىل الوحدة الصحيحة إما عن طريق اسم
المنتج أو عن طريق أول أربعة حروف ف� عنوان  MACي ز
المم� لكل وحدة
ي
ت
وال� تندرج ضمن اسم المنتج ف ي� حالة وجود العديد من المنتجات
ي

Setup new Mu-so

الشكل التخطيطي 20
إعداد تطبيق Naim
Rooms
Setup new Mu-so

تلقائيا تحديد مصدر دفق مثل  AirPlayأو ® Spotifyف ي� نظام
إذا تم
ً
ن
مع� ،فستتحول شاشة تطبيق  Naimإىل صفحة
 Mu-soوفقًا لوجود دفق ي
مصدر الدفق المناسبة وتقدم مفاتيح التحكم المتاحة حسب نوع النظام
المستخدم .إذا تم تحديد مصدر بديل باستخدام تطبيق  ،Naimفسيتوقف
ت
ت
الصو�  Mu-soعن مصدر الدفق.
الصو� وسينفصل النظام
تشغيل الدفق
ي
ي
مالحظة :ثمة حالة واحدة فقط يمكن فيها توصيل تطبيق  Naimبنظام
 Mu-soواحد ف ي� أي وقت.

17

 .5التحكم
العداد باستخدام تطبيق Naim
 5-3-2إ

( Alarm clockالمنبه)

يوفر تطبيق  Naim Appالوصول الشامل إىل جميع معلمات إعداد Mu-so
العداد ف ي� الفقرات التالية.
و.Mu-so Qbيتم رسد جميع معلمات ووظائف إ
العدادات ف ي� تطبيق .Naim
يوضح الشكل التخطيطي  22صفحة إ

ت
يعمل عىل ي ن
الصو� .Mu-so
تمك� برمجة وظيفة المنبه ف ي� النظام
ي
مالحظة :مالحظة :ال يستخدم نظام  Mu-soإال الصوت الصادر من
إدخاالته الموضعية (تناظرية أو رقمية) أو محطات  iRadioالمضبوطة
هاما ،فيجب أن تتأكد من
أمرا ً
مسبقًا كإشارات للمنبه .إذا كان المنبه ً
تشغيل إشارة منبه مناسبة ف ي� وقت التنبيه الذي يتم ضبطه.

العدادات ش
ع� عنارص( Standby :االستعداد) ،و( Loudnessعلو
توفر قائمة إ
أ
(الضاءة) ،و( Stylesالنماط)،
الصوت) ،و( Alarm clockالمنبه) و Lightingإ
ز
ح� انتشار
و( Input settingsإعدادات إ
الدخال) ،و( Room positionضبط ي
الصوت) ،وإعدادات ( Otherأخرى) ،و( Register your productتسجيل
المنتج) و( Aboutنبذة تعريفية).

الضاءة أربعة أنماط للإضاءة لتقديم خيارات السطوع والنشاط.
توفر إ

( Standbyاالستعداد)

 Stylesأ
(النماط)

ت
الصو�  Mu-soإىل وضع االستعداد.
يبدل النظام
ي

تعمل أ
النماط عىل ي ن
تمك� تحديد خيارات ألوان الخلفية المتنوعة ف ي� تطبيق
.Naim

ين
يستخدم خيار علو الصوت ي ز
الجه� الذي ينخفض كلما
تحس� صوت
م�ة
ي
ارتفع مستوى الصوت .قد يؤدي تعويض علو الصوت إىل تقبل االستماع
أك� عن طريق تعويض حساسية صوت
إىل مستوى صوت منخفض بدرجة ب
الجه� المنخفض لدى أ
الذن عند انخفاض مستويات الصوت.
ي

الدخال)
( Input settingsإعدادات إ

( Loudnessعلو الصوت)

الشكل التخطيطي 22
إعدادات تطبيق Naim

(الضاءة)
 Lightingإ

الدخال مجموعة متنوعة من الخيارات المخصصة حسب
يوفر خيار إعدادات إ
الدخال.
كل نوع من إ
( Room positionضبط ي ز
ح� انتشار الصوت)
ح� انتشار الصوت عىل ي ن
يعمل خيار ضبط ي ز
تمك� ضبط االتزان النغمي ف ي�
أ
أ
ت
الكب�ة الخرى .إذا
النظام
الصو�  Mu-soلتعويض تقارب الجدران والسطح ي
ي
ت
الصو�  Mu-soعىل رف مثالً ،فإن ضبط النغمات قد يكون
تم وضع النظام
ي
ن
الجه� والذي ينتج بشكل طبيعي عن
تحس� صوت
مفيدا ف ي� تقليل
ي
ي
إجرا ًءا ً
ف
وضع النظام ي� هذا المكان.
إعدادات ( Otherأخرى)
توفر قائمة العدادات  Otherأ
(الخرى) الوصول إىل مجموعة متنوعة من
إ
خيارات واجهة وتهيئة التطبيق.
( Register your productتسجيل منتجك )
يفتح صفحة تسجيل  Mu-soف� الموقع إ ت ن
و� لـ .Naim
اللك� ي
ي
( Aboutتسجيل منتجك )
توفر قائمة  Aboutمعلومات متعلقة تب�اخيص أ
الطراف الخارجية
ت
الصو�  Mu-soوحالة
بال�امج الثابتة ف ي� النظام
والمعلومات المتعلقة ب
ي
االتصال.
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ت
الصو�
 6-1التعامل مع النظام
ي

 .6مالحظات خاصة ت
بال�كيب

ت
الصو�  Mu-soللوصول إىل
توخ الحذر الشديد عند رفع ونقل وقلب النظام
ي
ئيس ومقابس الشبكة والمقابس الصوتية الرقمية.
مقابس التيار
بي
الكهر� الر ي
ال تقلب نظام  Mu-soأو  Mu-so Qbبحيث يقع وزنه عىل سطحه العلوي أو
ئ
النها�
عىل شاشة اللمس .قد يؤدي ذلك إىل إتالف شاشة اللمس أو التشطيب
ي
للسطح العلوي .ال تقم بإيقاف نظام  Mu-soأو  Mu-so Qbعىل أي لوحة
من لوحاته الطرفية أو عىل شبكاته.

ال�امج الثابتة
 6-4تحديث ب

ال�امج الثابتة لنظامي  Mu-soو Mu-so Qbمن ي ن
ح�
يمكن طرح تحديثات ب
ال�امج الثابتة مزايا جديدة أو تعدل طرق تفاعل
إىل آخر .قد تطرح تحديثات ب
النظمة أو جوانب أ
أ
الداء القائمة .يشتمل تطبيق  Naim Appعىل تحديث
ف
ن
(العدادات).
لل�امج الثابتة ي� قائمة  Settingsإ
روتي� ب
ي
مالحظة هامة :ال تقم بإيقاف تشغيل نظام  Mu-soأو فصله عن مصدر
ال�امج الثابتة.
التيار
ئيس أو الشبكة أثناء القيام بتحديث ب
بي
الكهر� الر ي

ت
الصو�
 6-2تنظيف النظام
ي

ت
الصو�  Mu-soإىل إجراءات تنظيف تزيد عن إزالة
ينبغي أال يحتاج النظام
ي
أ
التربة عنه .ال تستخدم الشمع أو منتجات التنظيف القائمة عىل المذيبات.
يمكن استخدام قطعة قماش ف� حالة ض
ال�ورة لتنظيف الصندوق الخارجي
ي
ولكن من المهم أن تبقى جميع السوائل بعيدة عن لوحة اللمس ومقبض
التحكم الدوار.

 6-3استبدال الشبكة
يمكن استبدال الشبكات السوداء القياسية  Mu-soو Mu-so Qbباستخدام
مجموعة متنوعة من الشبكات الملونة المتاحة من خالل وكيل  Naimف ي�
منطقتك أو من خالل الموقع إ ت ن
و�.www.naimaudio.com/mu-so:
اللك� ي
ف
طر� الشبكة ف ي� الوقت واسحب الشبكة
•
إ
	لزالة شبكة  ،Mu-soأمسك ي
بعيدا عن جسم نظام .Mu-so
برفق ً

ت
خواب� الشبكة مع فتحات
	ل�كيب شبكة ف ي� نظام  ،Mu-soقم بمحاذاة
ي
أ
صل  .تأكد أن الشبكة ف ي�
التثبيت وادفع الشبكة برفق إىل مكانها ال ي
أ
االتجاه الصحيح .يمتد ن
منح� الشبكة من الجانب اليرس العلوي إىل
الجانب السفل أ
اليمن.
ي
•	لخلع شبكة  ،Mu-so Qbقم أوال ً بإزاحة الزاوية العلوية الخلفية
ين
بعيدا عن جسم  .Mu-so Qbكرر ذلك
من الشبكة ف ي� أحد
الجانب� ً
مع الجانب الخارجي عند تحرير الحافة الخلفية من الشبكة ف ي� أحد
ين
بعيدا عن المقدمة عند تحرير كال
الجانب�  .يمكن سحب الشبكة برفق ً
ين
الجانب� .
	ل�كيب شبكة  ،Mu-so Qbقم أوال بمحاذاة خواب� الشبكة أ
ت
المامية مع
ً
ي
أ
أ
ف
صل للشبكة.
فتحات التثبيت وادفع القسم المامي برفق ي� المكان ال ي
قم بعد ذلك عىل نحو مشابه تب�كيب الجزء أ
المامي من الشبكة ف ي� أحد
ين
الجراء مع
الجانب� ثم بعد ذلك قم تب�كيب الحافة الخلفية .كرر هذا إ
الشبكة ف� الجانب آ
الخر.
ي

ال�امج الثابتة ف ي�
مالحظة :يمكن ً
أيضا استخدام العملية الروتينية لتحديث ب
ف
الحال ُمحدثّة.
ال�امج المثبتة ي� الوقت
تطبيق  Naimللتحقق أن ب
ي
مالحظة :كما تشتمل صفحة الويب الخاصة بإعداد نظام  Mu-soعىل رابط
ال�امج الثابتة .وال ينبغي استخدامها إال حسب نصيحة مقدمة من
لتحديث ب
فريق الدعم الخاص بـ .Naim

تداب� احتياطية للوقاية من الصواعق
 6-5ي

ت
الصو�  Mu-soبسبب التعرض لصاعقة وينبغي إيقاف
قد يتلف النظام
ي
سلك عند وجود
تشغيله وفصله من مصدر التيار
بي
الكهر� ومن أي توصيل ي
خطر الصواعق.

العدادات ت
االف�اضية
 6-6إ

االف�اضية ،استخدم أ
إلرجاع نظام  Mu-soأو  Mu-so Qbإىل إعداداته ت
الداة
المدببة دقيقة الطرف (أو مشبك مستقيم) لالستمرار ف ي� الضغط عىل الزر
ين
صغ� المجاور ش
الشكل�  2و3
لمؤ� الحالة (انظر
الموجود عىل شكل ثقب ي
ف
التوال لنظامي  Mu-soو  .)Mu-so Qbاستمر ي� الضغط عىل هذا الزر
عىل
ي
لمدة ست ثوان  .سيعود نظام  Mu-soأو  Mu-so Qbإىل إعداداته ت
االف�اضية
ٍ
ف
ش
الضاءة الموجودة ي� مقبض التحكم الدوار
ويعاد تشغيله .ستومض مؤ�ات إ
ت
والشعار أثناء القيام ت
باس�داد إعدادات ضبط المصنع االف�اضية.

 6-7التعامل مع المشكالت
تتباين خدمة حماية العمالء من دولة إىل أخرى .يجب أن يكون تاجر التجزئة
مستعدا ت
الس�جاع جهاز تم بيعه إذا لم يعمل بالشكل
ف ي� معظم المناطق
ً
المقبول .ربما تحدث مشكلة ما بسبب عطل ف ي� المنتج أو طريقة تركيبه .الرجاء
االتصال بالموزع المحل أو شب�كة  Naim Audioش
مبا�ة إذا تعذر حل أي
ي
صعوبات .اتصل شب�كة  Naim Audioش
مبا�ة لطلب المساعدة والنصيحة ف ي�
حالة ض
ال�ورة.

مالحظة :ال تلمس أيًا من وحدات التشغيل أثناء خلع الشبكات.
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 .6مالحظات خاصة ت
بال�كيب
 6-8خدمة العمالء ومعلومات االتصال

من ض
بالصالحات إال بواسطة تاجر تجزئة معتمد من
ال�وري أال يتم القيام إ
 Naimأو ف ي� مصنع  .Naim Audioينبغي أن يتم االتصال ش
مبا�ة شب�كة Naim
للحصول عىل المعلومات المتعلقة بالخدمة أو التحديثات ف ي� البداية عن
طريق خدمة العمالءinfo@naimaudio.com :
للحصول عىل المساعدة ف ي� تثبيت وتشغيل نظام  Mu-soأو ،Mu-so Qb
الرجاء زيارةwww.naimaudio.com/mu-so-support :
ال�يد إ ت ن
و� ،تواصل معنا بع�mu- :
للحصول عىل الدعم بع� ب
اللك� ي
sosupport@naimaudio.com
للحصول عىل الدعم ع� الهاتف ،اتصل عىل أ
الرقام :
ب
( +44 (0)333 321 9923المملكة المتحدة)
( +1 800 961 5681الواليات المتحدة أ
المريكية وكندا).
السفل من
التسلسل الخاص بالمنتج (موجود عىل اللوح
الرجاء إدراج الرقم
ي
ي
المنتج) ف ي� جميع المراسالت واالتصاالت.
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 .7المواصفات الفنية
ال تن�نت
إدخاالت الصوتAirPlay	:وو Spotify® Connectو TIDALوراديو إ
و™UPnPوNaimلتشغيل الدفقات الصوتية ف ي� الغرف
المتعددة من خالل شبكة ث
إي�نت سلكية أو شبكة واي فاي
البلوتوث (باستخدام تقنية )aptX
( USB/iOSمقبس  USBمن النوع )Type-A
ئ
الضو� ( )TosLinkتب�دد
إدخاالت رقمية :تنسيق S/PDIF
ي
يصل إىل  96كيلو هرتز
إدخاالت تناظرية :مقبس  3.5مم
التنسيقات الصوتية	:تنسيقات  WAVو FLACو AIFFupتصل إىل  24بت192/
كيلو هرتز
تنسيقات ) ALAC (Apple Losslessتصل إىل  24بت96/
كيلو هرتز
تنسيقات  MP3تصل إىل  48كيلو هرتز 320 ،كيلو بت (16
بت)
تنسيقات  AACتصل إىل  48كيلو هرتز 320 ،كيلو بت (16
بت)
تنسيقات  OGGو WMAتصل إىل  48كيلو هرتز ( 16بت)
 SBCو AACو aptXف ي� تقنية البلوتوث
مالحظة :يتم تشغيل جميع التنسيقات بسعة  48كيلو هرتز كحد أقىص بع� الشبكة
الالسلكية.

ال تن�نت:
راديو إ
االتصال:

يز
المتم�
vTuner
ف
ال ثي�نت (برسعة  10/100ميجا بت ي� الثانية)
إ
الواي فاي ()802.11b/g
البلوتوث
التحكم عن بُعد باستخدام RC5

ث
ثال� المسارات.
نظام السماعات:
نظام  :Mu-soمزدوج ،ي
	نظام :Mu-so Qbمسارات ثنائية مع مضخم صوت
ئ
ثنا� .
أحادي .تحميل  ABRي
التضخيم	 :نظام  6 x 75 :Mu-soوات ف ي�  8أوم
ف
نظام :Mu-so Qbتحويل  50 × 4أوم ي�  6أوم وتحويل
 100 × 1وات ف ي�  3أوم
أ
البعاد	:نظام  Mu-so: 122مم( 4.8بوصة) 628 xمم ( 24.7بوصة)
256 xمم (10.1بوصة)
نظام  Mu-so Qb: 210مم( 8.25بوصة) 218 xمم
( 8.6بوصة)  212 xمم ( 8.35بوصة)

الوزن:

نظام  13 :Mu-soكجم ( 28.71رطال ً)
نظام  5.6 :Mu-so Qbكجم ( 12.3رطال ً)

ئ
النها�	:صندوق ألومنيوم مصقول ،لوحة تبديد الحرارة المطلية
الشكل
ي
أ
بالفضة ،وشبكة من اللياف السوداء .تتوافر الشبكة باللون
أ
أ
ن
تقال المتوهج.
القا� ب
الزرق الغامق والحمر ي
وال� ي
استهالك الطاقة

نظام :Mu-soاالستخدام النموذجي 17 :وات
وضع االستعداد 4 < :وات
وضع الخمول العميق 0.5 < :وات
نظام :Mu-so Qbاالستخدام النموذجي 15 :وات
وضع االستعداد 4 < :وات
وضع الخمول العميق 0.5 < :وات

ئيس:
مصدر التيار
بي
الكهر� الر ي

 100فولت أو  115فولت أو  230فولت 50/60 ،هرتز

إعالن التوافق مع المعاي� أ
الوروبية “”CE
ي
تقر ش�كة  Naim Audioأن منتجات  Naim Audioتتوافق مع :توجيه الفولتية المنخفضة
الكهرومغناطيس  EU/2014/30وتوجيه حظر المواد
رقم  EU/2014/35وتوجيه التوافق
ي
أ
ت
واللك�ونية رقم
الخطرة ( )RoHS2رقم  EU/2011/65وتوجيه نفايات الجهزة الكهربية إ
 EU/2012/19وتوجيه المنتجات المتعلقة بالطاقة رقم  EC/2009/125وتوجيه معدات
الالسلك واالتصاالت الطرفية رقم .EC/1999/5
ي
أ
ت
الصو�  Mu-soيتوافق مع المتطلبات الساسية
تقر ش�كة  .Naim Audio Ltdأن النظام
ي
ش
وال�وط المناسبة الواردة ف ي� التوجيه رقم  .EC/1999/5يمكن مطالعة إعالن المطابقة عن
طريق زيارة الرابط:
www.naimaudio.com/support-information/Mu-so/R&TTEdoc
المعاي� التالية:
تتوافق منتجات  Naim Audioمع
ي
لك�ونية المشابهة  -متطلبات أ
أ
ال ت
المان
 - EN60065أجهزة الصوت والفيديو والجهزة إ
 - EN55013أجهزة استقبال بث الصوت والتلفاز والمعدات المتعلقة بها  -خصائص
الالسلك
التشويش
ي
 - EN55020أجهزة استقبال بث الصوت والتلفاز والمعدات المتعلقة بها  -خصائص الحصانة
 - EN61000-3-2انبعاثات التيارات الكهربية التوافقية الرئيسية
 - EN61000-3-3انبعاثات التيارات الكهربية المتقطعة

ت
ال� يظهر عليها شعار سلة المهمالت
ال يمكن التخلص من المنتجات ي
الموسومة بعالمة الخطأ بنفس طريقة التخلص من النفايات نز
الم�لية .يجب
التخلص من تلك المنتجات ف ي� الوحدات القادرة عىل إعادة تدويرها والتعامل
مع أي نفايات ثانوية بشكل مناسب .اتصل بالسلطة المحلية للحصول عىل
التفاصيل المتعلقة بأقرب وحدة لتجميع تلك النفايات .يساعد إعادة التدوير
والتخلص من النفايات بشكل مناسب ف ي� الحفاظ عىل الموارد وحماية البيئة من التلوث .تقدم
ش�كة  Naim Audioنظام ت
“اس�داد” ف� إطار ت ز
ال�امها بالتوجيه رقم  EU/2012/19المتعلق
ي
أ
ت
أيضا إرجاع منتجاتهم من أجل
واللك�ونية .يستطيع العمالء ً
بنفايات الجهزة الكهربية إ
تمي� المنتجات ال�ت
التخلص منها عن طريق إرسالها إىل العنوان الموضح أدناه .يجب أن يتم ي ز
ي
يتم إرجاعها من أجل التخلص منها بعبارة ““ ”For disposal under WEEE Directiveتم
إرجاع هذا المنتج من أجل التخلص منه بموجب التوجيه  ”WEEEعىل أن تتم كتابتها بشكل
واضح دون أي غموض.
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 شكر وتقدير.8
mu-so® is a registered trademark of Naim Audio Ltd. Registered in the
United Kingdom and other countries.

Mu-so works with iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s and
iPhone 4, iPad mini and iPod touch (5th generation).
Mu-so Qb works with iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c,
iPhone 5, iPhone 4s, iPad Air 2, iPad Air, iPad mini 3, iPad mini 2, iPod
touch (5th generation) and iPod nano (7th generation).

AirPlay works with iPhone, iPad, and iPod touch with iOS 4.3.3 or later,
Mac with OS X Mountain Lion, and Mac and PC with iTunes 10.2.2 or
later.
AirPlay, iPad, iPhone and iPod are trademarks of Apple Inc., registered in
the U.S. and other countries.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned
by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Naim Audio Ltd.
is under licence. Other trademarks and trade names are those of their
respective owners.

© 2012 CSR plc and its group companies.
The aptX® mark and the aptX logo are trade marks of CSR plc or one of
its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.

Wi-Fi® logo is a registered trademark of Wi-Fi Alliance.

UPnP™ is a trademark of the UPnP™ Forum.

Go Deeper
naimaudio.com
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