
1 المحتویات
 تشتمل ھذه الحزمة على سدادات األذن الخاصة ب QuietOn Sleep، وعلبة شحن ، وكابل للشحن ،

 وثالثة أزواج من الحشوات الرغویة لآلذان المختلفة األحجام ، ودلیل المستخدم. ویمكن إجراء الشحن باستخدام
كابل عادي Micro-USB متصل بشاحن أو بجھاز كمبیوتر. الشاحن غیر مدرج في الصندوق.

 2 ھام
 من أجل سالمتك ، یرجى قراءة دلیل المستخدم الخاص ب Quieton Sleep بأكملھ قبل تشغیل المنتج. إقرأ
 جمیع التعلیمات والتحذیرات ومعلومات السالمة. إنھ من الضروري إتباع التعلیمات وإیالء االھتمام للتحذیرات

 لإلحالة دون إصابتك وبھدف وقایة منتجك واآلخرین من اي ضرر. إحتفظ بھذه التعلیمات للرجوع إلیھا
 مستقبالً. إّن المعلومات الواردة في ھذه الوثیقة قد یتم تغییرھا. تحتفظ شركة QuietOn بالحق في تغییر

 منتجاتھا أو تحسینھا وإجراء تغییرات في الوثائق دون إشعار بھذه التغییرات أو التحسینات. یرجى الرجوع إلى
 دلیل المستخدم والى الموقع اإللكتروني www.quieton.com للحصول على معلومات إضافیة ھامة حول

 إستخدام المنتجات وتشغیلھا. قد یحتوي موقع QuietOn (www.quieton.com) على تحدیثات
.QuietOn ومعلومات إضافیة تتعلق باستخدام وتشغیل منتجات

QUIETONS 3 استخدام
QUIETONS 3.1 كیفیة استخدام ال

3.2 اختیار الحشوة

 استخدم فقط حشوات األذن الخاصة ب QuietOn المصممة لالستخدام مع ھذا المنتج. توجد ھناك حشوات
 مختلفة االحجام متوفرة عبر متجر QuietOn على شبكة الویب وذلك بھدف مساعدتك على ضمان أن

 السدادات سوف تكون مناسبة لضغطھا بإحكامم في أذنیك. ال تقم بإدخال حشوة األذن  مباشرة داخل األذن دون
.QuietOn إرفاقھا بشكل صحیح بجھاز

 في حال عدم مالئمة الحجم المتوسط بطریقة مناسبة ، إبدأ في استخدام حشوات األذن الصغیرة أو الكبیرة
 بحیث قد تم تصمیمھا كي ما تناسب المستخدمین الذین ال تالئمھم الحشوات ذات المتوسط الحجم. ال تقم

باستخدام المنتج إذا كان ال تتمكن من الحصول على الحجم المناسب.
 إن الحشوات قد تم تصمیمھا وتصنیعھا من مواد لینة بھدف أن تكون مریحة لالستخدام، وال تشملھا الكفالة.

ومدة صالحیة الحشوات الرغویة ال تتعدى البضعة أشھر وذلك وفقا لطریقة االستخدام.

3.3 التخزین

 یجب أن یتم تخزین سدادات األذن QuietOn في علبة الشحن. یرجى مراجعة مدى درجات حرارة التخزین
 المدرجة في قسم " مدى درجات الحرارة". لقد تّم شحن البطاریات بالكامل في المصنع ، وسوف یتم تفریغھا

 ذاتًیا تدریجًیا حالھا كما جمیع البطاریات وقد تحتاج إلى إعادة الشحن قبل االستخدام. یرجى مالحظة أن
 البطاریة قد تتعطل إذا لم یتم استخدامھا أو شحنھا لفترة طویلة. للحفاظ على البطاریات في حالة جیدة أثناء

التخزین ، قم بإعادة شحن سدادات األذن مرة كل 50 یوًما على األقل.

4 التنظیف والصیانة

 إنھ من الضروري تنظیف الجھاز للحفاظ على فعالیتھ. للحفاظ على أداء QuietOns الخاص بك ، تأكد أیًضا
من أن أذنیك نظیفتین قبل استخدام سدادات األذن نظًرا ألن شمع األذن قد یؤثر على أداء سدادات األذن.

یمكن تنظیف ھیكل سدادة األذن باستخدام قطعة قماش جافة. ال قم بغسل الجھاز بالماء أو المواد المحلِلة أو المو
اد الكیمیائیة السامة أو المنظفات أو أي سائل اذ قد یؤدي ذلك إلى تلف الجھاز.

 یتم مسح الحشوات الرغویة بقطعة قماش مبللة ناعمة أو بمنادیل ورقیة جافة. ال تستخدم المواد المحلِلة أو
 المواد الكیمیائیة أو المنظفات أو حتى نقع الحشوات الرغویة بالماء ألن ذلك قد یؤدي إلى تلف الحشوات

 الرغویة أو سدادة األذن. یجب أن یبقى القسم الداخلي لعلبة الش7حن خاٍل من أي غبار أو طمي. عند تنظیف
 األقسام الداخلیة ، إستخدم أعواد قطنیة جافة. عند تنظیف السطح الخارجي، إستخدم قطعة قماش جافة أو

  رطبة. كن حذرا بالتعامل مع منفذ ال USB. كن حذًرا بالتعامل مع نقاط إلتماس الشحن، ال تلوي ھذه النقاط
نظًرا ألن الجھاز سوف لن یقم بعملیة الشحن اذا ما تعرضت نقاط اإللتماس تلك لإللتواء أو التلف.

 لتجنب انسداد فتحات المیكروفون، ال تحمل الجھاز في جیبك دون حقیبة الشحن.  عالوة على ذلك ، أثناء
استخدام الجھاز ، ال تدع سطح الجھاز یتالمس مع مواد دھنیة ، على سبیل المثال  غسول الجسم ، مرطب أو كریم الید

5 درجات حرارة

 یتراوح مدى درجة حرارة التشغیل للسماعة ما بین : 4- درجة فھرنھایت إلى 122 درجة فھرنھایت (20-
 درجة مئویة إلى 50 درجة مئویة). وكذلك یتراوح مدى درجة حرارة التخزین ( للطقم كامالً): 4- درجة

 فھرنھایت إلى 122 درجة فھرنھایت (20- درجة مئویة إلى 50 درجة مئویة). أما مدى درجة حرارة
الشحن: 32 درجة فھرنھایت إلى 113 درجة فھرنھایت (0 درجة مئویة إلى 45 درجة مئویة).
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الشحن

 الطاقة تشغیل / إقفال

 یتم تشغیل سدادات األذن تلقائًیا
عند إخراجھا من العلبة.

 مالحظة: تكون سدادات األذن
 في وضعیة الصمت

أو في وضعیة السمع التام

كیفیة استخدام سدادات األذن

 إدفع سدادة "R" بإحكام في األذن الیمنى وسدادة األذن "L" إلى
 الیسار كما ھو معروض في الصورة أعاله. قم بإدارة سدادة األذن

للخلف للحصول علیھا في المكان المناسب.
 مالحظة: یجب أن تكون سدادات األذن مضغوطة في أذنك

 للحصول على أفضل أداء. إذا لم تكن مضغوطة في أذنك، یرجى
  ضبط الوضعیة أو إختیار حجم حشوات األذن المناسبة.

 قم بإزالة حشوة األذن عن طریق سحبھا بحركة إلتوائیة. ثم قم بدفع حشوة األذن الجدیدة في المكان المناسب. تتوفر
الحشوات ذات االحجام المتوسطة بشكل تلقائي ، ویمكن إیحاد الحشوات الصغیرة والكبیرة عند أكشاش البیع.

مالحظة: عند وضع الحشوات الجدیدة ، یرجى تذكر دفعھا بالكامل في مكانھا الصحیح.
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تغییر الحشوات

QuietOn SLEEP

لمستخدم ا  دلیل 

 وضع السمع والصمت

 إن سدادة األذن لدیھا وضعین: السمع ووضع الصمت. إضغط على الزر لتغییر الوضع. بدون ضجیج في
 الخلفیة قد یكون من الصعب التعرف على الوضع. للتحقق من الوضع الذي یستخدمھ الجھاز آنیاً، یمكنك

طقطقة أصابعك بالقرب من الجھاز. ثم اضغط على الزر وطقطق من جدید لسماع الفرق.
مالحظة: یجب تشغیل کًال من سدادة األذن على إنفراد.

 إرفق كابل Micro-USB بعلبة
 الشحن. ثم إرفق الطرف اآلخر بشاحن
الھاتف المحمول أو بجھاز الكمبیوتر.

 یتم شحن الجھاز بالكامل عندما یتم
 إطفاء ضوء تشغیل الشحن. یستغرق

وقت الشحن حوالي ساعة واحدة.

 مالحظة: یحب أن تكون
 سدادات األذن في الوضعیة

 الصحیحة
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 6 التنبیھات

 یرجى مالحظة أن الجھاز ھو لیس بمثابة واقي للسمع وغیر مصمم للحاالت التي تتطلب وقایة السمع. إن
 سدادات األذن ال تزیل الضجیج تماًما ، لذلك حتى عندما ترتدي سدادات األذن یجب أن تكون حذراً لتجنب

الضوضاء العالیة التي یمكن أن تضر بسمعك.

 لفترات تخزین الطویلة ، حافظ على البطاریة بین 4- درجة فھرنھایت (20- درجة مئویة) و122 فھرنھایت
 (50 درجة مئویة). قد یؤدي استخدام أو تخزین المنتج خارج مدى درجات الحرارة الموصى بھ إلى إتالف

 المنتجات أو تقلیل سعة البطاریة أو تقلیل عمر البطاریة ومدى صالحیتھا. قد ال یتم تشغیل المنتج بصورة
 مؤقتة اذا ما تم استخدامھ خارج مدى درجات الحرارة األمثل (إما حار جًدا أو بارًدا جًدا). قد یؤدي تخزین

 المنتج في األماكن شدیدة الحرارة على سبیل المثال في داخل السیارة أثناء فصل الصیف إلى تلف الجھاز أو قد
 یؤدي إلى انفجار البطاریة.

 إذا كان ھناك أي تصریف من األذن أو كنت مصاًبا بعدوى في األذن ، فال تستخدم الجھاز قبل استشارة
الطبیب. قد یؤدي عدم القیام بذلك إلى فقدان السمع أو الضرر.

 یمكن أن یسبب وھن السمع الناتج عن الجھاز خطًرا في الحاالت التي یكون فیھا من الضروري سماع
 األصوات المحیطة واإلنذارات التحذیریة ، على سبیل المثال ، حركة المرور على الطرقات أو صفارات
اإلنذار في مواقع البناء. یرجى مالحظة أن أصوات االنذار سوف تبدو مختلفة عند وضع سدادات األذن.

قد تمنع القوانین المحلیة استخدام QuietOn خالل حركة المرور. یجب دائما الحضوع للقوانین المحلیة.

 ال تستخدم سدادات األذن إذا كانت تنتج صوًتا مرتفًعا جًدا مما یعني أن الجھاز قد یكون معطالً ویجب إعادتھ
إلى البائع.

 یحتوي الجھاز على أجزاء صغیرة قد تشكل خطر االختناق على األطفال وصغار السن والحیوانات.  الجھاز
ھو غیر مالئم لألطفال صغار السن.

 یحتوي الجھاز على المغناطیس مما  قد تؤثر على بطاقات الشرائح المغناطیسیة وأجھزة تنظیم ضربات القلب
 أو األجھزة المماثلة. الجھاز غیر مقاوم للماء. ال تدع الجھاز یتبلل . قد یؤدي ذلك إلى حدوث ماس كھربائي ،
 مما قد یسبب خطر نشوب حریق ما ینتج عنھ تلف الجھاز. إّن علبة الشحن وسدادات األذن لیست مقاومة للماء

.IP أو ال ھي مصنفة وفق تصنیف

 ال تعّرض الجھاز لدرجات حرارة عالیة. ال تستخدم الجھاز في تعرضھ للكسر المیكانیكي. قد یؤدي ذلك إلى
حدوث ماس كھربائي، مما قد یسبب خطر نشوب حریق وتلف الجھاز. إستخدم الجھاز وإحفظھ بعنایة.

. Micro-USB بكبل USB معتمد أو كمبیوتر للشحن: یتم توصیلھ عبر Micro-USB استخدم فقط شاحن 
 یجب أن یكون الشاحن متوافًقا مع معاییر السالمة المطبقة: CE أوUL / CSA / IEC / EN 62368. ال

تترك الجھاز قید الشحن لفترات طویلة من الوقت.

7 التحذیرات

 إستخدام فقط حشوات األذن المناسبة الخاصة ب QuietOn. ال تدخل سدادة األذن مباشرة في األذن دون
 وصلھا أوالً بشکل صحیح بحشوات األذن. یساھم الجھاز عند یتم إستخدامھ وفًقا لتعلیمات المستخدم،  على
 تقلیل التعرض للضوضاء ، مثل الضوضاء الصادرة عن المركبات والطائرات. إذا بدا سمعك باھًتا أو قد

 سمعت اي رنیًنا أو طنیًنا أثناء أو بعد تعرضك للضوضاء ، فقد یكون سمعك في خطر وعلیك االبتعاد عن مثل
ھذه الضوضاء لحمایة أذنیك.

 سوف ینخفض أداء البطاریة مع مرور الوقت. یرجى مالحظة أنھ إذا كانت البطاریة فارغة، فسیتأثر  أداء
 الجھاز وبالتالي فإن وضعیة تفعیل إلغاء الضوضاء ووضعیة السمع التعمالن . عندھا تكون عملیة إلغاء

 الضواضاء غیر فّعالة . قد یتأثر أداء وضعیة تفعیل إلغاء الضوضاء لدى سدادات األذن سلًبا إذا في حال تم
معاینة تذبذب مستمر (صفیر أو عدم استقرار). إذا لم یتم إصالح سدادة األذن ، یجب علیك االتصال بنا.

8 ال توجد تعدیالت

 ال یجوز إجراء اي تعدیالت على ھذا الجھاز دون الحصول على موافقة كتابیة من QuietOn. التعدیالت
غیر المصرح بھا قد تبطل مفعول الكفالة.

9 التخلص

 إّن سدادات األذن لتفعیل إلغاء الضوضاء الخاصة ب QuietOn لدیھا بطاریة لیثیوم أیون غیر قابلة إلعادة
 الشحن وغیر قابلة لالستبدال. یجب إعادة تدویر سدادات األذن والبطاریات وفًقا للقوانین المحلیة وقوانین

 الوالیة / المقاطعة والقوانین الوطنیة. إلعادة تدویر / التخلص من البطاریة بشكل صحیح ، إتّبع دائماً قواعد
التخلص من النفایات الصلبة المحلیة. ال تعرض البطاریات إطالقاً للنار أو الحرارة الزائدة.

10 الكفالة المحدودة والمسؤولیة

 تنطبق ھذه الكفالة  فقط على المشتري النھائي المستخدم األصلي أو الشخص الذي یتلقى المنتج كھدیة، وال
یجوز إمتدادھا إلى أي شخص آخر أو الى الشخص المنقولة إلیھ.

 ما لم یتم ذكر مدة مختلفة للكفالة في دلیل المالك المقدم مع منتج QuietOn الخاص بك ، لمدة عامین (في
 االتحاد األوروبي) أو سنة واحدة (بلدان أخرى) من تاریخ الشراء بالتجزئة من قبل المشتري األصلي المستخدم
 النھائي ، یكفل QuietOn أن ھذا المنتج ، عندما یتم تسلیمھ إلیك في حالة جدیدة ، في تغلیف أصلي ، من أحد
 موردي QuietOn المعتمدین وعندما یتم استخدامھ في ظروف عادیة ، یكون خالًیا من أي عیوب في التصنیع

والمواد المصنعة وجودة العمل . تعتبر حشوات األذن و إستھالكیة  بالتالي وال تشملھا الكفالة.

 ال تغطي ھذه الكفالة أي عیوب ناتجة عن االستخدام غیر السلیم أو غیر المنطقي  أو الصیانة؛ اإلرتداء العادي
 والتمزق العادي؛ عدم اتباع تعلیمات التشغیل ؛ حادث؛ الرطوبة الزائدة. الحشرات. برق؛ العواصف القویة ؛

 وصالت غیر مناسبة إلى إمدادات التیار الكھربائي ؛ إجراء تغییر غیر مصرح بھ أو تعدیل في الوضع
 األصلي ؛ األضرار الناجمة عن عدم كفایة إجراءات التعبئة أو النقل؛ فقدان البیانات المخزنة أو تلفھا أو فسادھا

 ؛ األضرار الناجمة عن االستخدام مع غیر منتجات QuietOn ؛ المنتج الذي یتطلب التعدیل أو التكیف
 لتمكینھ من التشغیل في أي بلد آخر غیر البلد الذي تم تصمیمھ أو تصنیعھ أو الموافقة علیھ و / أو المسموح بھ

أو فتح الغطاء أو إصالح المنتجات دون إذن ؛ والمنتجات التي تم شراؤھا من البائعین غیر المرخص لھم.

 خالل مدة الكفالة، سوف نعمد ، وفق خیارنا الوحید ، الى القیام بإصالح وحید أو إستبدال وحید (باستخدام قطع
غیار جدیدة أو مجددة) أي أجزاء بھا عیب خالل فترة زمنیة معقولة ومجانیة.

 نحن ال ندفع اي رسوم خاصة بالشحن أو بالتأمین أو بالنقل الصادرة منك الینا ، أو أي رسوم الخاصة
باالستیراد والخدمات والضرائب.

QuietOn للحصول على خدمة الكفالة المحدودة ، یجب علیك إعادة المنتج ، مع إثبات الشراء من وكیل 
 المعتمد ، وذلك بإتباع اإلجراءات التالیة: اتصل بمؤسسة QuietOn في بلدك / منطقتك (قم بزیارة موقع

 www.quieton.com للحصول على معلومات االتصال بـ QuietOn في بلدك / منطقتك) للحصول على
 تعلیمات محددة حول النقل واإلرجاع ؛ قم بوسم وإرسال المنتج وشحن المنتج المدفوع مسبًقا إلى العنوان الذي

 قدمتھ منظمة QuietOn في بلدك. یجب أن یكون المنتج معبأ بشكل صحیح للشحن. یجب إدراج جمیع
 األجزاء المشمولة في حزمة البیع األصلیة. ضع اي رقم ترخیص إرجاع ضروري بشكل بارز على الجزء

الخارجي من الكرتونة. لن یتم قبول الكرتونات التي ال تحمل ترخیًصا بالعودة.

10.1 المسؤولیة

 إن أحكام ھذه الكفالة المحدودة ھي بدیلة الي كفالة أخرى، سواء كانت تصریًحا أو ضمنًیا ، كتابًیا أو شفھًیا ،
 بما في ذلك أي كفالة للتسویق أو الكفاءة لغرض معین. ال تتعدى مسؤولیة شركة QUIETON قیمة الشراء
 الفعلیة المدفوعة من قبلك مقابل المنتج. إّن شركة QUIETON ال یجب أن تكون مسؤولة في أي حال من

 األحوال إلى الحد الذي ال یحظره القانون اإللزامي، عن فقدان أو تلف أو تلف البیانات المخزنة ، أو ألضرار
 خاصة أو عرضیة أو تبعیة أو غیر مباشرة مھما كان السبب ، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر إستبدال

المعدات والممتلكات ، وأي تكالیف االسترداد.

 تنمحك ھذه المفالة المحدودة حقوًقا قانونیة محددة ، وقد یكون لك أیًضا حقوًقا أخرى تختلف من والیة إلى
 أخرى أو بلد إلى آخر بلد. ال تقید ھذه الكفالة أي حقوق إلزامیة للمستھلك تتوفر لك بموجب قانون المستھلك

 المعمول بھ ؛ بدال من ذلك فإن الكفالة تمنحك حقوق إضافیة. ال تسمح بعض األماكن بالقیود المفروضة على
 الكفاالت الضمنیة أو اقصاء أو الحد من األضرار العرضیة أو التبعیة ، لذلك قد ال تنطبق تلك القیود أو

االستثناءات المذكورة أعاله بالنسبة لك.

 تتمتع محكمة المقاطعة في ھلسنكي بفنلندا بسلطة قضائیة غیر حصریة للتعامل مع أي نزاع أو دعوى تنشأ عن
أو تتعلق باستخدامك ألي من منتجات QuietOn ویتم حلھ بواسطة محكمة المقاطعة في ھلسنكي ، فنلندا.

 11 معلومات اضافیة

للمزید من المعلومات االضافیة  ینبغي البحث عبر موقع الشركة www.quieton.com أو
Kempele ، Hakamaan ،18 Support / Ltd QuietOn 90440 ، فنلندا.

إّن ھذا المنتج یتطابق مع جمیع متطلبات التوجیھ المعمول بھا في االتحاد األوروبي.
.www.quieton.com/declarations یمكن االطالع على إعالن المطابقة الكامل على موقع

.EN 62368 / IEC / UL / CSA یتوافق ھذا الجھاز مع 

.QuietOn االكسسوارات متوفرة في  متجر
 قم بزیارة موقع www.quieton.com للحصول على معلومات طلب إضافیة.


