
SleepPhones "سليبفونز" ®

.سمّاعات رأس ناعمة يمكنك وضعها وأنت في السرير، بكلّ راحة

 اخلد إلى النوم بشكل أسرع

 استرخِ على أنغام الموسيقى

 تخلّص من الضجيج الذي يحيط بك

استيقظ نشيطاً منتعشاً

 اخلد إلى النوم بشكل أسرع على أنغام الموسيقى مع

 الشديدة ®SleepPhones "سماعات الرأس "سليبفونز

 النعومة__ سماعات الرأس المخصصة للنوم الأكثر راحة في

.العالم

  بتطوير سماعات الرأس هذه المبتكرة وذات النوعيةقامت طبيبة عائلة

*.العالية لمساعدة مرضاها على النوم بدون أدوية

SleepPhones "يمكن لـ"سليبفونز التخلّص من™ أن تساعد على   

  سواء كان من جيران صاخبين أو شريك حياتك الذيالضجيج المحيط بك
 يشخر! أصغِ إلى الموسيقى، التأمّل، الكتب الصوتية، التنويم

.المغناطيسي، أو حتى إلى التلفزيون في السرير

•  يمكن وصلها بأي مشغّل موسيقى عاديّ، بما في ذلك أجهزة

iPod، مشغلات MP3، ومشغلات الأسطوانات المدمجة CD

• تتضمّن مكبرات صوت رفيعة مبطّنة بحشوة قابلة للنزع

• رباط رأس يمتص الرطوبة قابل للتنظيف في الغسالة

• مريح حتى للذين ينامون على جنبهم

تعليمات العناية

 نزع مكبرات الصوت قبل غسل رباط الرأس الصوفي. التنظيف

.بالغسالة بمياه دافئة. اعتماد الوضعية المتوسطة في النشافة

 عدم استخدام المكواة، المبيّض، أو التنظيف الجاف. تجنّب استعمال

.مستحضر تليين الأقمشة الذي يخفّف من امتصاص الرطوبة

 يمكن تركيب مكبرات الصوت حين يجفّ رباط الرأس. مكبّر الصوت

.الأيمن هو أحمر اللون ومكبّر الصوت الأيسر هو أخضر

 يجب أن تكون الجهة البيضاء باتجاه الأذنين. أدخل مكبرات الصوت
على عمق حوالى أربع بوصات، ثم أدخل المربّع الرمادي قبل

.إغلاق الفلكرو. قم بتعديلها حتى تلائمك

 لمشاهدة التعليمات www.sleepphones.com/video زوروا موقع

.المصوّرة بالفيديو



®SleepPhones "سليبفونز"

كفالة محدودة لستة أشهر

 مكفولة بأنها خالية من أي عيب في  ®SleepPhones "سليبفونز"

.التصنيع خلال ستة أشهر من تاريخ الشراء

)2) القطعة/القطع التي تشوبها أعطال و 1العميل مسؤول عن شحن   
 الإيصال الذي يظهر تاريخ الشراء إلى الولايات المتحدة الأميركية على

 ,AcousticSheep, LLC, PO Box 298, Bellefonte, PA 16823 العنوان

USA.

 سنعاين القطع، ونصلّحها، أو نستبدلها. هذه الكفالة لا تغطي الأعطال
التي سببها سوء الاستعمال، التنظيف غير الملائم، أو الأحداث

.الخارجة عن سيطرتنا

مواصفات

:رباط الرأس الصوفي

® Polartec "قماش "بولارتيك % من88المطاطيّ ( ®Power Stretch  

% من السباندكس12البوليستر المعاد تصنيعه،   Spandex)، تمت 

خياطته وتجميعه في الولايات المتحدة الأميركية

:مكبرات الصوت

  بوصة)،8/1 ملم (5.3 بوصة)، مقبس ستيريو 48 سم (120سلك 

32المعاوقة:   Ω،  :ملّيواط،500/300 كيلوهرتز، الطاقة: 20-20التردّد  

 خالٍ من الرصاص)،) RoHS مطابق لإتفاقية حظر أستعمال المواد الخطرة

صنع في الصين

 ®SleepPhones "تحذير: سماعات الرأس "سليبفونز

.قد تسبب الاختناق

 يجب ألا يستخدمها الأطفال، أو العجزة، أو أي شخص قد

.يختنق بالسلك


