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مكبر الصوت المھني

شكرا لكم لشراء ھذا المنتجات        .
قبل استخدام ھذا مكبر الصوت، یرجى قراءة تعلیمات االستخدام للتشغیل الصحیح. 

و بعد قراءتھا ، یرجى االحتفاظ بھا جیدا للرجوع إلیھا في المستقبل. 



2

■ 

● 

● 

● 

● 

● 10

■ 
● 

● 

■ 

● 

■ 

● 

● 

● 

●

●

●

●

●

●
●

●
●

●

 

یتم تثبیت ھذا المنتج من قبل الشخص ذو الخبرة المناسبة و مؤھالت التثبیت. و الشركة ال یتحمل كل المسؤولیة عن الحادثة أو اإلصابة أو 
االضرار ذات الصلة الناجمة عن التركیب أو اإلعداد غیر الصحیح أو سوء االستخدام أو التغییر أو كارثة طبیعیة.

عند تثبیت المنتج على الجدار أو السقف ، یرجى التأكد من ما إذا كانت توجد القوة الكافیة في الجدار أو السقف التي یمكن أن تدعم تماما على 
وزن المنتجات (16.7 كج). و إذا كنت في شك، یرجى التشاور مع الخبراء. في حالة سقوط المنتجات، قد یؤدي الي خطر االصابة الكبیرة.
یقوم بتركیب مكبر الصوت علي األعلي من خالل خمس فتحات المسامیر بالقطر 10M. و توجد الفتحات بالقطر 36 في اللوحة السفلي، و 

یرجي ازالة القبعات قبل االستخدام. 
قبل استخدام الرفوف و االكسسوارات المعدنیة مع المنتج، یرجي التأكد من ما إذا كانت ھذه مكونات الدعم تتمتع بقوة كافیة.

عند التحریك لمسافات قصیرة ، یمكنك استخدام المقبض علي جانب الصندوق. 
ال تقم بتثبیت مكبر الصوت في بیئة ضوء الشمس المباشر أو البیئة الرطبة جدا . ال تقم بتثبیتھ بالقرب من موقد أو غیرھا من مصدر الحرارة.

من أجل استنساخ الكمال من األصوات عالیة التردد ، یجب أن مكبر الصوت یكون موجودا في نفس االرتفاع مع أذن المستمع. 
للباص، یمكنك وضع مكبرات الصوت على مقربة من الجدار لتعزیز مستوى الباص ( یتم وضع مكبر الصوت في زاویة من الغرف،  یمكن 

تعزیز الباص بأقصى قدر).
ال ھذا المنتج یملك وظیفة التدریع المغناطیسي. إذا یتم وضع الجھاز قریبة جدا من التلفزیون، ألوان التلفزیون لیست واضحة. و إذا حدث ھذا، 

قم بإیقاف تشغیل التلفزیون، ثم یتم بدء تشغیل التلفزیون بعد 15 إلى 30 دقیقة. و إذا استمرت ھذه المشكلة، یتم تحریك مكبر الصوت بعیدا عن 
جھاز التلفزیون.
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قبل االستخدام

اتصال مكبر الصوت

المقاومة التقدیریة لمكبر الصوت ھي 8 أوم. و ینبغي اتصالھ بمكبر الصوت الذي یقبل ھذا الحمل( عالمة الحد األقصي و الحد األدني من المقاومة المقبولة لمكبر الصوت توجد علي 
مدخل مكبر الصوت : مثل " 4 أوم – 16 أوم" أو "6 أوم – 16 أوم").

الحد األقصى لقوة االدخال لمكبر الصوت ھي 1200 واط (الذروة)، و قوة االدخال المرتفعة جدا یمكن ان یسبب تلف مكبرات الصوت.و ال یمكن تطبیق القوة أكبر من القوة القصوى علي 
مكبر الصوت.

یجب اتصال أو تشغیل أو إیقاف تشغیل النظام السمعي أو جزء منھا ( مشغل األقراص المدمجة و الموالف و الخ ) في 
ایقاف تشغیل مكبر الصوت أو فصل مأخذ مكبر الصوت على األقل (إذا كان مكبر الصوت مسموح بھا) ، و اال ھذه العملیة سوف تؤدي الي تدخل یؤثر على مكبر الصوت و قد یؤدي الي 

عطل وحدة مكبر الصوت. 
ال تقم بتولید حجم الصوت العالي لمكبر الصوت بالقوة المنخفضة، و في ھذه الحالة ، سوف یكون التشوه التوافقي یكون متزایدا بسرعة و قد یؤدي الي عطل وحدة مكبر الصوت.

عند استخدام معادل الرسومات أو جھاز تصحیح البص و ثالثة أضعاف لتعزیز التردد المعین، ال تقم بزیادة مفرطة في حجم مكبر الصوت، اال یؤدي الي  التحمیل الزائد لمكبر الصوت 
بسرعة. 

ال تلمس حاجز االھتزاز و أنظمة التعلیق لوحدة مكبر الصوت بسبب أسھل الضرر، ال تلمسھا. 

وقد تم تجھیز المنتج باالثنین من مجموعات محطات اإلدخال بنوع SPEAKON التي تستخدم طریقة االتصال المتطابقة بشكل متواز. و یرجي استخدام مجموعة 
مریحة.

     في حالة اتصال المنتج بمكبر الصوت، ال یجعل محطات االتصال األخري في الدائرة القصیرة، و اال قد یؤدي إلى خلل في المنتج أو مكبر الصوت.
     بعد االتصال ، یتم سحب الكابل بلطف للتحقق من أن االتصال  یكون فعال وموثوق بھ . قد سوء االتصال قد یؤدي الي الصوت المتقطع أو الضوضاء. 

     إذا الجزء األساسي الكابل ینتشر من محطة، قد تالمس بعضھا البعض . وسوف یسبب التحمیل الزائد لھذا مكبر الصوت، مما یؤدي الي فشل ایقاف تشغیل مكبر 
الصوت.

ھذا المنتج یستخدم جھاز االتصال لمكبر الصوت speakon Neurik ( MP4NL). و دلیل الكابل ھو "1+" و "1-". 
.(FC4NL) أو (speakon Neurik ( FX 4NL یمكن استخدام كابل مكبر الصوت

1.  یتم ایقاف تشغیل قوة مكبر الصوت. 
2.  یتم توصیل محطات اإلدخال لمكبر الصوت و الكابالت. و دلیل الكابل ھو "1+" و "1-".  

3.  قم بتوصیل الكابالت و محطات االنتاج لمكبر الصوت. ( یرجي اتباع تعلیمات استخدام مكبر الصوت للحصول علي طرق االتصال المفصلة.) 
اتصال كابل مكبرالصوت speakon و محطات االنتاج لمكبر الصوت: 

speakon 1 +       مكبر الصوت +
speakon 1 -       مكبر الصوت -

قم بادخال الموصل و دورانھ الي الیمین للقفل.
اسحب قضیب المشبك الي الخلف و دورانھ الي الیسار الزالة الموصل

وقد تم تجھیز المنتج باالثنین من مجموعات محطات اإلدخال بنوع SPEAKON. و یمكن اتصال مكبرات الصوت األخري من نفس النوع.
وفقا لمقاومة مكبر الصوت المختلفة، عدد مكبرات الصوت القابلة لالتصال ھو مختلف. و لمزید من التفاصیل ، یرجى الرجوع إلى تعلیمات 

استخدام مكبر للصوت.
یبین الرسم البیاني التالي كابالت االتصال عند وجود األثنین من مكبرات الصوت. 

طرفیة ادخال مكبر الصوت

مخطط الدائرة الكھربائیة لمكبر الصوت 

اتصال مكبرات الصوت األخري 

طرفیة اخراج مكبر الصوت
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یمكن دوران اللوحات المصنوعة من ھذه المنتجات. 
یجب الحرص على عدم سحب و دوران اللوحة بالقوة المفرطة لتجنب تشوه اللوحة أو شبكة الحدید عند سحب و دوران اللوحة.

یرجي استخدام قطعة قماش ناعمة لتنظیف الغبار واألوساخ.
إذا كان مكبر الصوت قذرا جدا ، یرجي استخدام قطعة قماش ناعمة في المذیبات المحایدة المخففة بالماء 6-5 مرات لتنظیفھا، و قم یتم استخدام قطعة قماش جافة 

لتنظیفھا. و ال یمكن استخدام سائل التجفیف أو البنزین أو المنظفات أو المذیبات الكیمیائیة األخرى على مكبر الصوت أو بالقرب منھ، اال یؤدي الي تلف سطح مكبر 
الصوت. و باإلضافة إلى ذلك، ال یمكن استخدام المبیدات الحشریة أو البخاخات األخرى بالقرب من مكبر الصوت. 

دوران اللوحة  

ةفصاومال التثبیت

صیانة مكبر الصوت

مخطط المظھراستجابة التردد القیاسیة

استجابة التردد علي مستوي ضغط الصوت

خصائص المقاومة

الموقع

ت (دیسیبل)
صو

ضغط ال

ھذه المواصفات و المظھر ھي عرضة للتغییر نتیجة للتحسینات المنتج بدون إشعار. 

ال یقل عن 7 سم

مكبر الصوت
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