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نظام مكبر الصوت

تعلیمات االستخدام
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. 

بعد قراءتھا ، یرجى االحتفاظ بھا جیدا للرجوع إلیھا في المستقبل. للسالمة،، یرجى قراءة ھذه التعلیمات بعنایة مرة أخرى قبل االستخدام السلیم لھذا 
المنتج.

جدول معاني العالمات

عدم االستمرار في استخدام في حالة خطأ

ال تقم بتعدیلھ

ال تضعھ في مكان حیث یوجد الماء

ال یمكن وضعھ تحت الحاویات الملیئة بالماء

ال تقم بادخال المواد الغریبة

العالمة ھي محتوى المالحظة / التحذیر. و وسط الشكل یصف  محتوى التحذیر المعین ( الصورة الیسار تعني مالحظة الصدمة الكھربائیة).

العالمة ھي السلوك المحظورة. و وسط الشكل یصف محتوى السلوك المحظورة المعینة (الصورة الیسار تعني منع التفكیك).

العالمة ھي محتوي السلوك اإللزامیة أو التعلیمات اإللزامیة . و وسط الشكل یصف محتوى التعلیمات المعینة (الصورة الیسار تعني فصل قابس 
التیار الكھربائي من المقبس).

عند ظھور الدخان أو الرائحة غیر الطبیعیة أو الصوت غیر الطبیعیة أو ظروف غیر طبیعیة أخري ، االستمرار في استخدامھ یمكن أن یسبب 
الحریق أو الصدمات الكھربائیة  أو عطل مكبر الصوت.یرجي ایقاف تشغیل  التیار الكھربائي لمكبر الصوت فورا، افصل قابس الطاقة من 

المقبس . و ینبغي التأكد من عدم ظھور الدخان قبل االتصال بالموزع إلصالحھ.

ال تقم بتعدیل أو تفكیك ھذا المنتج، واال قد یؤدي إلى الحریق أو الصدمة الكھربائیة.

ال تقم بوضعھ في المیاه و ال تقم بترطیبھ، واال قد یؤدي إلى الحریق أو الصدمة الكھربائیة.عند االستخدام في أیام المطر أو أیام الثلج أو 
بالقرب من الساحل أو الماء، ینبغي إیالء االھتمام الخاص.

ال یمكن أن توضع المزھریات أو محفوظ بوعاء النباتات أو األكواب أو  مستحضرات التجمیل أو المواد الصیدالنیة أو الحاویات الملیئة 
بالماء أو العناصر المعدنیة الصغیرة فوقھ.

بمجرد دخول الماء الي الجھاز، یرجي ایقاف تشغیل طاقة مضخم الطاقة وفصل قابس الطاقة من المقبس فورا، وثم اتصل بالموزع. 
االستمرار في استخدامھ قد یؤدي في الحریق أو الصدمات الكھربائیة.

في حالة دخول مواد غریبة الي الجھاز، ینبغي ایقاف تشغیل طاقة مكبر الصوت فورا و فصل قابس التیار الكھرباء من المقبس، ثم اتصل 
بالموزع. االستمرار في استخدامھ قد یؤدي في الحریق أو الصدمات الكھربائیة.

"احتیاطات السالمة" ھي مجموعة متنوعة من العالمات التي تمنع الخسائر في الممتلكات و االصابات الشخصیة.و العالمات و معانیھا 
كما یلي، و  یرجى قراءتھا و فھمھا.

یعني أن تجاھل ھذه العالمة و سوء االستخدام قد یؤدي إلى إصابات خطیرة حتى الموت.

یعني أن تجاھل ھذه العالمة و سوء االستخدام قد یؤدي إلى خسائر الممتلكات أو اإلصابة الشخصیة.

احتیاطات السالمة 

تحذیر

تحذیر

مالحظة

المالحظات على االعدادات

ال یمكن وضعھ في المواقع التالیة

حول األسالك

احتیاطات االستخدام

ال یمكن وضعھا في مكان ھزاز. و اال سقوطھ یسبب الضرر.

عند تحریك المنتج، ال یقبض علي الشبكة الحدیدیة ووحدة مكبر الصوت بید، اال قد یؤدي الي تلف المنتج.

عند تحریك المنتج، یرجي ایقاف تشغیل طاقة مكبر الصوت فورا و فصل قابس التیار الكھرباء من المقبس و إزالة كابل مكبر الصوت قبل التحریك. 
اال قد یسبب ضررا للكابالت و یسبب الحریق و الصدمات الكھربائیة و الخ.

عند وضعھ على التلفزیون و المعدات السمعیة، ال تقم بتحرك المنتجات، و اال قد یؤدي الي السقوط و الضرر.

ال تقم بوضع المواد وزنھا أكثر من 10 كج أو المواد ذات أبعاد كبیرة بالمقارنة معھ علیھ، و اال عدم التوازن یؤدي الي سقوط المواد و الضرر.

یرجي ضبط مستوى الصوت إلى الحد األدنى قبل تشغیل الطاقة. و الصوت العال المفاجئ یمكن أن تسبب فقدان السمع.

یرجي عدم استخدام حالة تشویھ الصوت لفترة طویلة، ألن مكبر الصوت سیكون حرارة حادة ، مما قد یؤدي الي الحریق.

یرجى عدم الجلوس أو التعلیق على مكبر الصوت. و ینبغي اھتمام خاص لألطفال . و انھیاره أو عطلھ سوف یؤدي إلى إصابتھم. 

ال یمكن وضع بطاقة النقدیة و القرص وغیرھا من المنتجات المغناطیسیة بالقرب من الجھاز . المغناطیسیة لمكبر الصوت تؤدي الي فقدان 
المعلومات و تؤثر على استخدام المنتجات المغناطیسیة. 

ال یمكن وضعھ في وحدات تجھیز األغذیة و المرطب و أماكن دخان النفط و البخار، و اال قد یؤدي في الحریق أو الصدمات الكھربائیة.

ال یمكن وضع الجھاز في المكان الرطب و المترب، و اال قد یؤدي إلى الحرائق والصدمات الكھربائیة.

عند اتصال ھذا الجھاز باألجھزة السمعیة األخرى و معدات التلفزیون، یرجى قراءة تعلیمات االستخدام جمیع األجھزة بعنایة.

مالحظة  االتصال

المواصفات الخصائص القیاسیة
استجابة التردد

منحنى المقاومة

حقوق التألیف والنشر لھذا الدلیل ینتمي إلى شركة مجموعة BMB  الدولیة.
ھذه المواصفات و المظھر ھي عرضة للتغییر نتیجة للتحسینات المنتج بدون إشعار. 

النظام 
مكبر الصوت بصوت باس بنوع 

الورق المخروطي
مكبر الصوت بالصوت المتوسط 

بنوع الورق المخروطي  
مكبر الصوت بصوت التربیل 

بنوع الورق المخروطي 
الحد األقصى من قدرة االدخال  

قدرة االدخال التقدیریة   
األبعاد   
الوزن  

المقاومة  
المرفق 

مكبر الصوت بـ3 وحدات 

20سم *1

8سم *1

8 سم *1
300 واط

150 واط 
العرض 270 *االرتفاع465.4 

*العمق 264.5 ملم 
7.34 كجم / قطعة

8 أوم 
تعلیمات االستخدام *1

بطاقة تسجیل المنتج *1
األسالك*2

ال تقم بتثبیت مكبر الصوت في ضوء الشمس المباشر والبیئة الرطبة جدا. و ال تنفذ بجوار الموقد أو غیرھا من مصدر الحرارة.
لمكبر الصوت كارا OK، الصوت یتغیر كبیرا بسبب مواقع التثبیت المختلفة. و للحصول على أفضل مستوي تقدیر الموسیقى، یرجي االعتبار بالنقاط التالیة.  

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.

إذا كنت تستمع في الظروف العادیة، یرجي تركیب مكبر الصوت فوق موقف األذن.
المسافة المثلى بینھ و مكبر الصوت ھو 5-2 م.

إذا یتم تركیب مكبر الصوت علي االطار القوي أو بجواز الجدار، أصوات باس ستكون أكثر كاملة. و إذا یتم وضع شيء فقراء تأثیر العكس أمام مكبر الصوت، 
سوف یفقد تأثیر باس.

احتیاطات التشغیل
الحد األقصي من قدرة االدخال لمكبر الصوت ھي 300 واط (الذروة). و قدرة االدخال المرتفعة جدا قد تؤدي إلى تلف مكبر الصوت كارا OK، لذلك یرجي التأكد 

من أن القدر تبقى ضمن حدود المواصفات.
حتى إذا كان الحد األقصى من قدرة االنتاج لمكبر للصوت أقل من 300 واط، ال یحول صوت مكبر الصوت عالیا جدا أو یسما لمكبر الصوت مشوھة، و اال سوف 

یؤدي إلى تلف مكبر الصوت.

قبل االستخدام

حول طرق التثبیت أو اإلعداد

(a
(b
(c

http://www.bmb.com

مخرج مكبر الصوت

كیفیة توصیل سلك الطاقة لمكبر الصوت

مالحظات توصیل سلك الطاقة لمكبر الصوت

عند االتصال بسلك الطاقة لمكبر الصوت بین القرن ومضخم الطاقة، یرجي ایقاف تشغیل مفتاح الطاقة لمضخم الطاقة.

یرجى توصیل الطرفیة الحمراء (+) للقرن بالطرفیة الحمراء (+) لمضخم الطاقة باستخدام سلك الطاقة األحمر.

یرجى توصیل الطرفیة السوداء (-) للقرن بالطرفیة السوداء (-) لمضخم الطاقة باستخدام سلك الطاقة األسود.

اذا كان یقوم بتوصیل الطرفیة الحمراء (+) بالطرفیة السوداء (-) بشكل خاطئ، سیقوم بانتاج صوت غیر طبیعي، وحجم صوت باس یكون منخفضا جدا، وذلك قد یؤدي الي تلف القرن ومضخم الطاقة. 
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نظام مكبر الصوت

تعلیمات االستخدام
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. 

بعد قراءتھا ، یرجى االحتفاظ بھا جیدا للرجوع إلیھا في المستقبل. للسالمة،، یرجى قراءة ھذه التعلیمات بعنایة مرة أخرى قبل االستخدام السلیم لھذا 
المنتج.

جدول معاني العالمات

عدم االستمرار في استخدام في حالة خطأ

ال تقم بتعدیلھ

ال تضعھ في مكان حیث یوجد الماء

ال یمكن وضعھ تحت الحاویات الملیئة بالماء

ال تقم بادخال المواد الغریبة

العالمة ھي محتوى المالحظة / التحذیر. و وسط الشكل یصف  محتوى التحذیر المعین ( الصورة الیسار تعني مالحظة الصدمة الكھربائیة).

العالمة ھي السلوك المحظورة. و وسط الشكل یصف محتوى السلوك المحظورة المعینة (الصورة الیسار تعني منع التفكیك).

العالمة ھي محتوي السلوك اإللزامیة أو التعلیمات اإللزامیة . و وسط الشكل یصف محتوى التعلیمات المعینة (الصورة الیسار تعني فصل قابس 
التیار الكھربائي من المقبس).

عند ظھور الدخان أو الرائحة غیر الطبیعیة أو الصوت غیر الطبیعیة أو ظروف غیر طبیعیة أخري ، االستمرار في استخدامھ یمكن أن یسبب 
الحریق أو الصدمات الكھربائیة  أو عطل مكبر الصوت.یرجي ایقاف تشغیل  التیار الكھربائي لمكبر الصوت فورا، افصل قابس الطاقة من 

المقبس . و ینبغي التأكد من عدم ظھور الدخان قبل االتصال بالموزع إلصالحھ.

ال تقم بتعدیل أو تفكیك ھذا المنتج، واال قد یؤدي إلى الحریق أو الصدمة الكھربائیة.

ال تقم بوضعھ في المیاه و ال تقم بترطیبھ، واال قد یؤدي إلى الحریق أو الصدمة الكھربائیة.عند االستخدام في أیام المطر أو أیام الثلج أو 
بالقرب من الساحل أو الماء، ینبغي إیالء االھتمام الخاص.

ال یمكن أن توضع المزھریات أو محفوظ بوعاء النباتات أو األكواب أو  مستحضرات التجمیل أو المواد الصیدالنیة أو الحاویات الملیئة 
بالماء أو العناصر المعدنیة الصغیرة فوقھ.

بمجرد دخول الماء الي الجھاز، یرجي ایقاف تشغیل طاقة مضخم الطاقة وفصل قابس الطاقة من المقبس فورا، وثم اتصل بالموزع. 
االستمرار في استخدامھ قد یؤدي في الحریق أو الصدمات الكھربائیة.

في حالة دخول مواد غریبة الي الجھاز، ینبغي ایقاف تشغیل طاقة مكبر الصوت فورا و فصل قابس التیار الكھرباء من المقبس، ثم اتصل 
بالموزع. االستمرار في استخدامھ قد یؤدي في الحریق أو الصدمات الكھربائیة.

"احتیاطات السالمة" ھي مجموعة متنوعة من العالمات التي تمنع الخسائر في الممتلكات و االصابات الشخصیة.و العالمات و معانیھا 
كما یلي، و  یرجى قراءتھا و فھمھا.

یعني أن تجاھل ھذه العالمة و سوء االستخدام قد یؤدي إلى إصابات خطیرة حتى الموت.

یعني أن تجاھل ھذه العالمة و سوء االستخدام قد یؤدي إلى خسائر الممتلكات أو اإلصابة الشخصیة.

احتیاطات السالمة 

تحذیر

تحذیر

مالحظة

المالحظات على االعدادات

ال یمكن وضعھ في المواقع التالیة

حول األسالك

احتیاطات االستخدام

ال یمكن وضعھا في مكان ھزاز. و اال سقوطھ یسبب الضرر.

عند تحریك المنتج، ال یقبض علي الشبكة الحدیدیة ووحدة مكبر الصوت بید، اال قد یؤدي الي تلف المنتج.

عند تحریك المنتج، یرجي ایقاف تشغیل طاقة مكبر الصوت فورا و فصل قابس التیار الكھرباء من المقبس و إزالة كابل مكبر الصوت قبل التحریك. 
اال قد یسبب ضررا للكابالت و یسبب الحریق و الصدمات الكھربائیة و الخ.

عند وضعھ على التلفزیون و المعدات السمعیة، ال تقم بتحرك المنتجات، و اال قد یؤدي الي السقوط و الضرر.

ال تقم بوضع المواد وزنھا أكثر من 10 كج أو المواد ذات أبعاد كبیرة بالمقارنة معھ علیھ، و اال عدم التوازن یؤدي الي سقوط المواد و الضرر.

یرجي ضبط مستوى الصوت إلى الحد األدنى قبل تشغیل الطاقة. و الصوت العال المفاجئ یمكن أن تسبب فقدان السمع.

یرجي عدم استخدام حالة تشویھ الصوت لفترة طویلة، ألن مكبر الصوت سیكون حرارة حادة ، مما قد یؤدي الي الحریق.

یرجى عدم الجلوس أو التعلیق على مكبر الصوت. و ینبغي اھتمام خاص لألطفال . و انھیاره أو عطلھ سوف یؤدي إلى إصابتھم. 

ال یمكن وضع بطاقة النقدیة و القرص وغیرھا من المنتجات المغناطیسیة بالقرب من الجھاز . المغناطیسیة لمكبر الصوت تؤدي الي فقدان 
المعلومات و تؤثر على استخدام المنتجات المغناطیسیة. 

ال یمكن وضعھ في وحدات تجھیز األغذیة و المرطب و أماكن دخان النفط و البخار، و اال قد یؤدي في الحریق أو الصدمات الكھربائیة.

ال یمكن وضع الجھاز في المكان الرطب و المترب، و اال قد یؤدي إلى الحرائق والصدمات الكھربائیة.

عند اتصال ھذا الجھاز باألجھزة السمعیة األخرى و معدات التلفزیون، یرجى قراءة تعلیمات االستخدام جمیع األجھزة بعنایة.

مالحظة  االتصال

المواصفات الخصائص القیاسیة
استجابة التردد

منحنى المقاومة

حقوق التألیف والنشر لھذا الدلیل ینتمي إلى شركة مجموعة BMB  الدولیة.
ھذه المواصفات و المظھر ھي عرضة للتغییر نتیجة للتحسینات المنتج بدون إشعار. 

النظام 
مكبر الصوت بصوت باس بنوع 

الورق المخروطي
مكبر الصوت بالصوت المتوسط 

بنوع الورق المخروطي  
مكبر الصوت بصوت التربیل 

بنوع الورق المخروطي 
الحد األقصى من قدرة االدخال  

قدرة االدخال التقدیریة   
األبعاد   
الوزن  

المقاومة  
المرفق 

مكبر الصوت بـ3 وحدات 

20سم *1

8سم *1

8 سم *1
300 واط

150 واط 
العرض 270 *االرتفاع465.4 

*العمق 264.5 ملم 
7.34 كجم / قطعة

8 أوم 
تعلیمات االستخدام *1

بطاقة تسجیل المنتج *1
األسالك*2

ال تقم بتثبیت مكبر الصوت في ضوء الشمس المباشر والبیئة الرطبة جدا. و ال تنفذ بجوار الموقد أو غیرھا من مصدر الحرارة.
لمكبر الصوت كارا OK، الصوت یتغیر كبیرا بسبب مواقع التثبیت المختلفة. و للحصول على أفضل مستوي تقدیر الموسیقى، یرجي االعتبار بالنقاط التالیة.  

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.

إذا كنت تستمع في الظروف العادیة، یرجي تركیب مكبر الصوت فوق موقف األذن.
المسافة المثلى بینھ و مكبر الصوت ھو 5-2 م.

إذا یتم تركیب مكبر الصوت علي االطار القوي أو بجواز الجدار، أصوات باس ستكون أكثر كاملة. و إذا یتم وضع شيء فقراء تأثیر العكس أمام مكبر الصوت، 
سوف یفقد تأثیر باس.

احتیاطات التشغیل
الحد األقصي من قدرة االدخال لمكبر الصوت ھي 300 واط (الذروة). و قدرة االدخال المرتفعة جدا قد تؤدي إلى تلف مكبر الصوت كارا OK، لذلك یرجي التأكد 

من أن القدر تبقى ضمن حدود المواصفات.
حتى إذا كان الحد األقصى من قدرة االنتاج لمكبر للصوت أقل من 300 واط، ال یحول صوت مكبر الصوت عالیا جدا أو یسما لمكبر الصوت مشوھة، و اال سوف 

یؤدي إلى تلف مكبر الصوت.

قبل االستخدام

حول طرق التثبیت أو اإلعداد

(a
(b
(c

http://www.bmb.com

مخرج مكبر الصوت

كیفیة توصیل سلك الطاقة لمكبر الصوت

مالحظات توصیل سلك الطاقة لمكبر الصوت

عند االتصال بسلك الطاقة لمكبر الصوت بین القرن ومضخم الطاقة، یرجي ایقاف تشغیل مفتاح الطاقة لمضخم الطاقة.

یرجى توصیل الطرفیة الحمراء (+) للقرن بالطرفیة الحمراء (+) لمضخم الطاقة باستخدام سلك الطاقة األحمر.

یرجى توصیل الطرفیة السوداء (-) للقرن بالطرفیة السوداء (-) لمضخم الطاقة باستخدام سلك الطاقة األسود.

اذا كان یقوم بتوصیل الطرفیة الحمراء (+) بالطرفیة السوداء (-) بشكل خاطئ، سیقوم بانتاج صوت غیر طبیعي، وحجم صوت باس یكون منخفضا جدا، وذلك قد یؤدي الي تلف القرن ومضخم الطاقة. 
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نظام مكبر الصوت

تعلیمات االستخدام
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. 

بعد قراءتھا ، یرجى االحتفاظ بھا جیدا للرجوع إلیھا في المستقبل. للسالمة،، یرجى قراءة ھذه التعلیمات بعنایة مرة أخرى قبل االستخدام السلیم لھذا 
المنتج.

جدول معاني العالمات

عدم االستمرار في استخدام في حالة خطأ

ال تقم بتعدیلھ

ال تضعھ في مكان حیث یوجد الماء

ال یمكن وضعھ تحت الحاویات الملیئة بالماء

ال تقم بادخال المواد الغریبة

العالمة ھي محتوى المالحظة / التحذیر. و وسط الشكل یصف  محتوى التحذیر المعین ( الصورة الیسار تعني مالحظة الصدمة الكھربائیة).

العالمة ھي السلوك المحظورة. و وسط الشكل یصف محتوى السلوك المحظورة المعینة (الصورة الیسار تعني منع التفكیك).

العالمة ھي محتوي السلوك اإللزامیة أو التعلیمات اإللزامیة . و وسط الشكل یصف محتوى التعلیمات المعینة (الصورة الیسار تعني فصل قابس 
التیار الكھربائي من المقبس).

عند ظھور الدخان أو الرائحة غیر الطبیعیة أو الصوت غیر الطبیعیة أو ظروف غیر طبیعیة أخري ، االستمرار في استخدامھ یمكن أن یسبب 
الحریق أو الصدمات الكھربائیة  أو عطل مكبر الصوت.یرجي ایقاف تشغیل  التیار الكھربائي لمكبر الصوت فورا، افصل قابس الطاقة من 

المقبس . و ینبغي التأكد من عدم ظھور الدخان قبل االتصال بالموزع إلصالحھ.

ال تقم بتعدیل أو تفكیك ھذا المنتج، واال قد یؤدي إلى الحریق أو الصدمة الكھربائیة.

ال تقم بوضعھ في المیاه و ال تقم بترطیبھ، واال قد یؤدي إلى الحریق أو الصدمة الكھربائیة.عند االستخدام في أیام المطر أو أیام الثلج أو 
بالقرب من الساحل أو الماء، ینبغي إیالء االھتمام الخاص.

ال یمكن أن توضع المزھریات أو محفوظ بوعاء النباتات أو األكواب أو  مستحضرات التجمیل أو المواد الصیدالنیة أو الحاویات الملیئة 
بالماء أو العناصر المعدنیة الصغیرة فوقھ.

بمجرد دخول الماء الي الجھاز، یرجي ایقاف تشغیل طاقة مضخم الطاقة وفصل قابس الطاقة من المقبس فورا، وثم اتصل بالموزع. 
االستمرار في استخدامھ قد یؤدي في الحریق أو الصدمات الكھربائیة.

في حالة دخول مواد غریبة الي الجھاز، ینبغي ایقاف تشغیل طاقة مكبر الصوت فورا و فصل قابس التیار الكھرباء من المقبس، ثم اتصل 
بالموزع. االستمرار في استخدامھ قد یؤدي في الحریق أو الصدمات الكھربائیة.

"احتیاطات السالمة" ھي مجموعة متنوعة من العالمات التي تمنع الخسائر في الممتلكات و االصابات الشخصیة.و العالمات و معانیھا 
كما یلي، و  یرجى قراءتھا و فھمھا.

یعني أن تجاھل ھذه العالمة و سوء االستخدام قد یؤدي إلى إصابات خطیرة حتى الموت.

یعني أن تجاھل ھذه العالمة و سوء االستخدام قد یؤدي إلى خسائر الممتلكات أو اإلصابة الشخصیة.

احتیاطات السالمة 

تحذیر

تحذیر

مالحظة

المالحظات على االعدادات

ال یمكن وضعھ في المواقع التالیة

حول األسالك

احتیاطات االستخدام

ال یمكن وضعھا في مكان ھزاز. و اال سقوطھ یسبب الضرر.

عند تحریك المنتج، ال یقبض علي الشبكة الحدیدیة ووحدة مكبر الصوت بید، اال قد یؤدي الي تلف المنتج.

عند تحریك المنتج، یرجي ایقاف تشغیل طاقة مكبر الصوت فورا و فصل قابس التیار الكھرباء من المقبس و إزالة كابل مكبر الصوت قبل التحریك. 
اال قد یسبب ضررا للكابالت و یسبب الحریق و الصدمات الكھربائیة و الخ.

عند وضعھ على التلفزیون و المعدات السمعیة، ال تقم بتحرك المنتجات، و اال قد یؤدي الي السقوط و الضرر.

ال تقم بوضع المواد وزنھا أكثر من 10 كج أو المواد ذات أبعاد كبیرة بالمقارنة معھ علیھ، و اال عدم التوازن یؤدي الي سقوط المواد و الضرر.

یرجي ضبط مستوى الصوت إلى الحد األدنى قبل تشغیل الطاقة. و الصوت العال المفاجئ یمكن أن تسبب فقدان السمع.

یرجي عدم استخدام حالة تشویھ الصوت لفترة طویلة، ألن مكبر الصوت سیكون حرارة حادة ، مما قد یؤدي الي الحریق.

یرجى عدم الجلوس أو التعلیق على مكبر الصوت. و ینبغي اھتمام خاص لألطفال . و انھیاره أو عطلھ سوف یؤدي إلى إصابتھم. 

ال یمكن وضع بطاقة النقدیة و القرص وغیرھا من المنتجات المغناطیسیة بالقرب من الجھاز . المغناطیسیة لمكبر الصوت تؤدي الي فقدان 
المعلومات و تؤثر على استخدام المنتجات المغناطیسیة. 

ال یمكن وضعھ في وحدات تجھیز األغذیة و المرطب و أماكن دخان النفط و البخار، و اال قد یؤدي في الحریق أو الصدمات الكھربائیة.

ال یمكن وضع الجھاز في المكان الرطب و المترب، و اال قد یؤدي إلى الحرائق والصدمات الكھربائیة.

عند اتصال ھذا الجھاز باألجھزة السمعیة األخرى و معدات التلفزیون، یرجى قراءة تعلیمات االستخدام جمیع األجھزة بعنایة.

مالحظة  االتصال

المواصفات الخصائص القیاسیة
استجابة التردد

منحنى المقاومة

حقوق التألیف والنشر لھذا الدلیل ینتمي إلى شركة مجموعة BMB  الدولیة.
ھذه المواصفات و المظھر ھي عرضة للتغییر نتیجة للتحسینات المنتج بدون إشعار. 

النظام 
مكبر الصوت بصوت باس بنوع 

الورق المخروطي
مكبر الصوت بالصوت المتوسط 

بنوع الورق المخروطي  
مكبر الصوت بصوت التربیل 

بنوع الورق المخروطي 
الحد األقصى من قدرة االدخال  

قدرة االدخال التقدیریة   
األبعاد   
الوزن  

المقاومة  
المرفق 

مكبر الصوت بـ3 وحدات 

20سم *1

8سم *1

8 سم *1
300 واط

150 واط 
العرض 270 *االرتفاع465.4 

*العمق 264.5 ملم 
7.34 كجم / قطعة

8 أوم 
تعلیمات االستخدام *1

بطاقة تسجیل المنتج *1
األسالك*2

ال تقم بتثبیت مكبر الصوت في ضوء الشمس المباشر والبیئة الرطبة جدا. و ال تنفذ بجوار الموقد أو غیرھا من مصدر الحرارة.
لمكبر الصوت كارا OK، الصوت یتغیر كبیرا بسبب مواقع التثبیت المختلفة. و للحصول على أفضل مستوي تقدیر الموسیقى، یرجي االعتبار بالنقاط التالیة.  

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.

إذا كنت تستمع في الظروف العادیة، یرجي تركیب مكبر الصوت فوق موقف األذن.
المسافة المثلى بینھ و مكبر الصوت ھو 5-2 م.

إذا یتم تركیب مكبر الصوت علي االطار القوي أو بجواز الجدار، أصوات باس ستكون أكثر كاملة. و إذا یتم وضع شيء فقراء تأثیر العكس أمام مكبر الصوت، 
سوف یفقد تأثیر باس.

احتیاطات التشغیل
الحد األقصي من قدرة االدخال لمكبر الصوت ھي 300 واط (الذروة). و قدرة االدخال المرتفعة جدا قد تؤدي إلى تلف مكبر الصوت كارا OK، لذلك یرجي التأكد 

من أن القدر تبقى ضمن حدود المواصفات.
حتى إذا كان الحد األقصى من قدرة االنتاج لمكبر للصوت أقل من 300 واط، ال یحول صوت مكبر الصوت عالیا جدا أو یسما لمكبر الصوت مشوھة، و اال سوف 

یؤدي إلى تلف مكبر الصوت.

قبل االستخدام

حول طرق التثبیت أو اإلعداد

(a
(b
(c

http://www.bmb.com

مخرج مكبر الصوت

كیفیة توصیل سلك الطاقة لمكبر الصوت

مالحظات توصیل سلك الطاقة لمكبر الصوت

عند االتصال بسلك الطاقة لمكبر الصوت بین القرن ومضخم الطاقة، یرجي ایقاف تشغیل مفتاح الطاقة لمضخم الطاقة.

یرجى توصیل الطرفیة الحمراء (+) للقرن بالطرفیة الحمراء (+) لمضخم الطاقة باستخدام سلك الطاقة األحمر.

یرجى توصیل الطرفیة السوداء (-) للقرن بالطرفیة السوداء (-) لمضخم الطاقة باستخدام سلك الطاقة األسود.

اذا كان یقوم بتوصیل الطرفیة الحمراء (+) بالطرفیة السوداء (-) بشكل خاطئ، سیقوم بانتاج صوت غیر طبیعي، وحجم صوت باس یكون منخفضا جدا، وذلك قد یؤدي الي تلف القرن ومضخم الطاقة. 
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نظام مكبر الصوت

تعلیمات االستخدام
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. 

بعد قراءتھا ، یرجى االحتفاظ بھا جیدا للرجوع إلیھا في المستقبل. للسالمة،، یرجى قراءة ھذه التعلیمات بعنایة مرة أخرى قبل االستخدام السلیم لھذا 
المنتج.

جدول معاني العالمات

عدم االستمرار في استخدام في حالة خطأ

ال تقم بتعدیلھ

ال تضعھ في مكان حیث یوجد الماء

ال یمكن وضعھ تحت الحاویات الملیئة بالماء

ال تقم بادخال المواد الغریبة

العالمة ھي محتوى المالحظة / التحذیر. و وسط الشكل یصف  محتوى التحذیر المعین ( الصورة الیسار تعني مالحظة الصدمة الكھربائیة).

العالمة ھي السلوك المحظورة. و وسط الشكل یصف محتوى السلوك المحظورة المعینة (الصورة الیسار تعني منع التفكیك).

العالمة ھي محتوي السلوك اإللزامیة أو التعلیمات اإللزامیة . و وسط الشكل یصف محتوى التعلیمات المعینة (الصورة الیسار تعني فصل قابس 
التیار الكھربائي من المقبس).

عند ظھور الدخان أو الرائحة غیر الطبیعیة أو الصوت غیر الطبیعیة أو ظروف غیر طبیعیة أخري ، االستمرار في استخدامھ یمكن أن یسبب 
الحریق أو الصدمات الكھربائیة  أو عطل مكبر الصوت.یرجي ایقاف تشغیل  التیار الكھربائي لمكبر الصوت فورا، افصل قابس الطاقة من 

المقبس . و ینبغي التأكد من عدم ظھور الدخان قبل االتصال بالموزع إلصالحھ.

ال تقم بتعدیل أو تفكیك ھذا المنتج، واال قد یؤدي إلى الحریق أو الصدمة الكھربائیة.

ال تقم بوضعھ في المیاه و ال تقم بترطیبھ، واال قد یؤدي إلى الحریق أو الصدمة الكھربائیة.عند االستخدام في أیام المطر أو أیام الثلج أو 
بالقرب من الساحل أو الماء، ینبغي إیالء االھتمام الخاص.

ال یمكن أن توضع المزھریات أو محفوظ بوعاء النباتات أو األكواب أو  مستحضرات التجمیل أو المواد الصیدالنیة أو الحاویات الملیئة 
بالماء أو العناصر المعدنیة الصغیرة فوقھ.

بمجرد دخول الماء الي الجھاز، یرجي ایقاف تشغیل طاقة مضخم الطاقة وفصل قابس الطاقة من المقبس فورا، وثم اتصل بالموزع. 
االستمرار في استخدامھ قد یؤدي في الحریق أو الصدمات الكھربائیة.

في حالة دخول مواد غریبة الي الجھاز، ینبغي ایقاف تشغیل طاقة مكبر الصوت فورا و فصل قابس التیار الكھرباء من المقبس، ثم اتصل 
بالموزع. االستمرار في استخدامھ قد یؤدي في الحریق أو الصدمات الكھربائیة.

"احتیاطات السالمة" ھي مجموعة متنوعة من العالمات التي تمنع الخسائر في الممتلكات و االصابات الشخصیة.و العالمات و معانیھا 
كما یلي، و  یرجى قراءتھا و فھمھا.

یعني أن تجاھل ھذه العالمة و سوء االستخدام قد یؤدي إلى إصابات خطیرة حتى الموت.

یعني أن تجاھل ھذه العالمة و سوء االستخدام قد یؤدي إلى خسائر الممتلكات أو اإلصابة الشخصیة.

احتیاطات السالمة 

تحذیر

تحذیر

مالحظة

المالحظات على االعدادات

ال یمكن وضعھ في المواقع التالیة

حول األسالك

احتیاطات االستخدام

ال یمكن وضعھا في مكان ھزاز. و اال سقوطھ یسبب الضرر.

عند تحریك المنتج، ال یقبض علي الشبكة الحدیدیة ووحدة مكبر الصوت بید، اال قد یؤدي الي تلف المنتج.

عند تحریك المنتج، یرجي ایقاف تشغیل طاقة مكبر الصوت فورا و فصل قابس التیار الكھرباء من المقبس و إزالة كابل مكبر الصوت قبل التحریك. 
اال قد یسبب ضررا للكابالت و یسبب الحریق و الصدمات الكھربائیة و الخ.

عند وضعھ على التلفزیون و المعدات السمعیة، ال تقم بتحرك المنتجات، و اال قد یؤدي الي السقوط و الضرر.

ال تقم بوضع المواد وزنھا أكثر من 10 كج أو المواد ذات أبعاد كبیرة بالمقارنة معھ علیھ، و اال عدم التوازن یؤدي الي سقوط المواد و الضرر.

یرجي ضبط مستوى الصوت إلى الحد األدنى قبل تشغیل الطاقة. و الصوت العال المفاجئ یمكن أن تسبب فقدان السمع.

یرجي عدم استخدام حالة تشویھ الصوت لفترة طویلة، ألن مكبر الصوت سیكون حرارة حادة ، مما قد یؤدي الي الحریق.

یرجى عدم الجلوس أو التعلیق على مكبر الصوت. و ینبغي اھتمام خاص لألطفال . و انھیاره أو عطلھ سوف یؤدي إلى إصابتھم. 

ال یمكن وضع بطاقة النقدیة و القرص وغیرھا من المنتجات المغناطیسیة بالقرب من الجھاز . المغناطیسیة لمكبر الصوت تؤدي الي فقدان 
المعلومات و تؤثر على استخدام المنتجات المغناطیسیة. 

ال یمكن وضعھ في وحدات تجھیز األغذیة و المرطب و أماكن دخان النفط و البخار، و اال قد یؤدي في الحریق أو الصدمات الكھربائیة.

ال یمكن وضع الجھاز في المكان الرطب و المترب، و اال قد یؤدي إلى الحرائق والصدمات الكھربائیة.

عند اتصال ھذا الجھاز باألجھزة السمعیة األخرى و معدات التلفزیون، یرجى قراءة تعلیمات االستخدام جمیع األجھزة بعنایة.

مالحظة  االتصال

المواصفات الخصائص القیاسیة
استجابة التردد

منحنى المقاومة

حقوق التألیف والنشر لھذا الدلیل ینتمي إلى شركة مجموعة BMB  الدولیة.
ھذه المواصفات و المظھر ھي عرضة للتغییر نتیجة للتحسینات المنتج بدون إشعار. 

النظام 
مكبر الصوت بصوت باس بنوع 

الورق المخروطي
مكبر الصوت بالصوت المتوسط 

بنوع الورق المخروطي  
مكبر الصوت بصوت التربیل 

بنوع الورق المخروطي 
الحد األقصى من قدرة االدخال  

قدرة االدخال التقدیریة   
األبعاد   
الوزن  

المقاومة  
المرفق 

مكبر الصوت بـ3 وحدات 

20سم *1

8سم *1

8 سم *1
300 واط

150 واط 
العرض 270 *االرتفاع465.4 

*العمق 264.5 ملم 
7.34 كجم / قطعة

8 أوم 
تعلیمات االستخدام *1

بطاقة تسجیل المنتج *1
األسالك*2

ال تقم بتثبیت مكبر الصوت في ضوء الشمس المباشر والبیئة الرطبة جدا. و ال تنفذ بجوار الموقد أو غیرھا من مصدر الحرارة.
لمكبر الصوت كارا OK، الصوت یتغیر كبیرا بسبب مواقع التثبیت المختلفة. و للحصول على أفضل مستوي تقدیر الموسیقى، یرجي االعتبار بالنقاط التالیة.  

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.

إذا كنت تستمع في الظروف العادیة، یرجي تركیب مكبر الصوت فوق موقف األذن.
المسافة المثلى بینھ و مكبر الصوت ھو 5-2 م.

إذا یتم تركیب مكبر الصوت علي االطار القوي أو بجواز الجدار، أصوات باس ستكون أكثر كاملة. و إذا یتم وضع شيء فقراء تأثیر العكس أمام مكبر الصوت، 
سوف یفقد تأثیر باس.

احتیاطات التشغیل
الحد األقصي من قدرة االدخال لمكبر الصوت ھي 300 واط (الذروة). و قدرة االدخال المرتفعة جدا قد تؤدي إلى تلف مكبر الصوت كارا OK، لذلك یرجي التأكد 

من أن القدر تبقى ضمن حدود المواصفات.
حتى إذا كان الحد األقصى من قدرة االنتاج لمكبر للصوت أقل من 300 واط، ال یحول صوت مكبر الصوت عالیا جدا أو یسما لمكبر الصوت مشوھة، و اال سوف 

یؤدي إلى تلف مكبر الصوت.

قبل االستخدام

حول طرق التثبیت أو اإلعداد

(a
(b
(c

http://www.bmb.com

مخرج مكبر الصوت

كیفیة توصیل سلك الطاقة لمكبر الصوت

مالحظات توصیل سلك الطاقة لمكبر الصوت

عند االتصال بسلك الطاقة لمكبر الصوت بین القرن ومضخم الطاقة، یرجي ایقاف تشغیل مفتاح الطاقة لمضخم الطاقة.

یرجى توصیل الطرفیة الحمراء (+) للقرن بالطرفیة الحمراء (+) لمضخم الطاقة باستخدام سلك الطاقة األحمر.

یرجى توصیل الطرفیة السوداء (-) للقرن بالطرفیة السوداء (-) لمضخم الطاقة باستخدام سلك الطاقة األسود.

اذا كان یقوم بتوصیل الطرفیة الحمراء (+) بالطرفیة السوداء (-) بشكل خاطئ، سیقوم بانتاج صوت غیر طبیعي، وحجم صوت باس یكون منخفضا جدا، وذلك قد یؤدي الي تلف القرن ومضخم الطاقة. 
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