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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
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).

"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
مالحظة

المواصفات
األبعاد:
الوزن:

المرفق:

العرض 401.7 *االرتفاع68.1 *العمق 329.7 ملم
0.48 كجم / قطعة 

تعلیمات االستخدام *1

حامل مكبر الصوت
التركیب

قم باستخدام المسمار 
المزیل ھنا

قم بازالة المسمار األصلي 
في الجزء السفلي من 
الصندوق الخشبي

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

http://www.bmb.com
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تعلیمات االستخدام1
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
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).

"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
مالحظة

المواصفات
األبعاد:
الوزن:

المرفق:

العرض 401.7 *االرتفاع68.1 *العمق 329.7 ملم
0.48 كجم / قطعة 

تعلیمات االستخدام *1

حامل مكبر الصوت
التركیب

قم باستخدام المسمار 
المزیل ھنا

قم بازالة المسمار األصلي 
في الجزء السفلي من 
الصندوق الخشبي

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

http://www.bmb.com
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