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مكبرات صوت الوسائط املتعددة

حتذير: 
• يجب أال يتعرض اجلهاز للتقطير أو البلل كما ال يجب وضع أي أجسام حتتوي على سوائل مثل 	

أواني الزهور فوقه. 

• لفصل إدخال الطاقة بشكل كامل، يجب فصل قابس التغذية الكهربائية اخلاص باملنتج من 	
التغذية الكهربائية. 

• ال يجب تعطيل قابس التغذية الكهربائية اخلاص باملنتج كما ينبغي الوصول إليه بسهولة خالل 	
االستخدام. 

• ال تضع مصادر اللهب املكشوفة فوق املنتجات، كالشموع املضاءة مثالً.	

مالحظة: 
• تأكد من تثبيت مكبرات صوت الوسائط املتعددة بشكل صحيح قبل االستخدام. 	

• اجلهد الكهربائي األقصى لإلخراج اخلاص مبأخذ سماعة الرأس يساوي 150 ميللي فولت أو أقل.	

• يقوم مأخذ USB بشحن األجهزة ذات جهد 5 فولت فقط.	

التثبيت:

قم بتوصيل كبل الصوت مبنفذ إخراج الصوت في الكمبيوتر )الصورة رقم. 1(. 1

قم بضبط طول كبل مكبر الصوت بواسطة لفاف الكبل في أسفل مكبر الصوت األيسر  2
)الصورة رقم. 2(.

قم بتوصيل كبل الطاقة مبحّول الطاقة )الصورة رقم. 3(. 3

قم بتوصيل كبل محّول الطاقة مبأخذ التيار املباشر بجهد 12 فولت في اجلهة اخللفية ملكبر  4
الصوت األمين ومبأخذ طاقة تيار متناوب )الصورة رقم. 4(.

قم بتدوير مقبض مستوى الصوت باجتاه حركة عقارب الساعة لتشغيل مكبرات صوت  5
الوسائط املتعددة )الصورة رقم. 5(. يضيء املؤشر في مكبر الصوت األمين.

قم بضبط مستوى الصوت بواسطة مقبض مستوى الصوت أو تطبيق الكمبيوتر أو برنامج  6
تطبيق الوسائط املتعددة )الصورة رقم. 6(.   

• لالستماع بواسطة سماعة الرأس، قم بتوصيلها مبأخذ مكبر الصوت األمين.	
• لتشغيل الصوت من MP3، قم بتوصيله مبأخذ AUX IN في مكبر الصوت األمين. 	

• ميكن استخدام مقبس USB في مكبر الصوت األمين من أجل شحن جهاز USB قابل 	
إلعادة الشحن )على سبيل املثال MP3، الهاتف احملمول، الخ( )الصورة رقم. 7(.

بعد االستخدام، أخرج من برنامج تطبيق الوسائط املتعددة وأوقف تشغيل مكبرات الصوت.          7

مت تصميم املنتج وتصنيعه من أجود املواد واملكونات القابلة إلعادة التدوير وإعادة االستخدام. يرجى 
االّطالع على نظام التجميع احمللي املنفصل لكل من املنتجات اإللكترونية والكهربائية، مبا في ذلك 

تلك التي عليها رمز سلة املهمالت ذات العجالت املشطوب. يُرجى العمل وفق القوانني احمللية وعدم 
التخلص من املنتجات القدمية مع النفايات املنزلية العادية.  

دليل املستخدم
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