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 SW-G2.1 2000توصیل نظام السماعات 

أو تلفھا، تأكد من خفض شدة الصوت، وإیقاف تشغیل القدرة لجمیع األجھزة /لمنع عطل السّماعات أو األجھزة األخرى و
 .قبل القیام بأیة توصیالت

 
  .واحدة على كل جانب, قم بوضع سماعات الساتاالیت بجانب الشاشة .1
. موجودة على مسافة مناسبة للتوصیل مع السماعات األخرى تأكد من أن وحدة التحكم الرئیسیة .2
في مقابس خروج اإلشارة الخاصة بمضخم ) Cو  A,B(قم بتركیب كابالت سماعات الساتاالیت و مضخم الصوت  .3

. الصوت و السماعة الیسرى و السماعة الیمنى و الموجودة في وحدة التحكم الرئیسیة
من أن مفتاح التشغیل الموجود في وحدة التحكم الرئیسیة مضبوط على وضع  قم بالتأكد, قم توصیل كابالت الطاقة .4

. بمأخذ كھربي قیاسي ) D(قم بتوصیل كابل الطاقة  .Offاإلغالق 
 )1الشكل : (الصوت المنزلي/نظام ألعاب الفیدیو/أقراص الفیدیو المضغوطة/DVDأقراص /بالنسبة إلى التلفاز .5

"مم  3.5مم الخاص بالكبل في المقبس أزرق بقیاس  3.5قم بإدخال القابس الستیریو بقیاس   "AUX”  "
RCAالموجود في السماعة الرئیسیة ثم قم بتوصیل القابس  األبیض بالمقبسین /األحمر  RCA في  

أقراص /التلفاز DVD .الصوت المنزلي/نظام ألعاب الفیدیو/أقراص الفیدیو المضغوطة/  
 )2الشكل : (قراص المضغوطة أو أجھزة الستیریو األخرىاأل/MP3مشغل /بالنسبة إلى الكمبیوتر الشخصي .6

RCAقم بإدخال أطراف القابس  (الخاصة بكبل الصوت ) الحمراء والبیضاء(  (E) "في المقبس )  RCA 
"AUX”   مم في أجھزة الصوت التي تستخدم  3.5الموجود في السماعة الرئیسیة وقم بإدخال القابس بقیاس

بیوتر سطح المكتب والكمبیوتر الدفتري ومشغل األقراص المضغوطة ومشغلمم قیاسًیا مثل كم 3.5مقبًسا   
 )3الشكل : (عند توصیل ھواتف اإلنترنت .7

میللیمتر الخاص بكابل الستیریو في مقبس المیكروفون و مقبس  3,5قم بوضع المقبس من طراز  (AUX) 
.الموجودین في وحدة التحكم الرئیسیة  
.ستیریو في بطاقة الصوتقم بوضع  الطرف اآلخر لكابالت ال  

الموجودتین في مقدمة ) 4(و سماعة األذن ) 5(یمكن توصیل مقبسي سماعة الرأس إلى فتحتي المیكروفون
.وحدة التحكم الرئیسیة  

الموجود في الجھة الخلفیة من أداة التحكم واضغط زر " مفتاح القدرة"عندما تنتھي من التوصیل، قم بتشغیل  .8
 .على اللوحة األمامیة من أداة التحكم لبدء تشغیل النظام) STANDBY" (االستعداد"

 



 عربي
  

 وظیفة التحكم
.   إغالقھاأو  السماعاتاضغط لتشغیل  :)الطاقة( زر التشغیل .1
 .السماعاتیتحكم في مستوى الصوت الخارج من  ":حجم الصوت"زر  .2
3. BASS یتحكم في مستوى الصوت الجھیر ):صوت عمیق وخفیض(الصوت الجھیر. 
 مم من سّماعات رأس 3.5تقبل موصالت صغیرة ستیریو بقطر  :الرأس سماعات .4
 .میللیمتر من سماعات الرأس أو میكروفون 3,5یتقبل مقبس من نوع  :مقبس المیكروفون .5
6. LINE-IN )مم من جھاز  3.5تقبل موصالت ستیریو صغیرة ): مدخلMP3 أو غیره من أجھزة الستیریو 
 AUXضوء أخضر؛ مدخل  خلفي - AUXضوء أزرق؛ مدخل   -RCAمدخل : المؤشر الضوئي لمصدر المدخل .7

 .ضوء برتقالي أمامي -
غلق القدرة الكھربیة إلى نظام السّماعات، وسوف یطفأ المؤشر الضوئي لمصدر /یقوم بتشغیل: وضع االستعداد .8

 .المدخل أثناء تشغیل وضع االستعداد وتطفأ القدرة الكھربیة
 .خلفي AUXأمامي و AUXو RCAدخل من بین اختر مصدًرا مختلفاً للم: المصدر .9
 

  تحذیر
.  یحذر توصیل مقبس الطاقة في مأخذ التیار المتردد لحین االنتھاء من عمل كافة التوصیالت .1

 .یرجى نزع كبل التیار المتردد في حالة عدم استخدام ھذا الجھاز لفترة زمنیة طویلة .2

من عدم وضع أي شيء مملوء بالمیاه، مثل الزھریات، أو ال تعّرض السماعات ألي قطرات أو طرطشة میاه، وتأكد  .3
 .ما شابھ، علیھا

اضغط زر . عندما یكون النظام في وضع االستعداد، سوف یكون المؤشر الضوئي للمدخل مطفأً ولن یعمل النظام .4

 .لبدء تشغیل النظام وسوف یضيء المؤشر الضوئي األزرق) STANDBY(االستعداد 
 


