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أو تلفھا، تأكد من خفض شدة الصوت، وإيقاف تشغيل القدرة لجميع ا�جھزة قبل القيام بأية /لمنع عطل السّماعات أو ا�جھزة ا�خرى و
 .توصي-ت

 

 )الصبووفر(توصيل السّماعات بمكبر الصوت ) أ(

المناظرة  RCAن للتوصيل إلى مداخل المعرفة باللو  RCAاستخدم موص-ت  :بالنسبة لمجموعات ا�س�ك الخمس المتضمنة
 .الموجودة على الواجھة الخلفية لمكبر الصوت الصبووفر والسّماعات طبًقا لما ھو موضح أدناه

 .بمكبر الصوت الصبووفرالخاص FR RCAإلى مدخل توصيل FRقم بتوصيل سّماعات  .1

 .بمكبر الصوت الصبووفرالخاص FLRCAإلى مدخل توصيل FLقم بتوصيل سّماعات  .2

 .بمكبر الصوت الصبووفرالخاص SRRCAإلى مدخل توصيل SRقم بتوصيل سّماعات  .3

 .بمكبر الصوت الصبووفرالخاص SLRCAإلى مدخل توصيل SLقم بتوصيل سّماعات  .4

 .بمكبر الصوت الصبووفرالخاص CENRCAإلى مدخل توصيل CENقم بتوصيل سّماعات  .5

 

 ةتوصيل مكبر الصوت الصبووفر إلى مصادر صوت خارجي) ب(

أخضر، (مم طبًقا للون ن 3.5مم بمخارج  3.5أدخل كاب-ت توصيل : مم 3x3.5قناة مع موص�ت  5.1بالنسبة للبطاقات الصوتية 
 . قناة 5.1قناة الموجود على مكبر الصوت، ثم وصلھا ببطاقة الصوت باستخدام قاعدة توصيل  5.1إلى مدخل توصيل ) برتقالي، أسود

 RCAمخرج  2وحدة ا�لعاب التي تحتوي على /أجھزة الصوت المنزلية/DVD/VCD/بالنسبة �جھزة التلفاز
مم الموجود في الواجھة الخلفية لمكبر الصوت  3.5بقطر " AUX" 1مم إلى المدخل رقم  3.5أدخل مقبس توصيل الستيريو بقطر 

الفي س /الدي في دي/ز التليفزيونالموجودتين في جھا RCAإلى فتحتي ) D(ا�بيض رقم /ا�حمر RCAالصبووفر ثم وصل مقبسي 
 .اللعبة/نظام الصوت المنزلي/يدي

 :مم 3.5ا<سطوانات المدمجة أو أي أجھزة ستيريو أخرى بمداخل /MP3جھاز تشغيل /بالنسبة للحاسب الشخصي
ل   3.5بقطر  الموجود على لوحة مكبر الصوت الصبووفر وأدخل موّصل" LINE-IN"مم في مدخل التوصيل الخطي  3.5أدخل موص?

مم قياسية، مثل الحواسب المكتبية، والحواسب الدفترية، ومشغ-ت ا<سطوانات  3.5مم إلى ا�جھزة الصوتية التي تستخدم موص-ت 
 .، وما إلى ذلكMP3المدمجة ومشغ-ت 

 
الموجود على الواجھة ") Power Switch" ("مفتاح القدرة"المبينتين با�على، يمكنك تشغيل ) ب(و) أ(بعد ا<نتھاء من الخطوتين 

 .قناة للدخل 5.1أو  AUXلمكبر الصوت ثم اختر مصدر صوتي 
 
 وظيفة لوحة التحكم ا�مامية �

 اغ-ق القدرة لنظام السّماعات/تقوم بتشغيل :ا<نتظار .1
 قناة AUX/5.1مصدًرا صوتًيا آخر من  اختر: الدخل .2
3. VOL/+-)تاضبط شدة الصوت لجميع السماعا): خفض شدة الصوت/رفع 
4. BASS/+- )اضبط شدة عمق الصوت): خفض عمق الصوت/رفع 
 مم من سّماعات رأس 3.5تقبل موص-ت صغيرة ستيريو بقطر  :سماعات الرأس .5
6. LINE-IN )مم من جھاز  3.5تقبل موص-ت ستيريو صغيرة  ):مدخلMP3 أو غيره من أجھزة الستيريو 

 تحكم عن بعدوظيفة ال �
 ة لنظام السّماعاتاغ-ق القدر/تقوم بتشغيل :ا<نتظار .1
 قناة AUX/5.1مصدًرا صوتًيا آخر من  اختر: الدخل .2
3. VOL/+-)اضبط شدة الصوت لجميع السماعات): خفض شدة الصوت/رفع 
4. BASS/+- )اضبط شدة عمق الصوت): خفض عمق الصوت/رفع 
 تكتم الصوت مؤقًتا :كتم الصوت .5

 
   تحذير �

  . ا3نتھاء من عمل كافة التوصي�ت يحذر توصيل مقبس الطاقة في مأخذ التيار المتردد لحين .1
  .يرجى نزع كبل التيار المتردد في حالة عدم استخدام ھذا الجھاز لفترة زمنية طويلة .2
3 تع9ّرض الس9ماعات �ي قط9رات أو طرطش99ة مي9اه، وتأك9د م9ن ع99دم وض9ع أي ش9يء ممل9وء بالمي99اه، مث9ل الزھري9ات، أو م9ا ش99ابه،  .3

 .عليھا
 


