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 مقدمة -1

 محتويات العبوة -1-1

 مضّخم صوت مكبر 2 عدد ▪
 (ذكر) RCA موصلي( / ذكر) بمقبس مزّود كابل 1 عدد ▪
 كابل توصيل بين مكبري الصوت 1عدد  ▪
 كابل طاقة 1عدد  ▪
 دليل المستخدم ▪

 المواصفات -1-2

 واط جذر متوسط التربيع x 15 2مكبرا الصوت:  ▪ قدرة الخرج )القدرة الفعّالة(
 واط جذر متوسط التربيع 30 القدرة اإلجمالية

 كيلو هرتز 20هرتز إلى  60مكبرا الصوت: من  ▪ استجابة التردد
 مكبر الصوت األيمن: ▪ الخصائص

 مخرج صوت للتوصيل بمكبر الصوت األيسر 1عدد  -
 ستريو على الجانب الخلفي لمكبر الصوت، بالنسبة لمدخل الصوت الرئيسي RCAمدخل  1عدد  -
 مقبض للتحكم في مستوى الصوت 1عدد  -

 MP3، مشغالت CD، مشغّالت صوت DVDالكمبيوتر، أجهزة التلفاز، مشغّالت  لالستخدام مع
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 التوصيات -1-3

 ضع مكبري الصوت على سطح مستٍو لتجنب مخاطر سقوط مكبري الصوت. -
 ال تفتح أبداً مجموعة مكبرات الصوت، ألنك إن فعلت ذلك فأنت تخاطر بتلف مكوناتها الداخلية. -
 مجموعة مكبرات الصوت هذه مخصصة لالستخدام في بيئة معتدلة المناخ. -
 حدوث حريق أو تفريغ كهربائي، حافظ على بقاء مجموعة مكبرات الصوت بعيداً عن: لمنع مخاطر -

 األمطار أو الرطوبة، وكذلك كل السوائل )الماء، أو المنتجات الكيماوية، أو أي سوائل أخرى(، -
 ،مصادر الحرارة مثل السخانات، أو المواقد، أو أي أجهزة أخرى يصدر عنها حرارة )بما في ذلك المضّخمات( -
 ضوء الشمس المباشر. -

 ال تعّرض مجموعة مكبرات الصوت لقطرات الماء أو رذاذ الماء. -
 ال تضع أبداً أي شيء ممتلئ بالسائل )مثل كوب زجاجي، زهرية...( على مجموعة مكبرات الصوت. -
الطاقة، امسك القابس واسحبه، وتجنب افصل كابل الطاقة إذا كنت ال تنوي استخدام مكبر الصوت لفترة زمنية طويلة. ولفصل كابل  -

 سحب الكابل نفسه.
 تأكد من سهولة الوصول إلى قابس توصيل مجموعة مكبرات الصوت بالتيار الكهربائي الموّصل بأحد مآخذ التيار الكهربائي. -
 اء الجوي.افصل مجموعة مكبرات الصوت قبل تنظيفها. وللتنظيف، استخدم قطعة قماش رطبة وتجنب استخدام منظفات الهب -
يؤدي قابس توصيل مجموعة مكبرات الصوت بالتيار الكهربائي وظيفة إيقاف تشغيل الجهاز ولذا يتعين الحرص على إمكانية  -

 الوصول إليه بسهولة في جميع األوقات.
 توجد عالمات الضبط على الجانب الخلفي لمكبري الصوت. -
 
 
 DJMONITOR 32تركيب مجموعة مكبرات الصوت  -2

 مكبرات الصوتتحديد موضع  -2-1

 سم بينهما وأي حوائط جانبية. 50ضع مكبري الصوت على مكتب وذلك على أحد جانبي الشاشة، مع اإلبقاء على مسافة  -1

 ضع مكبري الصوت على مسافة متساوية من المستمع مع توجيههما نحو موضع االستماع. -2
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 توصيل مجموعة مكبرات الصوت -2-2

 ( الذي تريد توصيل مجموعة مكبرات الصوت به.DVDالصوت )الكمبيوتر، جهاز التلفاز، مشغّل قم بإيقاف تشغيل مصدر  -1

 الرسم التخطيطي العام للتوصيل: -

 

 

 مكبر الصوت األيمن : 1
 مكبر الصوت األيسر :2
 مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل :3
 موّصل الطاقة :4
 موّصالت لمدخل الصوت الرئيسي : 5
 مكبر الصوت األيمنموّصل  : 6
 موّصل مكبر الصوت األيسر : 7
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 مكبر الصوت األيمن المزّود بعناصر التحكم: -

 
 مقبض التحكم في مستوى الصوت الرئيسي : 8
 مؤشر الطاقة :9

 التوصيل بالكمبيوتر -2-2-1
( األيمن الصوت لمكبر الخلفي الجانب على RCA موّصلي) بك الخاصة الصوت مكبرات لمجموعة الرئيسي المدخل بتوصيل قم -

 بطاقة على أو بك الخاصة الصوت بطاقة على الموجود األمامي اإلخراج موّصل أو األمامي األخضر الصوت مكبرات بموّصل
ً مستخدم بالكمبيوتر، األم باللوحة المدمجة الصوت  (.ذكر) RCA موصلي( / ذكر) بمقبس المزّود الُمرفق الكابل ا

 التوصيل بجهاز تلفاز ُمجّهز بمقبس لسماعات الرأس -2-2-2
على الجانب الخلفي لمكبر الصوت األيمن(  RCAقم بتوصيل المدخل الرئيسي لمجموعة مكبرات الصوت الخاصة بك )موّصلي  -

 بك.بمقبس سماعة الرأس الموجود بجهاز التلفاز الخاص 

 جهاز تلفاز ُمجّهز بمخرجي صوت أيمن وأيسر/DVDالتوصيل بمشّغل  -2-2-3
 (.أدناه الوارد أ التخطيطي الرسم على االطالع الرجاء - ُمرفق غير) ذكر RCA موصلي/  أنثى بمقبس مزّودًا كابالً  ذلك يتطلب

 ذكر. RCAذكر بالكابل المزّود بمقبس أنثى / موصلي  RCAقم بتوصيل الكابل المزّود بمقبس ذكر / موصلي  -1

ذكر بمخرج الصوت المقابل في مشغّل  RCAاألبيض الموجود على الكابل المزّود بمقبس أنثى / موصلي  RCAقم بتوصيل موّصل  -2
DVD/.جهاز التلفاز 

ذكر بمخرج الصوت المقابل في مشغّل  RCAالموجود على الكابل المزّود بمقبس أنثى / موصلي األحمر  RCAقم بتوصيل موّصل  -3
DVD/.جهاز التلفاز 
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 DJMONITOR 32استخدام مجموعة مكبرات الصوت  -3

 (.DVDقم بتشغيل مصدر الصوت الذي تريد استخدامه )الكمبيوتر، جهاز التلفاز، مشغّل  -1

 بمأخذ التيار الكهربائي. (4)قم بتوصيل كابل الطاقة الخاص بمجموعة مكبر الصوت  -2

 .)تشغيل( ONعلى  (3)قم بتعيين مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل  -3

 اضبط مستوى الصوت الرئيسي. -4
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 ضمان المستهلك

 "( ومقرها الرئيسي فيGuillemotباسم "، العالمية )المشار إليها فيما بعد Guillemot Corporation S.Aتضمن شركة 
 Place du Granier, B.P. 97143, 35571 Chantepie, France،  للمستهلك أن يكون منتجHercules  هذا خاليًا من عيوب المواد

ج أو وعيوب التصنيع، طوال مدة فترة الضمان التي تتوافق مع الفترة المحددة التي يمكن خاللها المطالبة بالمطابقة السترداد قيمة هذا المنت
. وفي دول أخرى، تتوافق فترة Hercules( عامين من تاريخ استالم المنتج 2في دول االتحاد األوروبي، يسري هذا لمدة ) استبداله.

وفقًا للقوانين المعمول بها في الدولة التي كان يقطن بها المستهلك عند تاريخ  Herculesالضمان مع الفترة المحددة للمطالبة بمطابقة المنتج 
( واحد من تاريخ الشراء األصلي للمنتج 1)في حالة عدم المطالبة في الدولة المعنيّة، ستكون فترة الضمان عام ) Herculesشراء المنتج 

Hercules .)  

 ( أشهر من تاريخ البيع األصلي. 6مع عدم اإلخالل بما تقدم، يشمل الضمان البطاريات القابلة إلعادة الشحن لمدة ستة )

وإذا تم  خالل فترة الضمان، فاتصل على الفور بالدعم الفني الذي سيرشدك إلى اإلجراءات التي يجب أن تتبعها. وإذا ظهر أن المنتج معيبًا
 التأكد من وجود العيب، فيجب إعادة المنتج إلى مكان شرائه )أو أي موقع آخر يشير إليه الدعم الفني(.

إذا خضع منتج  هلك أو إصالحه، وذلك حسب اختيار الدعم الفني.وفي سياق هذا الضمان، يجب استبدال المنتج المعيب الخاص بالمست
Hercules( أيام سوف 7، في خالل فترة الضمان، ألي عملية إصالح، فإن أي فترة يكون المنتج خاللها خارج الخدمة وبحد أدنى سبعة )

تاريخ تقديم المنتج المذكور لإلصالح، إذا كان تاريخ تضاف إلى فترة الضمان المتبقية )تبدأ هذه الفترة من تاريخ طلب العميل للتدخل أو من 
وفروعها )بما في ذلك األضرار التبعية(  Guillemotتقديم المنتج لإلصالح الحقًا لتاريخ طلب التدخل(. تقتصر المسؤولية الكاملة لشركة 

مسؤوليتها عن  Guillemotتخلي شركة  لساري.أو استبداله، وذلك عندما يكون هذا جائًزا بموجب القانون ا Herculesعلى إصالح المنتج 
 أي ضمانات خاصة بالتجارة أو المالءمة لغرض معيّن، وذلك عندما يكون هذا جائًزا بموجب القانون الساري.

أو اإلهمال أو ( إذا تم تعديل المنتج أو فتحه أو تغييره أو إذا تعّرض للتلف نتيجًة لالستخدام السيئ أو غير المالئم 1) ال يسري هذا الضمان:
 حادث أو اإلهالك نتيجة االستعمال العادي، أو أي سبب آخر ال يرتبط بوجود عيب في المواد أو التصنيع )بما في ذلك، على سبيل المثال ال

بواسطة أي عنصر غير مناسب، بما في ذلك على وجه الخصوص وحدات اإلمداد بالطاقة أو البطاريات  Herculesالحصر، تجميع منتج 
( إذا استخدم المنتج ألي 2لهذا المنتج(؛ ) Guillemotقابلة إلعادة الشحن أو الشواحن أو أي عناصر أخرى ال يتم توريدها من خالل ال

غرض آخر بخالف االستخدام المنزلي، بما في ذلك األغراض المهنية أو التجارية )غرف األلعاب أو التدريب أو المسابقات على سبيل 
( 5( على البرامج، حيث تخضع هذه البرامج لضمان محدد؛ )4لة عدم االلتزام بالتعليمات المقدمة من قِبَل الدعم الفني؛ )( في حا3المثال(؛ )

على العناصر االستهالكية )العناصر التي يتم استهالكها خالل فترة عمر المنتج: كالبطاريات غير القابلة إلعادة االستخدام أو سماعات 
( إذا تم 7( الملحقات )كالكابالت والعلب والحافظات والحقائب وأربطة المعصم(؛ )6الخاصة بسماعة الرأس(؛ ) الرأس أو وسادات األذن

 بيع المنتج في مزاد علني.

 هذا الضمان غير قابل للتحويل.

 بلده/بلدها. ال يؤثر هذا الضمان على الحقوق القانونية للمستهلك بمقتضى القوانين المطبّقة على بيع السلع االستهالكية في
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 شروط الضمان األخرى

من حيث المبدأ، أي قطع غيار، حيث أن الدعم الفني هو الطرف الوحيد المخول بفتح و/أو ، Guillemotخالل فترة الضمان، لن توفر 
 –)باستثناء أي إجراءات إصالح يطلب الدعم الفني إجراؤها بواسطة العميل، عن طريق تعليمات مكتوبة  Herculesإصالح أي منتج من 

 تزويد العميل بقطعة )قطع( الغيار المطلوبة، حيثما أمكن ذلك.و –على سبيل المثال، نظًرا لبساطة عملة اإلصالح وعدم سريتها 

، من حيث المبدأ، أي إشعارات Guillemotلمقتضى المجاالت اإلبداعية ولحماية أسرار المعرفة الفنية واألسرار التجارية، لن توفر 
 انتهت فترة الضمان الخاصة به. Herculesلإلصالح أو قطع غيار ألي منتج 

أو  Guillemotال تتحمل شركة  المتحدة األمريكية وكندا، يقتصر هذا الضمان على اآللية الداخلية للمنتج والغطاء الخارجي له.في الواليات 
شركاتها التابعة بأي حال من األحوال مسؤولية أي جهة أخرى عن أي أضرار تبعية أو عرضية ناتجة عن خرق للضمانات الصريحة أو 

يات/المقاطعات بتحديد مدة الضمان الضمني أو االستثناء أو تحديد المسؤولية عن األضرار التبعية أو ال تسمح بعض الوال الضمنية.
يمنحك هذا الضمان حقوًقا قانونية معينة، وقد تتمتع أيًضا بحقوق  العرضية، ولذلك فقد ال تسري عليك الحدود أو االستثناءات الواردة أعاله.

 مقاطعة ألخرى.من والية ألخرى أو من  أخرى تختلف

 المسؤولية
وفروعها مسؤوليتها كاملة عن أي أضرار تنتج  )"Guillemot)المشار إليها فيما بعد باسم " .Guillemot Corporation S.Aتخلي شركة 

( عدم االلتزام 2( تعديل المنتج أو فتحه أو تغييره؛ )1) عن حالة أو أكثر من الحاالت التالية، إذا كان هذا جائًزا بموجب القانون الساري:
( اإلهالك الناتج 4صادم، على سبيل المثال(؛ )( االستخدام السيئ أو غير المالئم أو اإلهمال أو التعّرض لحادث )ت3بتعليمات المجموعة؛ )

( إذا استخدم المنتج ألي غرض آخر بخالف االستخدام المنزلي، بما في ذلك األغراض المهنية أو التجارية 5عن االستعمال العادي؛ )
تها عن أي أضرار ال ترتبط وفروعها كافة مسؤولي Guillemotتخلي شركة  )غرف األلعاب أو التدريب أو المسابقات على سبيل المثال(.

بعيب في المواد أو التصنيع يتعلق بالمنتج )متضمنًا، على سبيل المثال ال الحصر، أي أضرار تحدث بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب أي 
مع أي عنصر غير مناسب، بما في ذلك على وجه الخصوص وحدات اإلمداد بالطاقة أو  Herculesبرنامج أو عن طريق دمج منتج 

لهذا المنتج(، إذا كان هذا جائًزا  Guillemotالبطاريات القابلة إلعادة الشحن أو الشواحن أو أي عناصر أخرى ال يتم توريدها من خالل 
 بموجب القانون الساري.
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 حقوق النشر

 - © 2019 Guillemot Corporation S.A..العالمة  كافة الحقوق محفوظةHercules®  هي عالمة تجارية مسجلة لشركة
Guillemot Corporation S.A.. .الرسوم التوضيحية غير ملزمة. كافة العالمات التجارية األخرى مملوكة ألصحابها المعنيين  

 صنع في الصين.  وتخضع المحتويات والتصميمات والمواصفات للتغيير دون إشعار وقد تختلف من بلد إلى آخر.

 بيئيةتوصيات الحماية ال

عند انتهاء صالحية المنتج، يجب عدم التخلص منه مع النفايات المنزلية العادية، لكن يوضع في  في االتحاد األوروبي:
 (.WEEEنقطة تجميع خاصة بالتخلص من نفايات المعدات الكهربية واإللكترونية )

 الغالف.ويؤكد ذلك الرمز الموجود على المنتج أو دليل المستخدم أو 

من خالل إعادة التدوير واألشكال األخرى لمعالجة نفايات المعدات  يمكن إعادة تدوير المواد، على حسب خصائصها.
 الكهربية واإللكترونية، يمكنك المشاركة بفعالية في المساعدة على حماية البيئة.

 ع األقرب إليك.يرجى االتصال بالسلطات المحلية لديك للحصول على معلومات حول نقطة التجمي

 يرجى االلتزام بقوانين إعادة التدوير المحلية الخاصة بالمعدات الكهربية واإللكترونية. بالنسبة لكافة البلدان األخرى:

 لوان والزخارف.قد تختلف األ احتفظ بهذه المعلومات.

 يجب إزالة المواد المثبتة والالصقة من المنتج قبل استخدامه.

www.hercules.com 
 حاد األوروبي وتركيا فقط*ينطبق على االت

 

 الدعم الفني
https://support.hercules.com 

* 

* 
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