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یشــتمل مضخم الصوت الجدید من ®JBL على محول عالي األداء ومكبر صوت مدمج والذي یوفر 
أداًء دینامیكًیا قوًیا ودقیًقا ومنخفض التردد مما یجعل الموســیقى التصویریة والموســیقى داخل الفیلم 

أكثر إثارة. ویتمیز الجھاز بســھولة التوصیل واإلعداد وذلك من خالل مرشــح عبور قابل للتعدیل 
وأدوات تحكم في الطور وإمكانیة تشــغیل/إیقاف تشغیل تلقائیة.

نحن واثقون من أن مضخم صوت JBL ســیوفر لك كل لحظات االســتمتاع التي تتوقعھا - وأنھ 
عندما تفكر في شــراء معدات صوت إضافیة لمنزلك أو ســیارتك أو محل عملك، فســوف تختار 

.JBL دائًما منتجات

یحتوي دلیل البدء الســریع ھذا على جمیع المعلومات التي تحتاجھا إلعداد مضخم الصوت 
الجدیــد وتوصیلــھ وضبطھ. لمزیٍد من المعلومات المفصلة، یمكنك زیارة موقعنا اإللكتروني: 

.www.jbl.com
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مالحظــة: یختلف نوع قابس الطاقة باختالف المناطق.
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JBL® نشــكركم على شراء ھذا المنتج من

العناصر المرفقة



۲

۱) وضع التشغیل: 

عند االنتقال إلى وضع "تلقائي"، ســیكون مضخم الصوت عندئٍذ في وضع "االســتعداد". وســوف ینتقل 
تلقائًیا إلى وضع التشــغیل عند اكتشــاف إشــارة الصوت ثم یعود إلى وضع االســتعداد عندما یتعذر الكشف 

عن أي إشــارة للصوت بعد مرور ۱۰ دقائق تقریًبا. یؤدي ضبط ھذا المفتاح على وضع "تشــغیل" إلى 
توصیل الجھاز بالطاقة إلى أن یتم إیقاف تشــغیل مفتاح الطاقة.

۲) مصباح LED لوضعّي التشغیل/االســتعداد: 

عندما یكون مفتاح الطاقة في الوضع "تشغیل"، یشیر مصباح LED ھذا إلى ما إذا كان مضخم الصوت 
في وضع التشــغیل أم االستعداد.

• عندما یضيء مصباح LED باللون األزرق، یكون مضخم الصوت في وضع التشــغیل.

• عندما یضيء مصباح LED باللون األحمر، یكون مضخم الصوت في وضع االســتعداد.

۳) مفتاح الطور: 

یحدد ھذا المفتاح ما إذا كانت حركة محول مضخم الصوت التي ُتشبھ المكبس نحو الداخل والخارج تقع 
داخل الطور مع الســماعات الرئیســیة. وإذا كان من المفترض تشــغیل مضخم الصوت خارج الطور مع 

السماعات الرئیسیة، فیمكن أن تلغي الموجات الصوتیة الصادرة من السماعات الرئیسیة جزئًیا الموجات 
الصوتیــة مــن مضخــم الصوت، مما یقلل من أداء الصوت الجھیر والتأثیر الصوتي. وتعتمد ھذه الظاھرة 

جزئًیا على وضع جمیع الســماعات بالنســبة لموضع االســتماع وبین بعضھا بعًضا داخل الغرفة.

٤) التحكم في مرشــح العبور: 

ُیحدد ھذا النمط من التحكم التردد األعلى الذي یقوم عنده مضخم الصوت بإصدار األصوات. فكلما قمت 
بزیادة قیمة تعیین التحكم في مرشــح العبور، كلما ارتفع تردد مضخم الصوت وتداخل الصوت الجھیر 

"مع ذلك الصادر من الســماعات. حیث یســاعد ھذا الضبط على تحقیق االنتقال الســلس لترددات الصوت 
الجھیر بین مضخم الصوت والسماعات لمجموعة متنوعة من الغرف المختلفة ومواقع مضخم الصوت. 

٥) مستوى الصوت: 

اســتخدم عنصر التحكم ھذا لضبط مســتوى صوت مضخم الصوت. حیث یمكنك إدارة المقبض في 
اتجاه عقارب الســاعة لزیادة مســتوى الصوت أو إدارتھ في عكس اتجاه عقارب الســاعة لخفض مستوى 

الصوت.

 :(LFE دخل) ٦) مضخــم الصوت

ِصل مضخم الصوت بالخرج المخصص لمضخم الصوت/LFE لجھاز اســتقبال/معالج.

۷) مفتاح التشغیل: 

اضبط ھذا المفتاح على وضع "تشــغیل" لتشــغیل مضخم الصوت. أما إذا كنت ســتغیب بعیًدا عن المنزل، 
أو لن تســتخدم مضخم الصوت لفترة طویلة، فاحرص على ضبط ھذا المفتاح على وضع "إیقاف 

التشغیل" للحفاظ على الطاقة.

۸) دخل الطاقة: 

ل  بعد توصیل دخل مضخم الصوت والتحقق منھ، ِصل ســلك الطاقة بمقبس كھربائي نشــط وغیر محوَّ
بھدف التشــغیل السلیم لمضخم الصوت.

تجنب توصیل ســلك الطاقة في مقابس الملحقات الموجودة في بعض مكونات الصوت.

موصــالت وأدوات تحكم لوحة مضخم الصوت الخلفیة
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جھاز االستقبال/المعالج

جھاز االستقبال/المعالج

مالحظــة: ال یتوفــر كبل LFE/مضخم الصوت ھذا مع الوحدة، ولكن یمكن 
شــراؤه من أحد تجار التجزئة لإللكترونیات.

• تأكد من إدارة زر مرشــح العبور على مضخم الصوت في اتجاه عقارب 
الســاعة تماًما عند اســتخدام ھذا النوع من التوصیل. یتخطى ھذا النوع من 

اإلعداد مرشــح العبور الداخلي لمضخم الصوت ویســتخدم مرشح عبور جھاز 
االســتقبال الخاص بك أو المعالج.

• تحقق من إعدادات قائمة جھاز االســتقبال أو المعالج وحدد اختیار مضخم 
الصوت على "تشــغیل" أو "نعم."

ُیرجى الحرص على الرجوع إلى دلیل المالك لجھاز االســتقبال أو المعالج 
للحصول على مزیٍد من المعلومات عن إعداد الســماعة وتكوینھا.

• نوصي بضبط إعداد مرشــح العبور لمضخم الصوت على ۸۰ ھرتز 
للسماعات متوسطة الحجم، وأعلى للسماعات األقل حجًما (األقمار الصناعیة) 

وأقل من ذلك للســماعات األكبر حجًما المثبتة على األرض.

مالحظــة: ال یتوفــر كبل LFE/مضخم الصوت الخاص ھذا مع الوحدة، ولكن 
یمكن شــراؤه من أحد تجار التجزئة لإللكترونیات. یمكن أیًضا أن ُیســتخدم كبل 

محول RCA على شــكل حرف Y إلجراء ھذا النوع من التوصیل.

 لمضخم LFE خرج
الصوت

یرتبط أداء مضخم الصوت بصورة مباشــرة بموضعھ في غرفة االســتماع إضافًة إلى موقعھ المادي بالنســبة لكل الســماعات 
األخرى في النظام.

على الرغم من أن آذاننا ال تتمكن بصفة عامة من ســماع األصوات االتجاھیة ذات الترددات المنخفضة عندما یعمل 
مضخم الصوت، إال أنھ عند تركیب مضخم صوت داخل غرفة محدودة المســاحة، فإن االنعكاســات والموجات المســتقرة 

واالمتصاصات المتولدة داخل الغرفة ســتؤثر بقوة على أداء أي نظام من مضخم الصوت. ونتیجًة لذلك، یصبح تحدید 
الموقع لمضخم الصوت في الغرفة أمًرا مھًما بالنســبة لمســتوى الصوت الجھیر الناتج وجودتھ.

على ســبیل المثال، عند وضع مضخم الصوت بجانب الجدار، یرتفع مســتوى الصوت الجھیر في الغرفة؛ وعند وضعھ 
في زاویة (۱)، یرتفع مســتوى الصوت الجھیر إلى الحد األقصى في الغرفة. ومع ذلك، یمكن أن یؤدي وضع الجھاز 

في الزاویة أیًضا إلى زیادة التأثیر المدمر للموجات المســتقرة على أداء الصوت الجھیر. یمكن أن یختلف ھذا التأثیر تبًعا 
لموضع االســتماع - فقد ُتســفر بعض مواضع االســتماع عن نتائج جیدة جًدا في حین قد ُتســفر بعض المواضع األخرى عن 

نتائــج زائــدة عن الحد (أو أقل من الحد) عند ترددات معینة.

یمكن أن یؤدي وضع مضخم الصوت عند المســتوى نفســھ مع الســماعات الیســرى والیمنى (۲) إلى الحصول على أفضل 
تكامل بین صوت مضخم الصوت وذلك الصادر من السماعات الیسرى والیمنى وذلك في الكثیر من الغرف. أما في بعض 

الغرف، یمكن أن ینتج أفضل أداء لمضخم الصوت عند وضعھ خلف موضع االســتماع (۳).

نحن نوصي بشــدة بإجراء تجربة اختبار للموضع قبل اختیار الموقع النھائي لمضخم الصوت. وتتمثل إحدى الطرق 
التي یمكنك من خاللھا تحدید أفضل موقع لمضخم الصوت في وضعھ مؤقًتا في موضع االســتماع وتشــغیل الموســیقى 

باســتخدام محتوى صوت جھیر قوي. ثم انتقل إلى مواقع مختلفة في الغرفة أثناء تشــغیل النظام (وضع أذنیك حیث یمكن 
أن یوجد مضخم الصوت)، واالســتماع حتى یمكنك تحدید الموقع الذي یكون فیھ أداء الصوت الجھیر أفضل. ثم ضع 

مضخــم الصوت في ذلك الموضع.

دخل مضخم الصوت

خرج المضخم

دخل مضخم الصوت

تلفاز -۱
-۲

-۳

 السماعة األمامیة
الیسرى

 السماعة
المركزیة

 السماعة األمامیة
الیمنى

السماعة الیسرى 
المحیطیة

السماعة الیمنى 
المحیطیة

تحدید موضع مضخم الصوت

توصیل مضخم الصوت
بجھاز اســتقبال أو مضخم/معالج مع خرج (LFE) مضخم صوت مخصص للصوت الجھیر المرشــح المنخفض 

بجھاز اســتقبال أو مضخم/معالج مع خرج مضخم



تشغیل مضخم الصوت وإیقاف تشغیلھ

ضبط مضخم الصوت: مرشح العبور

ضبط مضخم الصوت: مستوى الصوت

مالحظات بخصوص ضبط صوت مضخم الصوت:

ضبط مضخم الصوت: الطور

استخدام أقدام التثبیت المرفقة الخاصة بالسجاد

إلدخال أقدام التثبیت:

تشغیل مضخم الصوت

اضبط مفتاح تشغیل مضخم الصوت على وضع "تشغیل". ثم اضبط اآلن وضع الطاقة لمضخم الصوت 
على وضع "تلقائي". سوف یقوم مضخم الصوت تلقائًیا بتشغیل نفسھ عندما یتلقى إشارة صوتیة، كما 

سیدخل في وضع االستعداد إن لم یتلقى أي إشارة صوتیة لمدة ۱۰ دقائق تقریًبا. كما سیضيء مصباح 
LED في مضخم الصوت باللون األزرق عندما یكون مضخم الصوت قید التشغیل وسیضيء باللون 

األحمر عندما یكون مضخم الصوت في وضع االستعداد.

أما إذا كنت لن تستخدم مضخم الصوت لفترة طویلة - إذا كنت ستذھب في إجازة مثالً - فیجب ضبط 
مفتاح الطاقة على وضع "إیقاف التشغیل".

استخدم عنصر التحكم ھذا لضبط مستوى صوت مضخم الصوت. حیث یمكنك إدارة المقبض في 
اتجاه عقارب الساعة لزیادة مستوى صوت مضخم الصوت أو إدارتھ في عكس اتجاه عقارب الساعة 

لخفض مستوى الصوت. یجب أال تشرع في تغییر إعداد التحكم في مستوى الصوت وذلك فور أن 
تحقِّق التوازن بین مستوى صوت مضخم الصوت وبین السماعات األخرى في النظام الخاص بك.

في بعض األحیان، یكون إعداد مستوى صوت مضخم الصوت المثالي لسماع الموسیقى مرتفًعا جًدا   •
بالنسبة لألفالم، في حین یكون اإلعداد المثالي لألفالم ھادئ جًدا بالنسبة للموسیقى. لذلك عند ضبط 
مستوى صوت مضخم الصوت، یمكنك االستماع إلى كل من الموسیقى واألفالم التي تحتوي على 

محتوى صوت جھیر قوي وإیجاد مستوى صوت "متوسط" یناسب كلتا الحالتین. 

إذا بدا مضخم الصوت مرتفعا جًدا أو ھادئا جًدا بصورة دائمة، فیمكنك وضعھ في مكان مختلف.   •
حیث یؤدي وضع مضخم الصوت في إحدى الزوایا إلى زیادة خرج الصوت الجھیر، في حین یؤدي 

وضعھ بعیًدا عن أي جدران أو زوایا إلى تقلیل خرج صوتھ الجھیر.

یحدد مفتاح الطور ھذا ما إذا كانت حركة ُمشــغل مضخم الصوت التي ُتشــبھ المكبس نحو الداخل 
والخارج تقع داخل الطور مع الســماعات أم ال. وإذا كان من المفترض تشــغیل مضخم الصوت خارج 
الطور مع الســماعات، فیمكن أن تلغي الموجات الصوتیة الصادرة من الســماعات الموجات الصادرة 
من مضخم الصوت بشــكل جزئي، مما یقلل من أداء الصوت الجھیر والتأثیر الصوتي. وتعتمد ھذه 

الظاھرة جزئًیا على وضع جمیع الســماعات بالنســبة لبعضھا بعًضا وعلى موضع المســتمع (المســتمعین) 
داخل الغرفة. 

علــى الرغــم مــن أنــھ في معظم الحاالت ینبغي ترك مفتاح الطور في الوضع "عادي"، إال أنھ ال 
یوجــد ھنــاك إعــداد صحیح تماًمــا لمفتاح الطور. عندما یكون مضخم الصوت في الطور الصحیح مع 

الســماعات، فإن الصوت یكون أكثر وضوًحا ولھ أقصى قدر من التأثیر، كما تبدو أصوات القْرع مثل 
الطبول والبیانو أكثر طبیعیة وحیویة. أفضل طریقة لضبط مفتاح الطور ھي االســتماع إلى قطعة 

موســیقیة تعرفھا جیًدا وذلك لضبط المفتاح في الوضع الذي یعطي الطبول وغیرھا من أصوات القْرع 
الحد األقصى من األثر.

یتم توفیر أربعة من أقدام التثبیت المعدنیة لالستخدام عند وضع مضخم الصوت على سطح مغطى 
بالسجاد. تجنب استخدام أقدام التثبیت ھذه عند وضع مضخم صوت على أسطح غیر مغطاة بالسجاد.

مالحظة: ُیحظر بشدة سحب مضخم الصوت لتحریكھ. بل احرص دائًما على رفع مضخم الصوت وحملھ 
إلى الموقع الجدید.

۱- ضع مضخم الصوت على جانبھ برفق (بخالف الجانب األمامي أو الخلفي) على سطح ناعم وغیر 
خشن.

اربط كل مسمار في الولیجة المسننة في كل قدم. تأكد من ربط جمیع أقدام التثبیت األربعة جیًدا من   -۲
أجل تحقیق الثبات واالستقرار.

نظام مضخم صوت كھربائي مقاس ۱۰ بوصة مع مكبر صوت بقوة ٥۰۰ وات
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نظام مضخم صوت كھربائي مقاس ۱۲ بوصة مع مكبر صوت بقوة ۱۰۰۰ وات
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مضخم صوت PolyPlas منخفض التردد مقاس ۱۰ بوصة )۲٥٤ مم(
الطاقة: ۲٥۰ وات قیمة فعالة للتیار )٥۰۰ وات دینامیكي(

استجابة التردد: ۳۰- ۱٥۰ ھرتز
مانیة ترددات مرشح العبور: ٥۰ - ۱٥۰ ھرتز )متنوع( ۲٤ دیسیبل/لمجموعة ثُ

أدوات التحكم: تحكم تلقائي في الطاقة ومرشح العبور والمستوى والطور
الدخل: عدد واحد )۱( دخل LFE على مستوى الخط 

نوع الھیكل الخارجي: نظام تضخیم صوتي عبر منفذ مثبت بالجانب السفلي
متطلبات الطاقة: ۱۲۰ فولت، ٦۰ ھرتز )الوالیات المتحدة(؛ ۲۳۰-۲۲۰ فولت، ٦۰/٥۰ ھرتز   •

)االتحاد األوروبي(
استھالك الطاقة )سكون/مشحون/مشغَّل(: >۰٫٥ وات )استعداد(/۳۱۰ وات/٤٫۱ أمبیر )حد أقصى  •

 •
 ۲۳۰ فولت(/۳۲۰ وات/۲٫۷ أمبیر )حد أقصى – ۱۲۰ فولت
۳۹٥   ۳۹٥ x ۳۹األبعاد: العرض × العمق × االرتفاع   ٥

•   الوزن: ۲۳ كجم

یعمل التحكم في مرشح العبور على ضبط تردد مرشح العبور المنخفض المدمج بین ٥۰ و۱٥۰ ھرتز. فكلما 
زادت قیمة تعیین التحكم في مرشح العبور، كلما ارتفع تردد مضخم الصوت وتداخل الصوت الجھیر مع ذلك 

الصادر من السماعات. حیث یساعد ھذا الضبط على تحقیق االنتقال السلس لترددات الصوت الجھیر بین 
مضخم الصوت والسماعات لمجموعة متنوعة من الغرف المختلفة ومواقع مضخم الصوت.

أنصت إلى سالسة الصوت الجھیر حتى تتمكن من ضبط التحكم في مرشح العبور. وإذا كان الصوت 
الجھیر یبدو قوًیا جًدا عند ترددات معینة، یجب محاولة إعداد التحكم في مرشح العبور عند قیمة أقل. 

أما إذا كان الصوت الجھیر یبدو ضعیًفا جًدا عند ترددات معینة، یجب محاولة إعداد التحكم في مرشح 
العبور عند قیمة أعلى. 
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مضخم صوتPolyPlas  منخفض التردد مقاس ۱۲ بوصة )۳۰٥ مم(
الطاقة:  ٥۰۰وات قیمة فعالة للتیار ) ۱۰۰۰وات دینامیكي(

استجابة التردد:۱٥۰ - ۲۸  ھرتز
مانیة ترددات مرشح العبور:۱٥۰ - ٥۰  ھرتز )متنوع( ۲٤ دیسیبل/لمجموعة ثُ

أدوات التحكم: تحكم تلقائي في الطاقة ومرشح العبور والمستوى والطور
على مستوى الخط  LFE  الدخل: عدد واحد )۱( دخل

نوع الھیكل الخارجي: نظام تضخیم صوتي عبر منفذ مثبت بالجانب السفلي
متطلبات الطاقة:۱۲۰  فولت، ٦۰ ھرتز )الوالیات المتحدة(؛۲۳۰-۲۲۰  فولت،٦۰/٥۰  ھرتز 

)االتحاد األوروبي(
استھالك الطاقة )سكون/مشحون/مشغَّل(: >۰٫٥ وات )استعداد(/٥۷۲ وات ۲٫٥ أمبیر )حد أقصى •

 •
۲۳۰ فولت(/٦۰۰ وات/٥٫۲ أمبیر )حد أقصى – ۱۲۰ فولت\ 

 ٤۲۰ x٤۲۰ x٤۲۰ األبعاد: العرض × العمق × االرتفاع
•  الوزن: ۲٥٫۱   كجم 
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