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 املالحظات والتنبيهات والتحذيرات

 

 إىل معلومات هامة تساعدك يف استخدام الكمبيوتر الخاص بك بشكل أفضل.مالحظة: تش� املالحظة 

 

 تنبيه: يش� التنبيه إىل احت�لية حدوث رضر بالجهاز أو فقدان البيانات ويخربك بكيفية تجنب املشكلة

 

 تحذير: يشرت التحذير إىل احت�لية حدوث رضر يف املمتلكات أو إصابة شخصية أو الوفاة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هذا املنتج محمي مبوجب قوان� حقوق  . جميع الحقوق محفوظة.Dell Incلرشكة 2016© حقوق النرش لعام 

يف  .Dell Incعالمت� تجاريت� لرشكة  Dellوشعار  ™Dellالنرش وامللكية الفكرية األمريكية والدولية. تعترب 

الواليات املتحدة و/أو الدوائر القضائية األخرى. وقد تكون جميع العالمات واألس�ء األخرى املذكورة هنا عالمات تجارية 

 للرشكات املالكة لها.

2016 - 06 

 A00مراجعة. 
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 محتويات العبوة

 مالحظة: قد تختلف املستندات املرفقة مع الس�عة وفقا ملنطقتك. 

 

 

 الس�عة اليمنى 2 مضخم الصوت 1

 مصدر الطاقة 4 املستندات 3

 الس�عة اليرسى 6 كابل الصوت 5

 

1 

2 
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4 

6 



 
5 

 امليزات

 

 

 

 منفذ الس�عة اليرسى 2  (التيار املستمر) DCمنفذ  1

 خفض مستوى الصوت 4  رفع مستوى الصوت 3

 اليمنىمنفذ الس�عة  6  زر الطاقة 5

    منفذ اإلدخال اإلضايف 7
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 إعداد الس�عة

 تشغيل/إيقاف تشغيل الس�عة
 

 قم بتوصيل الس�عت� اليمنى واليرسى مبنفذي مضخم الصوت األيرس واأل�ن. 1

 قم بتوصيل أحد طريف مصدر الطاقة مبنفذ مضخم الصوت والطرف اآلخر مبقبس جداري يعمل. 2

 الصوت.قم بتوصيل كابل الصوت مبنفذ مضخم  3

 قم بتوصيل الطرف اآلخر لكابل الصوت مبنفذ الصوت بالكمبيوتر. 4
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املوجود عىل زر التشغيل ليش� إىل أن الجهاز قيد التشغيل. �كن  LEDاضغط عىل زر الطاقة وحرره. سييضء مؤرش  5

 س�ع نغمة صوتية عند تشغيل الس�عة.

 

 لإلشارة إىل إيقاف الجهاز. LEDإليقاف الس�عة، اضغط عىل زر التشغيل ثم حرره. سينطفئ مؤرش  6
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 توصيل الس�عة

 .Dellاستخدم مقبس دخل الصوت أو س�عة الرأس لتوصيل جهاز الصوت (الكمبيوتر اللوحي، الهاتف الذيك) بس�عة 
 

 منفذ دخل الصوت
 الصوت املزود مع جهاز الصوت. �كنك تشغيل الصوت باستخدام كابل إدخال

 قم بتوصيل كابل إدخال الصوت مبنفذ اإلدخال اإلضايف بالس�عة. 1

 قم بتوصيل الطرف اآلخر للكابل مبنفذ املدخل املساعد يف جهاز الصوت. 2

 قم بتشغيل املوسيقى واضبط مستوى الصوت ك� ترغب. 3
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 مقبس س�عة الرأس

 الرأس يف الس�عة.قم بتوصيل س�عة الرأس مبقبس س�عة  1

 قم بتشغيل املوسيقى واضبط مستوى الصوت ك� ترغب. 2
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 ضبط مستوى الصوت

اضغط عىل الزر + لرفع مستوى الصوت. قد تسمع نعمة مزدوجة هادئة عندما يكون مستوى صوت الس�عة عند  1

 الحد األقىص.

يكون مستوى صوت الس�عة عند  لخفض مستوى الصوت. قد تسمع نعمة فردية هادئة عندما -اضغط عىل الزر  2

 الحد األقىص.
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 استكشاف األخطاء وإصالحها

 الحلول املحتملة األسباب املحتملة املشاكل

الس�عة ال تعمل بشكل 

 سليم
 تأكد أن مصدر الطاقة متصل باملقبس الجداري. � بزر الطاقة مطفأ LEDمؤرش 

تأكد من أن الكمبيوتر يعمل بالضغط عىل زر  �
 الطاقة.

اضغط عىل زر الطاقة، وستسمع نغمة تنبيه ثم  �

بزر الطاقة إىل اللون األبيض  LEDيتحول مؤرش 
 لإلشارة إىل أن الس�عة تعمل.

 إذا كانت الس�عة ال تعمل، فاتبع الخطوات التالية.

 افصل مصدر الطاقة وقم بتوصيله مرة أخرى. �

تأكد من إدخال قابس التيار املستمر بشكل سليم  �
 التيار املستمر مبضخم الصوت.يف مقبس 

للس�عة اليرسى وقم  DINافصل موصل كابل  �
 بتوصيله مرة أخرى مبضخم الصوت.

 جرب مصدر طاقة عايل الجودة. �

ال يصدر صوت من مصدر  ال يصدر صوت

 الصوت الخارجي
تحقق من إدخال كابل اإلدخال اإلضايف الذي يبلغ  �

 للس�عة.ملم يف منفذ اإلدخال اإلضايف  3.5طوله 

 3.5افصل كابل اإلدخال اإلضايف الذي يبلغ طوله  �
ملم من مقبس اإلدخال اإلضايف وأدخل الكابل مرة 

 أخرى.

 تحقق م� إذا كان مصدر الصوت يعمل. �

تحقق م� إذا كان مستوى صوت مصدر الصوت  �

 .%0ليس 

 جرب س�عة عالية الجودة أو مصدر صوت. �

تُستخدم بطاقة الصوت  صوت مشوه

 بيوتر كمصدر صوت.بالكم
 قم بإزالة أي عوائق ب� الس�عة واملستخدم. �

تأكد من إدخال قابس منفذ مستقبل الصوت متاًما  �
 يف منفذ بطاقة الصوت.

اضبط جميع عنارص التحكم يف مستوى الصوت  �
 عىل متوسط.

 اخفض مستوى صوت تطبيق الصوت. �

أدر مستوى الصوت إىل اإلعداد املنخفض بالضغط  �
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 بالس�عة اليرسى." -عىل زر "

أدر مستوى صوت مضخم الصوت عن طريق تدوير  �
مقبض مستوى الصوت الفرعي عكس اتجاه عقارب 

 .الساعة

 نظف جميع الكابالت وأعد تركيبها. �

 استكشف أعطال بطاقة الصوت بالكمبيوتر. �

 
اخترب الس�عة باستخدام مصدر صوت آخر (عىل  �

سبيل املثال، مشغل أسطوانات محمول أو مشغل 

MP3.( 

 تأكد من عدم مالمسة أي كائنات محررة للس�عة. �

يصدر الصوت من جانب واحد  خرج الصوت غ� املتوازن

 فقط بالس�عة
 قم بإزالة أي عوائق ب� الس�عة واملستخدم. �

تأكد من إدخال قابس منفذ مستقبل الصوت  �
 بالكامل يف مقبس الس�عة أو مصدر الصوت.

اضبط جميع عنارص التحكم (اليرسى واليمنى) يف  �

 .Windowsتوازن الصوت بنظام 

 نظف جميع الكابالت وأعد تركيبها. �

 استكشف أعطال بطاقة الصوت بالكمبيوتر. �

اخترب الس�عة باستخدام مصدر صوت آخر (عىل  �
 سبيل املثال، مشغل أسطوانات محمول أو 

 ).MP3مشغل 

 قم بإزالة أي عوائق ب� الس�عة واملستخدم. � وت منخفض جًدامستوى الص مستوى الصوت منخفض

أدر مستوى الصوت إىل مستوى أعىل عن طريق  �
 الضغط عىل زر "+" بالس�عة اليرسى.

اضبط جميع عنارص التحكم يف مستوى الصوت  �

 إىل الحد األقىص. Windowsبنظام 

 ارفع مستوى صوت تطبيق الصوت. �

اخترب الس�عة باستخدام مصدر صوت آخر (عىل  �
سبيل املثال، مشغل أسطوانات محمول أو مشغل 

MP3.( 

تأكد من أن الس�عة عىل سطح مستٍو وال توجد  � �كن س�ع ضوضاء من الس�عة ضوضاء طن�
 أشياء مرتخية متعلقة بالس�عة مالمسة لها.

 



 
13 

اخفض مستوى الصوت إىل مستوى أد� عن طريق  �
 " بالس�عة اليرسى.-عىل زر " الضغط

 تأكد أن األسالك ال تتشابك مع الس�عة. �

ال يصدر صوت من اإلدخال 

 اإلضايف

ال يصدر صوت عند استخدام 

 وظيفة اإلدخال اإلضايف
تأكد من توصيل كابل اإلدخال اإلضايف بشكل سليم  �

يف منفذ اإلدخال اإلضايف بالس�عة ومبقبس اإلخراج 
 خارجي.اإلضايف بالجهاز ال

 جرب كابل دخل إضايف عايل الجودة. �

تحقق من تشغيل جهاز الصوت أو تشغيل املوسيقى  �
 عليه.

تأكد من عدم ضبط مستوى صوت جهاز الصوت  �

 .%0عىل 

 جرب س�عة عالية الجودة أو مصدر صوت. �

مل يتم توصيل كابل املدخل  تشوه اإلدخال اإلضايف

 اإلضايف بشكل سليم
 الس�عة واملستخدم. قم بإزالة أي عوائق ب� �

تأكد من إدخال قابس منفذ مستقبل الصوت  �
 بالكامل يف مقبس مصدر الصوت.

 اخفض مستوى صوت مصدر الصوت. �

أدر مستوى الصوت إىل إعداد منخفض بالضغط  �
 " بالس�عة اليرسى.-عىل زر "

 نظف الكابالت وأعد تركيبها. �

 تأكد من عدم مالمسة أي كائنات محررة للس�عة. �

صيل مقبس س�عة تم تو 

الرأس ولكن مل يتم س�ع 

 صوت

ال يُشغل مصدر الصوت 

الخارجي املوسيقى ومستوى 

 %0الصوت 

تحقق م� إذا كان مشغل موسيقى النظام أو  �
 مصدر الصوت الخارجي يشغل املوسيقى.

تحقق م� إذا كان مصدر الصوت ومستوى صوت  �

 .%0الس�عة غ� مضبوط� عىل 

تم توصيل مقبس س�عة 

 الرأس

تحقق من إدخال قابس س�عة الرأس يف مقبس  � تشويه الصوت
 س�عة الرأس بالس�عة بشكل سليم.

تحقق م� إذا كان قابس س�عة الرأس ال يعرض  �
 اتصاالً متقطًعا.

تحقق م� إذا كان ملف املوسيقى غ� مشوه عند  �
التشغيل بدون س�عة الرأس أو التوصيل بس�عة 

 رأس جيدة معروفة.

تحقق من وجود جميع العنارص بداخل العبوة ك�  � تحقق من العبوة  ناقصةعنارص
 هو موضح يف "محتويات العبوة".
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 املواصفات

 العامة

 AE415 رقم الطراز

 DINكابل  نوع االتصال
 كابل الصوت

 املواصفات الكهربائية

 فولت 20 جهد التشغيل

 A 1.5 تيار التشغيل

 إدخال الصوت
 إدخال الصوت

 ملم) 3.5إضايف للصوت التناظري (مقبس  مدخل

 %10≤وات مبعدل تشوه توافقي كيل  20وات +  5×  2 طاقة اإلخراج

 الخصائص املادية

  مضخم الصوت:

 بوصات)  7.09ملم ( 180 القطر

 رطل) 2.38جم ( 1080 الوزن

  الس�عات:

 بوصات) 4.72ملم ( 120 القطر

 رطل) 0.75جم ( 340 الوزن

 البيئية

 درجة مئوية 40درجة مئوية إىل  0 درجة حرارة التشغيل

 مئوية درجة 65 إىل مئوية درجة -40 درجة حرارة التخزين

 %90الحد األقىص للرطوبة النسبية  رطوبة التشغيل
 بدون تكثيف

 %90الحد األقىص للرطوبة النسبية  رطوبة التخزين
 بدون تكثيف
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 املعلومات القانونية

 الض�ن 
 املحدود وسياسات اإلرجاع الض�ن

التجارية بض�ن محدود لألجهزة ملدة عام واحد. يف حالة الرشاء مع نظام  Dellتتمتع املنتجات التي تحمل عالمة 

Dell.فإنه سيتبع ض�ن النظام ، 
 

 بالنسبة للعمالء يف الواليات املتحدة:

، التي �كنك العثور عليها يف Dellبرشكة  تخضع عملية رشاء واستخدام هذا املنتج التفاقية املستخدم الخاصة

Dell.com/terms. .يحتوي هذا املستند عىل رشط التحكيم امللزم 
 

 بالنسبة لعمالء أوروبا والرشق األوسط وأفريقيا:

الحقوق القانونية الوطنية السارية للمستهلك�  التجارية إىل Dellتخضع املنتجات املباعة واملستخدمة التي تحمل عالمة 
وبنود أية اتفاقية بيع بالتجزئة والتي قد قمت بإبرامها (والتي سوف ترسي بينك وب� تاجر التجزئة) وبنود عقد املستخدم 

 .Dellمن 

ط العقد والض�ن و�كن العثور عىل التفاصيل الكاملة لرشو  -أن تقدم ض�نًا إضافيًا لألجهزة  Dellك� يحق لرشكة 

وتحديد بلدك من القامئة أسفل الصفحة الرئيسية ثم النقر فوق  ،Dell.comباالنتقال إىل  Dellالخاصة مبستخدم 
 رابط "الرشوط واألحكام" لالطالع عىل رشوط املستخدم أو رابط "الدعم" لالطالع عىل رشوط الض�ن.

 
 بالنسبة للعمالء خارج الواليات املتحدة:

التجارية إىل الحقوق القانونية الوطنية السارية للمستهلك�  Dellتخضع املنتجات املباعة واملستخدمة التي تحمل عالمة 
من  وبنود أية اتفاقية بيع بالتجزئة والتي قد قمت بإبرامها (والتي سوف ترسي بينك وب� تاجر التجزئة) وبنود الض�ن

Dell ك� يحق لرشكة .Dell  و�كن العثور عىل التفاصيل الكاملة لرشوط ض�ن  -أن تقدم ض�نًا إضافيًا لألجهزة

Dell  باالنتقال إىلDell.com،  وتحديد بلدك من القامئة أسفل الصفحة الرئيسية ثم النقر فوق رابط "الرشوط
 واألحكام" أو رابط "الدعم" لالطالع عىل رشوط الض�ن.

http://www.dell.com/terms
http://www.dell.com/%E2%80%8E
http://www.dell.com/%E2%80%8E
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