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 التحذير

ال قم بتفكيك أو تعديل
ل تفتح )أو تعديل بأي شكل من الأشكال( الجهاز أو محول 

دد . التيار الم�ت

ال قم بإصالح أو باستبدال قطع غيار
ل تحاول إصالح الجهاز أو استبدال قطع الغيار الداخلية )ما 
لم ينص عل خالف ذلك الدليل(. لجميع خدمات الصيانة ، 

يرجي التصال ببائع التجزئة. 

ي المواقع التالية : ال تستخدم أو تخزن �ف
المكان بدرجة الحرارة العالية جدا )عل سبيل المثال  •

ة  داخل صندوق السيارة المغلق بأشعة الشمس المبا�رش
أو بالقرب من أنبوب التدفئة أو أعلي جهاز التدفئة( .

أماكن بالقرب من المياه )عل سبيل المثال الحمام  •
المرحاضو الأرض الرطبة (.

أماكن تتعرض بخار الماء أو الدخان . •

الأماكن ذات محتويات الهواء المالح العالية. •

الأماكن الرطبة .  •

مكان المطر. •

بة. • الأماكن الم�ت

از الشديد.  • ف أماكن اله�ت

ي موقف غ�ي مستقر. ال تضعه �ف
ي موقف  ينبغي وضع الجهاز دائما  أفقيا ومستقرا. ل تضعه �ف

فاز   أو المنحدر . اله�ت

 التحذير

دد المرفق والجهد الصحيح فقط .  استخدم محول التيار الم�رت
دد المرفق للجهاز  يرجي التأكد من استخدم محول التيار الم�ت

ي للطاقة 
. بالإضافة إىل ذلك ، يرجي تأكد من أن الجهد الكهربا�أ

دد. قد  يطابق جهد الدخال المحدد لمحول التيار الم�ت
قطاب المختلفة أو  دد الأخرى تستخدم الأ محولت التيار الم�ت
يتم تصميمه وفقا للجهد المختلف ، لذلك استخدام محولت 

دد الأخرى قد يؤدي إىل تلف أو خلل الجهاز أو  التيار الم�ت
حادث الصدمة الكهربائية. 

استخدام سلك الطاقة المرفق فقط
ينبغي استخدام سلك الطاقة المرفق فقط. و بالإضافة إىل 

ذلك، ل يمكن أن يستخدم سلك الطاقة المرفق مع أي جهاز 
ي نفس الوقت . آخر �ف

ي سلك الطاقة  أو يضع أشياء ثقيلة عليه
ال ينح�ف

ي اللف أو انحناء سلك الطاقة ، و ل يضع  ل يقوم بالإفراط �ف
أشياء ثقيلة عليه. و القيام بذلك قد يتلف سلك الطاقة، مما 

ة . قد تلف سلك  يؤدى إىل ك� سلك الطاقة و الدائرة القص�ي
الطاقةيؤدي اىلي حدوث الحرائق والصدمات الكهربائية !

تجنب استخدام الجهاز عند حجم الصوت المرتفع 
مستوى الصوت الناجم عن استخدام هذا الجهاز مع مك�رب 

ات الصوت قد و ل تشغل  الصوت أو سماعات الرأس أو مك�رب
ي مستوى الصوت العاىلي )أو مستوى  هذه الجهاز لمدة طويلة �ف

الصوت الذي يجعل الناس عدم الراحة(. و إذا كنت تشعر 
، يجب عليك التوقف فورا  ف

ذن�ي ي الأ ف �ف
بفقدان السمع أو طن�ي

باستخدام الجهاز و زيارة الطبيب فورا .

 التحذير

شياء أو السوائل الي الجهاز. و ال يضع الوعاء  ال يسمح لدخول االأ
المملوء بالسائل عىل الجهاز. 

ل يضع الوعاء المملوء بالسائل عل الجهاز. ل يسمح لدخول 
الأجسام الغريبة )مثل المواد القابلة لالشتعال و النقود 

وبات( اىلي  المعدنية والأسالك( أو السائلة )مثل الماء أو الم�رش
هذا المنتج . القيام بذلك قد يؤدي حدوث الدائرة الكهربائية 

ة و التشغيل الخاطئ أو الفشل الأخرى. القص�ي

إذا كانت تحدث الظروف غ�ي الطبيعية أو الفشل ، ينبغي إيقاف 
تشغيل الجهاز.

بعد حدوث ذلك ، يتم إيقاف تشغيل الجهاز عل الفور 
دد من المقبس و التصال ببائع  و سحب محول التيار الم�ت

التجزئة لطلب خدمة الإصالح :

دد أو سلك الطاقة أو القابس. أو • تلف محول التيار الم�ت

ظهور الدخان أو الرائحة غ�ي الطبيعية . أو  •

دخول الأشياء أو السوائل اىلي الجهاز. أو  •

سقوط الأمطار علي الجهاز )أو الرطوبة نتيجة لأسباب  •
أخرى(. أو

يبدو أن ل يعمل بشكل صحيح أو تغ�ي بشكل كب�ي أثناء  •
عملية الستخدام

اف شخص بالغ . يجب أن يكون االأطفال تحت  إ�رش
ي مكان وجود الأطفال، ل يمكن تشغيل  عند استخدام الجهاز �ف

الجهاز بشكل خاطئ . و ينبغي دائما أن يتم تشغيل الجهاز 
اف و التوجيه. تحت الإ�رش

ال تسقط و ال تعرضها لالصطدام القوي. 
ينبغي حماية الجهاز من الصطدام القوي.

)ل تسقط !(

من للمعدات الستخدام الآ

تعليمات منع حدوث الحريق و الصدمة الكهربائية و االإصابة الشخصية

أمثلة الرموز الرسومية مع�ف  التحذيرات و  التنبيهات 

ي الرمز يعتمد 
 يتم استخدام الرمز لتنبيه المستخدم لتعليمات أو تحذيرات هامة. مع�ف

نذار أو التحذير العام .  ي الإ
علي الرمز المثلث . عندما يظهر الرمز اليسار ، يع�ف

نذكر أن استخدام لمنتج بطريقة غ�ي سليمة يمكن أن يؤدي 
ة. إىل الموت أو الإصابة الخط�ي  التحذير

ي 
ي الحلقة الدائرية يع�ف  يتم استخدام الرمز لتنبيه المستخدم لمنع العملية ،و الرمز �ف
ي " حظر التفكيك و الزالة " . 

الترصف الذي ينبغي حظره. عندما يظهر الرمز اليسار ، يع�ف

نذكر أن استخدام لمنتج بطريقة غ�ي سليمة يمكن أن يؤدي 
ة. إىل الموت أو الإصابة الخط�ي

ي لالإسكان  ثار السل�رب ار أو الآ ي الأ�ف
ار و تلف البنود يع�ف أ�ف

ليفة.  ثاث و الحيوانات الأ والأ
مالحظة

ي الحلقة الدائرية  لزامي ، و الرمز �ف  يتم استخدام الرمز لتنبيه المستخدم للتشغيل الإ
ي  أن ينبغي سحب قابس 

ي ينبغي أن تتبعها . عندما يظهر الرمز اليسار ، يع�ف
مور ال�ت ي الأ

يع�ف
الطاقة من المقبس .

........................................................................................ ................................................................................. يرجي اتباع التعليمات التالية دائما



3

 التحذير

ة أخرى . ال يستخدم المقبس الواحد مع أجهزة كث�ي
ة أخرى تستخدم المقبس  ل سلك الطاقة للجهاز و أجهزة كث�ي
الواحد . عند استخدام سلك الطاقة الموسع ، ينبغي أن تكون 

حذرا بشكل خاص : القوة الإجمالية لجميع الأجهزة المتصلة 
بسلك الطاقة الموسع ل تتجاوز القوة التقديرية لسلك الطاقة 
ي التحميل قد يؤدي إىل حرارة  (. الإفراط �ف الموسع  )واط / أمب�ي

الطبقة العازلة ح�ت الذوبان .

ي الخارج ال تستخدم �ف
، يرجى التصال ببائع  ي ي بلد أجن�رب قبل استخدام هذا الجهاز �ف

التجزئة للمشاورات.

 مالحظة

ي مكان جيد التهوية ينبغي وضعه �ف
ي مكان جيد  دد �ف ينبغي وضع الجهاز و محول التيار الم�ت

التهوية .

دد. ينبغي أخذ المقبس عند اتصال أو فصل محول التيار الم�رت
دد اىلي  ينبغي أخذ المقبس دائما عند ادخال محول التيار الم�ت
دد من القابس  القابس أو الجهاز أو سحب محول التيار الم�ت

أو الجهاز .

دد بشكل دوري تنظيف قابس محول التيار الم�رت
دد بشكل دوري و استخدام  يجب سحب محول التيار الم�ت

قطعة قماش جافة لتنظيف الغبار والبقع الأخرى علي دبابيس.  
و عند عدم استخدام الجهاز عل المدى الطويل، ينبغي 

اكم  سحب قابس الطاقة من مقبس الطاقة أيضا. و الغبار الم�ت
ف قابس الطاقة و مقبس الطاقة يؤدي إىل فقراء العزل و 

ب�ي
الحريق.

سالمة إدارة الكابل
ينبغي تجنب لفائف سلك الطاقة و الكابالت. و بالإضافة إىل 
ي مكان  ذلك، يجب وضع جميع أسالك الطاقة و الكابالت �ف

حيثال يستطيع الأطفال الوصول إليها.

ينبغي تجنب التدافع عىلي الجزء العلوي من الجهاز أو وضع العنارص 
الثقيلة عىل الجهاز

ينبغي تجنب التدافع علي الجزء العلوي من الجهاز أو وضع 
العنا� الثقيلة عل الجهاز

دد . ال تستخدم اليدين الرطبة التصال أو فصل محول التيار الم�رت
دد اىلي  ل تستخدم اليدين الرطبة لدخال محول التيار الم�ت

دد من القابس  القابس أو الجهاز أو سحب محول التيار الم�ت
أو الجهاز .

 مالحظة

ينبغي قطع كل االتصاالت قبل نقل الجهاز .
دد و جميع  ينبغي قطع كل أسالك الطاقة لمحول التيار الم�ت

الأجهزة الخارجية قبل نقل الجهاز

دد من مقبس الطاقة قبل التنظيف افصل محول التيار الم�رت
دد من  ينبغي إيقاف تشغيل الجهاز و فصل محول التيار الم�ت

مقبس الطاقة قبل تنظيف الجهاز. )الصفحة السابعة( 

إذا كان هناك خطر حدوث الصدمة الكهربائية، ال تلمس محول التيار 
دد الم�رت

ي المناطق الخاصة بك ، ل  ق �ف ي وجود ال�رب عندما كنت تشك �ف
دد أو الجهاز .  تلمس محول التيار الم�ت

ة عىلي متناول االأطفال شياء الصغ�ي ال يضع االأ
ي العنا� التالية ، ينبغي دائما عدم وضعها 

لمنع ابتالع عر�ف
علي متناول الأطفال. 

 قطع الغيار و المسام�ي قابلة لالستبدال •

ينبغي تحذير محطة التأريض
إذا قمت بإزالة مسام�ي من محطة التأريض ، ينبغي التأكيد من 

رض من أجل  ي الأ استبدالها . و يجب عدم وضعها تعسفيا �ف
 ، تجنب ابتالعها الطفل عرضيا. عند اعادة تشديد المسام�ي

ينبغي تشديدها بحزم لعدم وجود فضفاضة.

من للمعدات الستخدام الآ
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مالحظة هامة

ي
توصيل التيار الكهربا�أ

ي العاكس و المحرك  •
ل يستخدم هذا الجهاز و الأجهزة الكهربائية ال�ت

يتحكم فيها ) مثل الثالجات أو الغسالت أو فرن الموجات الدقيقة أو 
مكيف الهواء( مقبسا واحدا. و ضوضاء الطاقة قد يؤدي اىلي فشل الجهاز 

أو توليد الضوضاء وفقا لنوع استخدام الأجهزة الكهربائية. يتم تركيب فل�ت 
ف هذا الجهاز و المقبس .  الضوضاء ب�ي

دد دافئا بعد الستخدام للمدة  الطويلة. و هذه  • يصبح محول التيار الم�ت
ظاهرة طبيعية، ل حاجة للقلق . 

ي لحقت الجهاز بها، ينبغي إيقاف تشغيل الطاقة  •
ار ال�ت لمنع الفشل والأ�ف

لجميع الأجهزة قبل أي التصال .

أماكن

عندما يستخدم الجهاز بالقرب من مك�رب السلطة ) أو أي جهاز آخر يحتوي  •
ة( ، قد يتم توليد الضوضاء. للتخفيف من هذه  عل محولت الكهرباء الكب�ي

المشكلة ، يرجي تغي�ي مكان الجهاز أو وضعه بعيدا عن مصدر التداخل .

ذاعة والتلفزيون. و ل يستخدم  • ي استقبال إشارة الإ
قد هذا الجهاز تتداخل �ف

شارات. الجهاز بالقرب من أجهزة استقبال هذه الإ

إذا كنت تستخدم أجهزة التصالت الالسلكية مثل الهواتف النقالة بالقرب  •
من الجهاز ، قد يتم توليد الضوضاء.و قد يتم توليد الضوضاء عند الرد 

عل المكالمة أو إجراء مكالمة. و إذا واجهت مثل هذه المشاكل، ينبغي 
وضع أجهزة التصالت الالسلكية بعيدا من هذا الجهاز أو إيقاف تشغيل 

هذه الأجهزة.

ل يستخدم هذا الجهاز للتعرض المبا�رش لأشعة الشمس و ل يضعه  •
ي حجرات مغلقة، أو أي مكان درجة الحرارة 

بالقرب من المشعاع أو �ف
ي لون 

العالية الآخر. درجة الحرارة العالية قد تؤدي اىلي تشوهات أو تال�رش
هذا الجهاز . 

عند نقل هذا الجهاز من مكان إىل مكان أخر ذو درجة الحرارة و / أو الرطوبة  •
المختلفة ، قد تشكل قطرات الماء علي الجهاز )المكثفات(. إذا حاولت 
ار أو الخلل. لذلك  ي هذه الحالة، قد يؤدي اىلي الأ�ف

استخدام الجهاز �ف
ي التبخر الكامل للمكثفات .

ينبغي وضع بضعه ساعات ح�ت

ي يتم وضع الجهاز  •
اعتمادا عل المواد ودرجة الحرارة من سطح الأماكن ال�ت

ي لون هذا الطار المطاطي. و يمكنك 
فيها ، قد تؤدي اىلي تشوهات أو تال�رش

وضع  قطعة من لباد أو قطعة قماش تحت الطار المطاطي لمنع هذا من 
لق أو  ف الحدوث. و إذا قمت بذلك، ينبغي التأكد من أن هذا الجهاز لن ي�ف

ينقل بطريق الخطأ. 

ل يضع أي مادة مملئة بالمياء علي هذا الجهاز. و بالإضافة إىل ذلك، يرجي  •
ية والعطور والكحول و طالء الأظافر و  تجنب استخدام المبيدات الح�رش
بخاخ عل مقربة من الجهاز. و يمكن استخدام قطعة قماش ناعمة وجافة 

لتنظيف السائل المسكوب علي الجهاز. 

الصيانة 

لتنظيف روتينية، يرجي استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة أو قطعة  •
زالة البقع العنيدة،  يرجي استخدم القماش  قماش مبللة لتنظيف الجهاز . لإ

بة بمنظف خفيف غ�ي الكاشطة لزالته. بعد ذلك، ينبغي التأكد من  م�رش
استخدام قطعة قماش ناعمة وجافة لتنظيف الجهاز. 

ين أو الكحول او أرق أو أي مذيب من أجل تجنب احتمال  • ف ل تستخدم الب�ف
ي لون / أو تشوه. 

تال�رش

االحتياطات االآخري قبل االستخدام 

داد بسبب  • يرجى مالحظة أن محتويات الذاكرة قد تفقد غ�ي قابل لالس�ت
فشل أو سوء استخدام الجهاز . 

ي ذاكرة الجهاز ل تكون قادرة  •
لسوء الحظ، قد محتوىات البيانات المخزنة �ف

كة BMB الدولية ل تتحمل أية مسؤولية  دادها بعد الفقدان. �رش عل اس�ت
عن ذلك . 

لجون أو وحدة التحكم الأخرى للجهاز  • ف عند استخدام أزرار الجهاز أو الم�ت
و الجاك و الموصل  ، ينبغي استخدامها بالقوة المتعدلة. و قد العملية 

الوحشية تسبب عطل. 

ل يطرق الشاشة أو يستخدم القوة المفرطة عليه .  •

عند فصل جميع الكابالت ، ينبغي القيام بإمساك الموصل نفسها و ل  •
ار  ة أو أ�ف يمكن سحب الكابل  ليتجنب وقوع الدوائر الكهربائية القص�ي

المكونات الداخلية للكابل . 

ي ذلك الحشو(  •
ي المربع الأصلي )بما �ف

عند نقل الجهاز ، يرجي  تعبئتها �ف
مكان. و خالف ذلك، سوف تحتاج إىل استخدام مواد التعبئة  بقدر الإ

والتغليف نفسه. 

ي ذلك المقاومات. و ل يمكن استخدام الكابالت  •
بعض كابالت التوصيل بما �ف

ي تحتوي علي المقاومات لتصال الجهاز. و استخدام الكابالت مثل هذه 
ال�ت

قد يؤدي اىلي مستوى الصوت المنخفض جدا أو عدم الصوت. للحصول 
كة المصنعة  عل معلومات حول مواصفات الكابل، يرجي التصال بال�رش

للكابالت .

وفقا لبيئة التثبيت المحددة، قد تشعر بشعور عدم الراحة أو تشعر بأن  •
ي من الميكروفون 

يكون سطحه متجمدا عند لمس الجهاز و الجزء المعد�ف
ة  ها من الأشياء المتصلة بها بسبب وجود الشحنة الكهربائية الصغ�ي أو غ�ي

غ�ي الضارة. ومع ذلك، إذا كنت قلقا جدا ، يرجي التصال بمحطة التأريض 
بطريق التأريض الخارجي )انظر الشكل(. و عند تأريض الجهاز، قد يصدر 

همهمة طفيفة وفقا لبيئة التثبيت المحددة .
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电力供应

• 请勿将本设备与由逆变器或电机控制的
电器设备（例如，电冰箱、洗衣机、微波
炉或空调）共用一个插座。根据电气设备
的使用方式，电源噪声可能会导致本设备
故障或产生噪音。如果无法使用单独的插
座，请在本设备与插座之间连接一个电源
噪声滤波器。

• 交流适配器在长时间的连续使用之后将会
发热。这是正常现象，无需担心。

• 为防止故障和设备损坏，进行任何连接之
前请务必关闭所有设备的电源。

放置

• 在功率放大器（或包含大型功率变压器
的其他装置）旁使用本设备可能会产生杂
音。若要缓解此问题，请更改本设备的方
位；或使其远离干扰源。

• 本设备可能会干扰收音机和电视机信号的
接收。请勿在接收此类信号的设备附近使
用本设备。

• 如果在本设备的附近使用无线通信装置
（例如手机），则可能会产生噪音。接听、
拨打电话或在通话中都可能出现此类噪音。
如果您遇到此类问题，则应将这些无线装
置放置在离本设备更远的地方或关闭这些
装置。

• 请勿将本设备直接暴晒在阳光下，放置在
散热装置附近、封闭的车厢内，或其他极
端高温下的场所。过热可能会导致本设备
变形或褪色。

• 将本设备从一个地方移动到另一个温度和/
或湿度差异很大的地方时，设备内可能会
形成水滴（冷凝物）。如果您在这种情况
下尝试使用本设备，则可能会造成损坏或
故障。因此，在使用本设备之前，您必须
将其放置几个小时，直到冷凝物完全蒸发
为止。

• 根据您放置本设备的表面的材料和温度，
其橡胶支架可能会发生褪色或表面破损。
您可以在橡胶支架下放一块毛毡或布料以
防止这种情况的发生。如果您这么做，请
确保本设备不会意外滑动或移动。

• 请勿在本设备上放置装有水的任何物品。
另外，请避免在本设备附近使用杀虫剂、
香水、酒精、指甲油、喷雾器等。使用柔
软的干布擦拭掉泼洒在本设备上的液体。

维护

• 对于日常清洁，请使用柔软的干布或微湿
的布料擦拭本设备。若要清除顽固污渍，
请使用浸有温和、非研磨性清洁剂的布
料。之后，请务必使用柔软的干布将本设
备擦拭干净。

• 请勿使用汽油、稀释剂、酒精或任何溶
剂，以避免褪色和/或变形的可能性。

其他使用前注意事项

• 请注意，内存内容可能因故障或误操作设
备而造成不可恢复的丢失。

• 遗憾的是，存储在设备内存中的数据
内容一旦丢失则可能无法恢复。BMB 
International Corp. 对此类数据丢失不承担
任何责任。

• 使用设备的按钮、推杆或其他控制器，以
及插孔和接头时，力道要适度。野蛮操作
可能会导致故障。

• 请勿在显示屏上敲击或施加强力。

• 断开所有电缆时，请握住接头本身，绝不
要拉扯电缆。这样可以避免发生短路或对
电缆的内部元件造成损坏。

• 需要运输本设备时，尽可能使用购买时的
包装箱（包括填充物）将其打包。否则，
您将需要使用相同的包装材料。

• 某些接线电缆包含电阻。请勿使用包含电阻
的电缆来连接本设备。使用此类电缆可能会
导致声级非常低或几乎听不到声音。有关电
缆规格的信息，请联系电缆制造商。

• 根据特定安装的环境，您可能会有不适的 
感觉，或者当您触摸本设备、所连接的麦
克风或其他物件的金属部分时，其表面感
觉像磨砂。原因在于绝对无害的极小电
荷。不过，如果您对此很担心，请用外接
地方式连接接地终端（见图）。当设备接
地时，根据安装的具体情况可能发出轻微
的嗡嗡声。

不适合的连接位置

• 水管（可能导致震动或触电）

• 煤气管道（可能导致着火或爆炸）

• 地面电话线或避雷针（有闪电时可能会
很危险）

版权/许可证/商标

• 法律禁止对第三方版权作品进行录音、录
像、复制或改版（音乐作品、影像作品、
广播、现场表演或其他作品），无论是全
部或是部分，在未经版权所有者同意的情
况下不得发布、销售、出租、表演或宣传。

• 不得将本产品用于可能侵犯第三方拥有之版
权的目的。对于您使用本产品侵犯第三方版
权的任何行为，本公司不承担任何责任。

• MMP (Moore Microprocessor Portfolio) 
refers to a patent portfolio concerned 
with microprocessor architecture, which 
was developed by Technology Properties 
Limited (TPL). Roland has licensed this 
technology from the TPL Group.

• This product contains eCROS integrated 
software platform of eSOL Co.,Ltd. eCROS is 
a trademark of eSOL Co., Ltd. in Japan.

• Roland 和 V-Remastering 是 Roland Corporation 
在美国和/或其他国家或地区的注册商标或
商标。

• 本文档中出现的公司名和产品名是其各自所
有者的注册商标或商标。

重要注意事项

مكان التصال غ�ي المناسب
أنابيب المياه )قد يؤدي إىل صدمة أو صدمات كهربائية ( •

أنابيب الغاز )قد يؤدي إىل حريق أو انفجار(  •

ق(  • ي أو مانعة الصواعق )قد يكون خطرا عند ال�رب
خط الهاتف الأر�ف

خيص / العالمات التجارية  حقوق الطبع و الن�رش / ال�رت

القانون يحظر التسجيالت الصوتية أو التسجيالت الفيديوية أو النسخ  •
أو اتعديل لمصنفات حق المؤلف للطرف الثالث )المصنفات الموسيقية 
ها من الأعمال ( . ل يمكن  و أعمال فيديو و البث و العروض الحية و غ�ي

توزيع أو بيع أو تأج�ي أو دعايةمصنفات حق المؤلف للطرف الثالث ال بعد  
الحصول عل موافقة من صاحب حقوق الطبع والن�رش . 

ل يجوز استخدام هذا الجهاز للغرض انتهاك حقوق الطبع والن�رش لأطراف  •
كة ل تتحمل أي مسؤولية عن أي عمل من أعمال استخدامك  ثالثة . ال�رش

للمنتجات لنتهاك حقوق الطبع والن�رش لطرف ثالث .

 Roland و Remastering-V هي عالمات تجارية مسجلة أو عالمات تجارية  •
ي الوليات المتحدة و / أو البلدان أو المناطق الأخرى .

كة رولن �ف ل�رش

ي الوثيقة هي عالمات تجارية  •
كات وأسماء المنتجات المذكورة �ف أسماء ال�رش

مسجلة أو عالمات تجارية لمالكيها .  
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الوظائف الرئيسية

HANAMICHI 14( تأث�ي(

. ي� أو اليمن . بحيث انه من السهل أن تسمع الصوت الصلي ي وسط الميدان الأحمر اىلي أي مدى الجانب الأ تأث�ي HANAMICHI باستخدام  V-Remastering لCorporation Roland يمكن نقل أي صوت الموسيقي �ف
 .dRoland Corporation هي عالمة تجارية ل HANAMICHI * و 花道

5.1 قناة إخراج الصوت

بعاد .  إنتاج الصوت القوية ومتعددة الأ

ماكن المغلقة )صفحة  10(  ي االأ ي �ف
ي التلقا�أ

وظائف التحكم الصو�رت

ي الغرفة .   ي كل قناة وفقا للصوتيات �ف يتم ضبط إشارة الخراج تلقائيا )الملعب( �ف

15 معادل رمز النطاق و معادل المعلمات ) صفحة 13(

إخراج الصوت من كل قناة يجهز بالمعادل. المعادل يستخدم كمعادل رمز النطاق و معادل المعلمات و يسمح لضبط النغمة اىلي الصوت الذي ترغبه . 

دد و الصدى عالي الجودة ) صفحة 13 ( ال�رت

 . ي السوق الكاريوكي ي تم الحصول عليها �ف
يجهز بتأث�ي التكنولوجيا الخاصة ال�ت

توف�ي بيئة غامرة و الصدى الصوتية الالمعة. 

تثبيط تعليقات ) صفحة 12 و صفحة 15( 

ي موقع و حجم الصوت للميكروفون والسماعة.  ات �ف الحد من ردود الفعل الصوتية الناتجة من التغي�ي

ضاغط الصوتية لتقليل تقلبات حجم الصوت ) صفحة 13( 

ات حجم الصوت للميكروفون .  ات الصوتية القياسية الناتجة من تغي�ي تقليل التأث�ي

ف الفيديو والصوت )صفحة 11( 
وظيفة التبديل تلقائيا ب�ي

ف الفيديو والصوت.  
ي لعب كارا OK و لعب BGV و يتم التبديل تلقائيا ب�ي يتم الكشف ما اذا كان يوجد إشارات الفيديو والصوت �ت

وظائف التحكم الخارجية

يجهز بثالثة أنواع من وظائف التحكم الخارجية : USB و C232-RS و لأشعة تحت الحمراء. هذا يسمح لك اعداد المعلمات من جهاز خارجي واستدعاء أو حفظ المشهد ) صفحة 9 ( . 
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وصف اللوحة

مامية اللوحة االأ

6

面板说明

前面板

1 2 4 6 73 8 10

9

5

1 [  ]（电源）开关 此开关控制电源打开和关闭。

2 USB 端口 连接维护 PC 的端口。

3 IR（红外线接收器） 接收远程控制器（另售）操作。

4

[MIC] 按钮 显示“MIC”屏幕。

[MUSIC] 按钮 显示“MUSIC”屏幕。

[OUTPUT] 按钮 显示“OUTPUT”屏幕。

[MIC] + [MUSIC] (SYSTEM) 按钮

 （在按住 [MIC] 按钮的同时，按 [MUSIC] 
按钮。）

显示“SYSTEM”屏幕。

5 显示屏 根据操作显示各种信息。

6 SELECT [  ] [  ] 按钮 移动光标位置。

7 [EXIT] 按钮 返回到上一屏幕。在某些屏幕上，阻止操作的执行。

8 [VALUE] 旋钮（[ENTER] 按钮）
转动旋钮来切换场景（第 9 页）或改变参数值。按下旋钮确认新的值或执行操作。

在屏幕上方，您可以按 [ENTER] 按钮以静音所有声音。再按一次该按钮可取消静音。

9 MIC 1–MIC 4 插孔 连接麦克风。

10 [GAIN] 旋钮 调整 MIC 1–4 的输入灵敏度。

为防止出现故障和设备损坏，进行任何连接之前请务必调小音量和关闭所有设备。

ي تشغيل و ايقاف تشغيل الطاقة. هذا المفتاح يتحكم �ف [ مفتاح الطاقة [ 1

 .PC اتصال و صيانة منفذ USB منفذ 2

ي استقبال الشارة البعيدة عن بعد )تباع عل حدة(  تشغيل وحدة التحكم �ف IR ) جهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء (  3

MIC عرض شاشة ]MIC[ زر

4
MUSIC عرض شاشة ]MUSIC[ زر

OUTPUT عرض شاشة ]OUTPUT[ زر

SYSTEM عرض شاشة
زر MIC + MUSIC ) النظام(

 .MUSIC اضغط علي زر ، MIC عندما اضغط باستمرار علي زر

عرض مجموعة متنوعة من المعلومات اعتمادا عل التشغيل الشاشة 5

تحريك موضع المؤ� SELECT]▼[ ]▲[ زر 6

العودة إىل الشاشة السابقة. عل بعض الشاشات، لمنع تنفيذ العملية .  EXIT زر 7

أدر المقبض للتبديل المشاهد )صفحة 9( أو تغي�ي قيمة المعلمة. اضغط عل الزر لتأكيد قيمة جديدة أو تنفيذ عمليات.

لغاء كتمه.  ي الجزء العلوي من الشاشة لكتم كافة الأصوات. اضغط عل الزر مرة أخرى لإ يمكنك الضغط عل زر ENTER �ف
 )ENTER زر ( VALUE مقبض 8

توصيل الميكروفون.  MIC 4 – MIC 1 جاك 9

MIC 4 – MIC 1  ضبط حساسية الدخال GAIN مقبض 10

ار للجهاز ، ينبغي خفض حجم الصوت و وإيقاف جميع الأجهزة قبل اجراء أية اتصالت . لمنع الفشل والأ�ف
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وصف اللوحة

اللوحة الخلفية

面板说明

7

后面板

扬声器

5 6

87 9

1

功率放大器

电视显示器

远程控制卫星

交流适配器

连接插座

 

放置交流适配器，使其指示灯一面朝上（见
插图），文字信息一面朝下。
当您将交流适配器插入交流插座时，指示灯
会亮起。

42

3

卡拉 OK 播放器
背景音乐/ 
背景视频播放器

DVD 播放器

1
AUDIO OUTPUT（FRONT-L、FRONT-R、 
SUR-L、SUR-R、CENTER、SUBWOOFER） 
接头

接受商用功率放大器的连接。提供 5.1 声道音频输出。

* 该仪器配有均衡 (XLR) 型接头。右侧显示这些插孔的接线图。
首先查看您要连接的其他设备的接线图，然后再进行连接。

2 AUDIO INPUT（KARAOKE、AUX 1、 
AUX 2）插孔

接受外部装置（例如卡拉 OK 播放器或 DVD 播放器）音频输出插头的连接。

通过将 AUX1 Input Type 和 AUX2 Input Type 参数（第 15 页）设置为“MIC”，您可以使用 AUX 1 或 AUX 2 插孔
作为麦克风输入。

3 VIDEO INPUT（KARAOKE、AUX 1、 
AUX 2）插孔

接受外部装置（例如卡拉 OK 播放器或 DVD 播放器）视频输出插头的连接。

4 VIDEO OUTPUT (1–3) 插孔
接受电视显示器的连接。在“INPUT SELECT”（第 9 页）中选择的视频出现在显示器中。相同的视频从这三个
插孔中输出。

5 CONTROL 接头 接受卡拉 OK 播放器的连接。它允许您通过卡拉 OK 播放器控制 KSP-100。

6 EXT. R SENSOR 接头
接受远程控制卫星的连接。当 KSP-100 的 IR（红外线接收器）不能用时可使用此接头（例如距离太远时）。
通过外部有线连接端子连接 IR 输入端子可遥控主机各项功能。

7 DC IN 插孔 在此处连接提供的交流适配器。

8 绳钩

在此处钩住交流适配器的电源线。

* 为防止无意间中断设备电源（比如意外拔出插头），以及避免对 DC IN 插孔施加过度的应力，如图所示使用
绳钩来固定电源线。

9 接地终端 将其连接到地面（第 4 页）。

为防止出现故障和设备损坏，进行任何连接之前请务必调小音量和关闭所有设备。

OK العب كارا

مكبر القوة

شاشات التلفزيون

مكبر الصوت

دد مع جانب المؤ�رش اىلي أعلي  )انظر الشكل(  وضع محول التيار الم�ت
و جانب النص اىلي أسفل. 

دد ، المؤ�رش  ي مقبس التيار الم�ت دد �ف عند ادخال محول التيار الم�ت
ء . ي

ي�ف

اتصال املقبس

دد محول التيار الم�ت

مشغل دي في دي التحكم عن بعد في القمر الصناعي
�مشغل املوسيقى اخللفية / 

الفيديو اخللفية

المقبل يستخدم مك�رب القوة لالتصال. و يوفر قناة إخراج الصوت 5.1 . 

هذا الجهاز يجهز بالموصل بنوع متوازن )XLR( . الجانب الأيمن يظهر مخطط أسالك لهذه المقابس.  *

أول ينبغي مشاهدة مخطط الأسالك لالأجهزة الأخري ، و ثم قم باجراء التصال .   

موصالت  
AUDIO OUTPUT )FRONT-L\FRONT-R\SUR-L\SUR-R\CENTER\

SUBWOOFER(
1

ي دي ( .  يقبل اتصال إخراج الصوت لالأجهزة الخارجية )مثل لعب كاريوكي  أو لعب دي �ف

. "MIC" صفحة 15 ( اىلي ( Type Input 2AUX و Type Input 1AUX كمدخل الميكروفون من خالل اعداد معلمات AUX 2 1 وAUX يمكن استخدام جاك

جاك
AUDIO INPUT )KARAOKE\AUX 1\AUX 2( 2

ي دي ( .  يقبل اتصال إخراج الفيديو لالأجهزة الخارجية )مثل لعب كاريوكي  أو لعب دي �ف
جاك

VIDEO INPUT )KARAOKE\AUX 1\AUX 2( 3

ي الشاشة . يتم اخراج  نفس الفيديو من ثالث مقابس الإخراج .  يقبل اتصال شاشة التلفزيون. و يظهر الفيديو المختار من " اخ�ت الإدخال" )صفحة 9(  �ف
جاك

VIDEO OUTPUT )1–3( 4

.OK 100 من لعب كارا-KSP ي يقبل اتصال لعب كارا OK. فإنه يسمح لك التحكم �ف CONTROL موصل 5

ي يتم التحكم فيها عن بعد . عند عدم استخدام IR ) جهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء ( ل KSP-100 ، يمكن استخدامها )عل سبيل المثال كانت 
قمار الصناعية ال�ت يقبل اتصال الأ

المسافة بعيدة جدا(.

 . IR ي الوظائف المختلفة للجهاز عن بعد من خالل اتصال محطة الكابل الخارجي بمنفذ الدخال يمكن التحكم �ف

EXT. R SENSOR موصل  6

دد المرفق هنا. قم بتوصيل محول التيار الم�ت DC IN جاك  7

دد هنا.  يتم ربط أسالك الطاقة بمحول التيار الم�ت

ف سلك الطاقة باستخدام الخطاف)كما  لمنع قطع طاقة الجهاز بطريق الخطأ ) مثل سحب قابس بطريق الخطأ( و تجنب الإجهاد المفرط علي جاك DC IN ، يتم تأم�ي  *
ي الشكل( . 

ف �ف هو مب�ي

خطاف الحبل 8

رض ) صفحة 4( . التصال بالأ محطة التأريض 9

ار للجهاز ، ينبغي تخفيض حجم الصوت و إيقاف تشغيل جميع الأجهزة قبل اجراء أية اتصالت . لمنع الفشل و الأ�ف
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العمليات الأساسية

 . 100-KSPهذا الفصل يصف العملية الأساسية ل

تشغيل الطاقة
و ترتبط جميع الأجهزة بشكل صحيح )صفحة 6 و صفحة 7(، و ينبغي تشغيل الطاقة وفقا للخطوات التالية. إذا قمت 

بتشغيل الجهاز وفقا للخطوات غ�ي الصحيحة ، قد يؤدي اىلي عطل أو تلف الجهاز . 

مالحظة

ة )بضع ثوان(  • ة زمنية قص�ي ف الجهاز بدائرة الحماية من الجهاز. بعد تشغيل الجهاز، يحتاج إىل ف�ت تم تجه�ي
قبل التشغيل العادي. 

قبل تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله، ينبغي التأكد من تخفيض حجم الصوت.و ح�ت لو تم تخفيض حجم  •
الصوت ، سوف تسمع بعض الصوت عند تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله. ومع ذلك، هذا أمر طبيعي ، ل 

يش�ي اىلي الخلل. 

1 .. 100-KSPقم بتشغيل مفتاح الطاقة ل

قم بتشغيل مفتاح الطاقة لجميع االأجهزة الخارجية باستثناء مك�رب القوة .. 2

ي ايقاف تشغيله .. 3
قم بتخفيض حجم الصوت لمك�رب القوة باستمرار ح�رت

قم بتشغيل مك�رب القوة. . 4

قم بتعديل حجم الصوت لمك�رب القوة. و ينبغي التأكد أن الصوت المدخل الي KSP– 100 يصدر من . 5
مك�رب الصوت . وباالإضافة إل ذلك، يتم تحديد ما إذا كان الفيديو يعرض عىل شاشات التلفزيون. 

إيقاف تشغيل الطاقة

ي ايقاف تشغيله .. 1
قم بتخفيض حجم الصوت لمك�رب القوة باستمرار ح�رت

.قم بايقاف تشغيل مك�رب القوة.. 2

قم بايقاف تشغيل مفتاح الطاقة لKSP-100، و ثم قم بايقاف تشغيل االأجهزة الخارجية . . 3

شاشة تشغيل الجهاز
هذه الشاشة هي الشاشة الأساسية عند التصال بالطاقة. 

يش�ي اىلي قيمة المعلمات 

ي 
يش�ي اىلي المستوي الكهربا�أ

لالدخال . 

مالحظة

ي الشاشة عادة. و مع ذلك، يرجى  •
ي تظهر �ف

ي الدليل تتضمن وصف الرسوم التوضيحية ال�ت
التعليمات المذكورة �ف

ي 
مالحظة أن الجهاز الخاص بك قد يحتوي عل نسخة محسنة من أحدث نظام، لذلك المحتويات المذكورة �ف

الشاشة ليست دائما متسقة مع الدليل .

عند اعداد معلمات " Design Screen Top " اىلي " Type 1 ( ، الشاشة تظهر الشكل المذكور أعاله. و اذا لم  •
قم باعداد معلمات " Design Screen Top " اىلي " Type 1 ( ، سوف تظهر الشاشات الأخري .

تغي�ي صفحات شاشة بدء تشغيل الجهاز  
ي شاشة بدء تشغيل الجهاز ، اضغط بشكل متكرر عل زر SELECT لعرض صفحات شاشة بدء تشغيل الجهاز الأخري .  و �ف

تحريك المؤ�
وهناك مجموعة متنوعة من المعلمات )العدادات( و الختيارات عل الشاشة.

ي المؤ�رش يتم تسليط الضوء علىها . 
 اضغط عل زر SELECT لتحريك المؤ�رش ، يظهر قيمة المعلمات ال�ت

عدادات المتقدمة تظهر شاشة االإ
عدادات المتقدمة . يتم تحريك المؤ�رش اىلي بند البداية ، و اضغط عل زر ENTER ، تظهر شاشة الإ

عدادات المتقدمة .  ومع ذلك، إذا تم اعدادها إىل ¢ ، ل تظهر شاشة الإ

اضغط علي زر EXIT للعودة إىل الشاشة السابقة . 

تغي�ي قيمة
لتغي�ي إعدادات المعلمات، يتم تحريك المؤ�رش إىل القيمة المناسبة للمعلمة، ثم يتم تناوب مقبض VALUE لتغي�ي 

القيمة . يتم تناوب مقبض VALUE باتجاه عقارب الساعة ، يتم زيادة القيمة . و يتم تناوب مقبض VALUE باتجاه  عاكس 
عقارب الساعة ، يتم تخفيض القيمة .

نامج ممارسات وصف ال�رب
ي هذه الوثيقة، يتم وصف العملية وفقا لطريقة تالية ، عل سبيل المثال، اضغط عل زر MIC ، و ثم اخ�ت  �ف

 . ENTER و ثم اضغط علي زر ، "Cmpressor"

عل سبيل المثال:

يتم التشغيل وفقا لخطوات تالية : اضغط عىل زر MIC ، و ثم اخ�رت "Cmpressor" ، و ثم . 1
. ENTER اضغط عىلي زر

 MUSIC و زر MIC ي هذه الوثيقة، يتم وصف العملية وفقا لطريقة تالية ، عل سبيل المثال، اضغط عل زر �ف
ي نفس الوقت . �ف

عل سبيل المثال:

1 .)MUSIC ) SYSTEM زر + MIC اضغط عىلي زر
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وظائف مريحة

استدعاء المشهد
ي أي وقت.  ي مشهد " scene" و استدعاءه عند الحاجة �ف يمكن تخزين المعلمات HANAMICHI و إعدادات أخرى معا �ف
ي 

ي يتم استدعاء المشاهد المسبقة " scene Preset" و تسعة المشاهد "UserScene" ال�ت
و هناك تسعة المشاهد ال�ت

ي تخزين مستخدم تم اعداد معلماتها .  تستخدم �ف

ي شاشة بدء تشغيل الجهاز ، يتم تحريك المؤ�رش الي رقم المشهد / اسم المشهد .. 1
 �ف

ي أن تم استدعاء  المشهد.  . 2
 قم بفتح مقبض VALUE ، ذلك يع�ف

رقم المشهد

الوصف رقم المشهد

ي
ا�ف المشهد الف�ت P9-P1

مشهد المستخدم U9-U1

اسم المشهد

مالحظة

•  Scene Startup " 100 ، يمكنك استدعاء رقم المشهد تلقائيا ، للمزيد من المعلوماتانظر-KSP عند تشغيل
" )صفحة 16( . 

عند اعداد معلمات " Design Screen Top " اىلي " Type 1 ( ، الشاشة تظهر الشكل المذكور أعاله. و اذا لم  •
قم باعداد معلمات " Design Screen Top " اىلي " Type 1 ( ، سوف تظهر الشاشات الأخري ..

حفظ المشهد
حفظ إعدادات المعلمة كالمشهد  

1 .  Save" ثم اخ�رت ، )MUSIC ) SYSTEM زر + MIC يتم التشغيل وفقا لخطوات تالية : اضغط عىل زر
 . ENTER و ثم اضغط عىلي زر ، "Scene

."Save  Scene " و يتم عرض شاشة 

2 .. "Name" ي
أدخل اسم المشهد �ف

، و يتم استخدام زر VALUE لختيار حرف .  اضغط علي زر ▲ و ▼ SELECT لتحريك المؤ�رش

مالحظة

ننصح باستخدام هذا اسم محتوى الموقع . 

عدادات له .. 3 يتم تحريك المؤ�رش الي حرف "to" و اختيار رقم المشهد الذي تريد حفظ االإ
)U9 - U1( اختيار رقم المشهد

4 . . ENTER اضغط عىل زر
سيتم عرض الرسالة "هل أنت متأكد " ؟ 

عدادات.. 5 اضغط عىل زر ENTER لحفظ االإ
لغاء. اضغط عل زر EXIT لالإ

مالحظة

عند حفظ المشهد ، الرسالة الجديدة ستقوم بالكتابة فوق المعلومات .
 و مع ذلك، فإنه ل يتم حفظ قيمة المعلمة "SYSTEM" و قيمة المعلمة "ECHO". و عند الوصول إىل شاشة بدء 

تشغيل الجهاز ، سيحفظ قيم معلمات النظام تلقائيا. و عند الخروج من شاشة "ECHO" ، سيحفظ معلمات الصدى 
) صفحة 13( .

اذا ظهر رمز "*"
عند تحرير معلمة KSP-100 ، رمز "*" تظهر عل جانب المشهد .

ي  ات. و إذا كنت ترغب �ف ت مشهد آخر أو قم بإيقاف الطاقة ، تفقد التغي�ي عند ظهور رمز "*" ، إذا اخ�ت
ي " حفظ المشهد " ) صفحة 9( لحفظ المشهد. )  ات، يرجي الضغط علي الوصف المذكور �ف حفظ التغي�ي

عند حفظ المشهد ، الرمز"*"  سوف يختفي. 

 KSP-100 ساسية ل تحرير المعلمات االأ

ي تحرير إعداداتها ب�عة.  ي تستخدم �ف
شاشة بدء تشغيل الجهاز تعرض المعلمات الأساسية التالية ال�ت

الوصف قيمة  معلمات

اختيار نوع الصدى المطلوب
1: Popular1, 2: Ballade1, 3: Pro, 4: 
Rock, 5: Vintage, , , C1: Custom1–

C9: Custom9
ECHO

MIC ي للصدي
المستوي الكهربا�أ 100–0 ECHO LEVEL

ي لالخراج )*( 
المستوي الكهربا�أ Mute, -64.0dB–+6.0dB MASTER

ي لجاك KARAOKE و 
اجماىلي المستوي الكهربا�أ

 )*( 2AUX 1 وAUX Mute, -64.0dB–+6.0dB MUSIC

 )*( MIC ي لالدخال
اجماىلي المستوي الكهربا�أ Mute, -64.0dB–+6.0dB MIC

لمزيد من المعلومات ، أنظر " تحويل إشارة 
الدخال تلقائيا" ) صفحة 11(  Auto, KARAOKE, AUX1, AUX2 INPUT SELECT

مالحظة

ق�" )صفحة 15( . و اذا يتم تغي�ي معلمات  عدادات من خالل "المستوى الأ عل لهذه الإ )*( يمكن تحديد الحد الأ
MASTER أو MUSIC أو MIC بشكل غ�ي متوقع ، يمكن منع تكب�ي الصوت المفرط .



10

العمليات الأساسية

ي المتوازن
التصحيح التلقا�أ

ي الغرفة و إجراء تعديلها بحيث يجعل صوت لكل مك�رب الصوت أن  فة يمكن قياس المعلومات الصوتية �ف
هذه الم�ي

ات الصوت ) صفحة 15 ( تلقائيا استنادا  ماكن المغلقة. و يتم اعداد المعلمات لكل مك�رب ي الأ تكون مناسبة للبيئة �ف
ماكن المغلقة  مثل  ي الأ إىل القياسات الصوتية �ف

 ”)Output EQ > FRONT-L, FRONT-R, SUR-L, SUR-R, CENTER >EQ )EQ Type = GEQ“

يتم التشغيل وفقا للخطوات تالية : اضغط عىل زر MIC + زر MUSIC ) SYSTEM( ، ثم اخ�رت . 1
. ENTER و ثم اضغط عىلي زر "Control Acoustic Room"

."Entry RAC " و يتم عرض شاشة

يقوم بتوصيل الميكروفون  إل جاك MIC ) أي جاك من MIC 1-4 ( ، و ثم يقوم بوضع . 2
ي الموقع الرئيسي لالستماع . 

الميكروفون �ف

مالحظة

ي السوق للقياس.  ي يباع �ف
يرجي استخدام الميكروفون ال�ت

3 .. ENTER اضغط عىل زر
. "Setting RAC 1" سيعرض شاشة

اعداد المعلمات  . 4

الوصف معلمات

 . R- FRONT و L-FRONT تحليل و تصحيح مك�رب الصوت Analyze FRONT

 .R- SUR و L-SUR تحليل و تصحيح مك�رب الصوت Analyze SUR

 .CENTER تحليل و تصحيح مك�رب الصوت Analyze CENTER

.MIC ضبط حساسية الدخال MIC Input Sens

5 . . ENTER اضغط عىل زر
."Setting RAC 2" سيعرض شاشة

اعداد المعلمات .. 6

الوصف قيمة  معلمات

يتم اختيار منح�ف الستجابة اعتبارها مرجع الضبط

Response Curve

استجابة موحدة :Flat

دد و  استجابة المنح�ف لتعزيز المنطقة المنخفضة ال�ت
. " ي

دد و انتاج الصوت " الف�ف العالية ال�ت :Bump

دد و  استجابة المنح�ف لتعزيز المنطقة المتوسطة ال�ت
انتاج الصوت الكامل و المعتدل . :Warm

. أك�رب قيمة الحدة يمكن  اعداد حدة استجابة المنح�ف
تعزيز الستجابة.  130%–70%

  Response Curve
Amplitude

دد من أجل قياس  د�ف من ال�ت يتم اعداد الحد الأ
ماكن المغلقة .  ي الأ المعلومات الصوتية �ف 40Hz, 63Hz, 100Hz

 Lower Freq. 
Limit

دد من أجل قياس  ق�ي من ال�ت يتم اعداد الحد الأ
ماكن المغلقة .  ي الأ المعلومات الصوتية �ف 16kHz, 20kHz

 Upper Freq. 
Limit

7 .. ENTER اضغط عىل زر 
ي الخطوة الرابعة .  تصدر إشارة الختبار من مك�رب الصوت بعالمة " نعم " �ف

8 ..100-KSP ي شاشة
يتم تناوب المقبض VALUE لضبط مستوى الصوت وفقا للوصف المذكور �ف

 "Level Down Turn " ي زيادة حجم الصوت . اذا كان يظهر
اذا كان يظهر " Level Up Turn" علي الشاشة ، يع�ف

ي خفض حجم الصوت.
علي الشاشة ، يع�ف

عندما يتم ضبط مستوى الصوت اىلي مستوى مناسب، يتم عرض " Measuring.... " و بدء القياس . 

و عند النتهاء من قياس مك�رب الصوت ، وسوف تبدأ قياس  مك�رب الصوت المقبل . و عندما تم النتهاء من جميع 
القياسات، وسيعرض" Completed " علي الشاشة.

مالحظة

ينبغي وضع الميكروفون بعيدا عن الضوضاء والمتناع عن الحديث أثناء عملية القياس . •

اضغط علي زر EXIT ليقاف تشغيل القياس .  •

ي الغناء. . 9
ي القياس ، و يتم اتصال الميكروفون الستخدامه �ف

 يتم قطع الميكروفون المستخدم �ف

10 .. ENTER اضغط عىل زر
."Exit RAC" يتم عرض شاشة

11 ..MIC ضبط حجم الصوت الرئيسي

مالحظة

ي الشاشة العليا ) صفحة 9 (  معلمات حجم الصوت الرئيسي MIC هو نفس المعلمات MIC المذكورة �ف

12 .. ENTER اضغط عىل زر 
ي الغرفة .  ي �ف هذا يكمل التعويض الصو�ت
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وظائف مريحة

ي
دخال التلقا�أ تحويل إشارة االإ

 INPUT 2( و تحويل جاكAUX 1 وAUX و INPUT ) KARAOE شارة اىلي جاك يمكن لKSP-100 الكشف عن الإ
المستخدم تلقائيا. 

ي شاشة بدء تشغيل الجهاز . . 1
يتم تحريك المؤ�رش الي " SELECT INPUT " �ف

مالحظة

للمزيد من المعلومات، أنظر " Sel Auto KARAOKE" و " Sel Auto 1AUX" و "  Sel Auto 2AUX" ) صفحة 15( 

 INPUT أولوية جاك
عند اعداد" SELECT INPUT" ) صفحة 9( اىلي "Auto" ، اذا توجد مدخالت متعددة لجاك متعددة INPUT ، يتم 

ولوية .   اختيار جاك INPUT تلقائيا وفقا لعدادات الأ

مثلة: الأ

 

1

2

3

A

B

C

C B A B

CCC

B

CCC

CCCCCCCCCCCCCCC

INPUT ولويةجاك ي يتم ادخالها أولوية اىلي جاك الأ
INPUT الفيديو والصوت ل�ت

 INPUT الفيديو والصوت من جاك
المحدد

KARAOKE

AUX 1

AUX 2

ي وقت الستهالك
فقي يع�ف * المحور الأ

ولوية  طريقة التحويل عند تغي�ي ادخال إشارة االأ
العالية

ولوية العالية بدل  ي يمكن استخدامها عند ادخال الشارة اىلي جاك الأ
فيما يلي وصف لطريقة تحويل الشارة ال�ت

من جاك INPUT المحدد.  

ي شاشة بدء تشغيل الجهاز . . 1
يتم تحريك المؤ�رش الي " SELECT INPUT " �ف

2 .."Auto" صفحة 9 ( الي ( " SELECT INPUT "  يتم اعداد

3 . "KARAOKE" صفحة 15( الي ( " Type Input 2 AUX " و " Type Input 1 AUX "  يتم اعداد
. "BGM" أو

ف إشارة جاك INPUT و االشارة المحدد  
العالقة ب�ي

مالحظة

للمزيد من المعلومات، أنظر " Sel Auto KARAOKE" و " Sel Auto 1AUX" و "  Sel Auto 2AUX" ) صفحة 15( 

مثال 1 : 

 

A

B

C

C B A BB

CCC

CCCCCCCCCCCC

INPUT جاك
AUX1 نوع الإدخال 
AUX2 نوع الإدخال 

 INPUT الفيديو والصوت المدخل اىلي جاك

 INPUT الفيديو والصوت من جاك
المحدد

KARAOKE-

AUX 1BGM

AUX 2BGM

مثال 2 : 

 

A

B

C

C B A BB

CCC

CCCCCCCCCCCC

INPUT جاك
AUX1 نوع الإدخال 
AUX2 نوع الإدخال 

 INPUT الفيديو والصوت المدخل اىلي جاك

 INPUT الفيديو والصوت من جاك
المحدد

KARAOKE-

AUX 1BGM

AUX 2KARAOKE

ي وقت الستهالك
فقي يع�ف المحور الأ  *



12

وظائف مريحة

)Static Anti-Feedback( مكافحة التعليقات
يتم الحد من ردود الفعل من خالل قياس تردد التعليقات الصوتية المتوقعة مسبقا .   

 يقوم بتوصيل الميكروفون  إل جاك MIC ) أي جاك من MIC 1-4 ( ، و ثم يقوم بوضع . 1
ي الموقع الرئيسي للغناء . 

الميكروفون �ف

يتم التشغيل وفقا للخطوات تالية : اضغط عىل زر MIC + زر MUSIC ) SYSTEM( ، ثم اخ�رت . 2
 . ENTER و ثم اضغط عىلي زر " Feedback-anti"

." Feedback-anti " و يتم عرض شاشة

3 . . "On" الي "Switch Filter Static " يتم اعداد

يتم التشغيل وفقا للخطوات تالية : اضغط عىل زر Setting StaticFilter"  ، ثم اضغط عىلي . 4
. ENTER زر

سيعرض "StaticFilter 1 " علي الشاشة.

اعداد المعلمات . . 5
سيعرض "RAC Setting 2 " علي الشاشة.

الوصف قيمة  معلمات

دد قد يبدو ردود الفعل، يرجى ضبط  إذا كان يوجد أك�رش من ال�ت
دد الذي تريد حفظه رقم )عدد المرشحات( .  عدد ال�ت

2, 4, 6, 8,10, 12 Filter Number

اختيار المرشحات

Filter Type.ات مضادة للتعليقات زيادة تأث�ي Wide

ي لهجة.  ات مضادة للتعليقات من خالل أقل تغ�ي �ف يتم توف�ي تأث�ي Normal

ي لخراج اشارة القياس. 
اعداد المستوي الكهربا�أ

اذا قم باعداد أية قيمة آخري غ�ي ¢ ، يتم اخراج الإشارة من 
ات الصوت .  مك�رب

Off, -36–0dB Pilot Tone Level

6 .. ENTER اضغط عىل زر
سيتم عرض الرسالة "هل تأكد من أن يتم التصفية تلقائيا ؟ "

7 .. ENTER اضغط عىل زر
ي القياس . يتم عرض "قياس ..." عل شاشة الجهاز والبدء �ف

عند النتهاء من القياس ، سوف تظهر الشاشة " Completed" و سوف تتوقف اخراج إشارة القياس .
مالحظة

مالحظة

ينبغي وضع الميكروفون بعيدا عن الضوضاء والمتناع عن الحديث أثناء عملية القياس.  •

إذا تكون وظيفة مقاومة التعليقات غ�ي كافية لمكافحة ردود الفعل، ينبغي اتخاذ الخطوات التالية : •

تغي�ي اتجاه الميكروفون.  •

ات الصوت. • وضع الميكروفون بعيدا عن مك�رب

تقليل حجم الصوت .  •

ها ) قفل اللوحة (  قفل المعلمات من أجل تغي�ي
 . "On" ات من خالل اعداد قفل اللوحة اىلي يتم منع التغي�ي

  يتم التشغيل وفقا للخطوات تالية : اضغط عىل زر MIC + زر MUSIC ) SYSTEM( ، ثم اخ�رت . 1
 . ENTER و ثم اضغط عىلي زر "Lock Panel"

يتم عرض" Locked Panel " علي الشاشة.

2 . . ENTER اضغط عىل زر
 . "On " 100 ، يتم قفل اللوحة اىلي-KSP علي شاشة "Completed "  يتم عرض

ي هذ الحال ، يتم عرض " Locked Panel" علي الشاشة.  اذا قم بمحاولة تغي�ي المعلمات �ف

فراج عن قفل اللوحة االإ
ات أو استخدام المعلمات.  الفراج عن قفل اللوحة يسمح لك لإجراء تغي�ي

ف . . 1 اضغط عىل زر EXIT باستمرار الأك�رش من دقيقت�ي

يتم اعادة اعدادKSP-100 الي االعدادات 
اضية عند مغادرة المصنع.  االف�رت

اضية عند مغادرة المصنع. فيما يلي وصف كيفية اعادة اعدادKSP-100 اىلي العدادات الف�ت

1 . Reset" ثم اخ�رت ، )MUSIC ) SYSTEM زر + MIC يتم التشغيل وفقا للخطوات تالية : اضغط عىل زر
 . ENTER و ثم اضغط عىلي زر " Factory

يتم عرض" Reset Factory " علي الشاشة.

اعداد المعلمات. . 2

الوصف قيمة  معلمات

اضية .  اعادة جميع المعلمات اىلي العدادات الف�ت All
Factory Reset

اضية . اعادة معلمات النظام اىلي العدادات الف�ت SYSTEM

3 .. ENTER اضغط عىل زر
سيتم عرض الرسالة "هل أنت متأكد؟"

مالحظة

عدادات المحفوظة مسبقا.   اضية ، سيتم فقدان الإ إذا قمت باستعادة العدادات الف�ت

4 .. ENTER اضية ، اضغط عىل زر الستعادة االعدادات االف�رت
اضية عند مغادرة المصنع. يتم اعادة العدادات اىلي العدادات الف�ت
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عدادات تغي�ي الإ

زرار التالية لتغي�ي إعدادات KSP-100 . لمزيد من المعلومات، أنظر الصفحات التالية.  اضغط علي الأ

رقم الصفحة التشغيل العداد

صفحة 13 MIC اضغط عل زر MIC معلمات

صفحة 14  MUSIC اضغط عل زر معلمات الموسيقي

صفحة 14 . OUTPUT اضغط عل زر معلمات الخراج

صفحة 15 )MUSIC ) SYSTEM زر + MIC اضغط عل زر معلمات النظام

ف المعلمات و تدفق إشارة، أنظر " مخطط الكتلة " )صفحة 17( . 
للحصول عل معلومات حول العالقة ب�ي

مالحظة

Noise Suppressor - )قامع الضوضاء(

الوصف قيمة  معلمات

Off, On Switch

100-0 Threshold

 ENTER ي الخلفية الرمادية ، يمكن تحريك المؤ�رش إىل المعلمة ثم اضغط عل زر للمعلمات �ف
للدخول اىلي العدادات المتقدمة . 

عدادات المتقدمة علي الشاشة .  * ومع ذلك، إذا تم اعدادها اىلي ¢ ، ل يعرض الإ
اضغط عل زر EXIT للعودة إىل الشاشة السابقة. 

 MIC اعداد معلمات
MIC 1-4 ي تدخل اىلي

إدخال اعدادات الشارة ال�ت

مالحظة

MIC 1-4ل MIC ادخال نفس معلمات

الوصف قيمة  معلمات

MIC 1/2 ي لالدخال
المستوي الكهربا�أ Mute, -63.0dB–0.0dB MIC1/2 Level

MIC 3/4 ي لالدخال
المستوي الكهربا�أ Mute, -63.0dB–0.0dB MIC3/4 Level

MIC  ي المبا�رش
المستوي الكهربا�أ 100–0 MIC Direct Level

ددات المنخفضة ددات من خالل ال�ت قطع ال�ت Flat, 20.0Hz–1.00kHz .Low Cut Freq

EQ اختيار نوع PEQ, GEQ EQ Type

Noise Suppressor )قامع الضوضاء(

الوصف قيمة  معلمات

مفتاح قامع الضوضاء Off, On Switch

جحم صوت بدء قمع الضوضاء 100–0 Threshold

وقت من بدء قمع الضوضاء اىلي عدم حجم الصوت  100–0 Release

Compressor )ضاغط(

الوصف قيمة  معلمات

مفتاح الضبط  Off, On Switch

�عة بدء الضغط 100–0 Attack

ي 
وقت خفض حجم الصوت اىلي أسفل المستوي الكهربا�أ

و عدم استخدام تأث�ي الضاغط .  100–0 Release

ي لحجم الصوت عند بدء الضغط 
المستوي الكهربا�أ 100–0 Threshold

نسبة الضغط 1.00:1–16.0:1, Inf:1 Ratio

الزيادة لالخراج  0dB–+18dB Post Gain

ي لالخراج 
المستوي الكهربا�أ 100–0 Output Level

EQ )EQ Type = GEQ(

الوصف قيمة  معلمات

EQ مفتاح Off, On Switch

الزيادة -12dB–+12dB BAND1 Gain

:

الزيادة -12dB–+12dB BAND15 Gain

EQ )EQ Type = PEQ(

الوصف قيمة  معلمات

نوع مرشح Shelving, Peaking BAND1 Type

ددات ال�ت 20.0Hz–20.0kHz .BAND1 Freq

الزيادة -12dB–+12dB Gain BAND1 Gain

ددي . أعل قيمة يسمح الفرقة أك�رش ضيقا. عرض النطاق ال�ت 16–0.3 BAND1 Q

ددات ال�ت 20.0Hz–20.0kHz .BAND2 Freq

الزيادة -12dB–+12dB Gain BAND2 Gain

ددي . أعل قيمة يسمح الفرقة أك�رش ضيقا. عرض النطاق ال�ت 16–0.3 BAND2 Q

:

ددي . أعل قيمة يسمح الفرقة أك�رش ضيقا. عرض النطاق ال�ت 16–0.3 BAND15 Q

Echo )الصدي(

الوصف قيمة  معلمات

ي 
تأخ�ي اخراج المستوى الكهربا�أ 100–0 Delay Level

معدل زمن التأخ�ي المحدد 100–0 Delay Time Rate

حجم صوت التعليقات  100–0 Delay Feedback

ي لخراج الصداء
المستوى الكهربا�أ 100–0 Reverb Level

وقت الصداء 100–0 Reverb Size



14

تغي�ي العدادات

اعداد معلمات الموسيقية
ي يتم ادخالها اىلي جاك KARAOKE INPUT AUDIO و 

المعلمات التالية تسمح لك لضبط جودة صوت الشارة ال�ت
1AUX و 2AUX و ضبط كمية تأث�ي الصدي .

الوصف قيمة  معلمات

KARAOKE ي لالدخال
المستوي الكهربا�أ Mute, -63.0dB–0.0dB KARAOKE Level

1AUX ي لالدخال
المستوي الكهربا�أ Mute, -63.0dB–0.0dB AUX1 Level

2AUX ي لالدخال
المستوي الكهربا�أ Mute, -63.0dB–0.0dB AUX2 Level

EQ اختيار نوع PEQ, GEQ EQ نوع

Noise Suppressor )قامع الضوضاء(

الوصف قيمة  معلمات

قامع الضوضاء Off, On Switch

جحم صوت بدء قمع الضوضاء 100–0 Threshold

وقت من بدء قمع الضوضاء اىلي عدم حجم الصوت  100–0 Release

Compressor )ضاغط(

الوصف قيمة  معلمات

مفتاح الضبط  Off, On Switch

�عة بدء الضغط 100–0 Attack

ي 
وقت خفض حجم الصوت اىلي أسفل المستوي الكهربا�أ

و عدم استخدام تأث�ي الضاغط .  100–0 Release

ي لحجم الصوت عند بدء الضغط 
المستوي الكهربا�أ 100–0 Threshold

نسبة الضغط 1.00:1–16.0:1, Inf:1 Ratio

الزيادة لالخراج  0dB–+18dB Post Gain

ي لالخراج 
المستوي الكهربا�أ 100–0 Output Level

EQ )EQ Type = GEQ(

الوصف قيمة  معلمات

EQ مفتاح Off, On Switch

الزيادة -12dB–+12dB BAND1 Gain

:

الزيادة -12dB–+12dB BAND15 Gain

EQ )EQ Type = GEQ(

الوصف قيمة  معلمات

نوع مرشح Shelving, Peaking BAND1 Type

ددات ال�ت 20.0Hz–20.0kHz BAND1 Freq

الزيادة -12dB–+12dB Gain BAND1 Gain

ددي . أعل قيمة يسمح الفرقة أك�رش ضيقا. عرض النطاق ال�ت 16–0.3 BAND1 Q

ددات ال�ت 20.0Hz–20.0kHz .BAND2 Freq

الزيادة -12dB–+12dB Gain BAND2 Gain

ددي . أعل قيمة يسمح الفرقة أك�رش ضيقا. عرض النطاق ال�ت 16–0.3 BAND2 Q

:

ددي . أعل قيمة يسمح الفرقة أك�رش ضيقا. عرض النطاق ال�ت 16–0.3 BAND15 Q

اعداد معلمات االإخراج
المعلمات التالية تسمح لك لعداد آثار ايكيبانا و ضبط الصوت من مك�رب الصوت . 

الوصف قيمة  معلمات

 ، R- FRONT و L-FRONT عند التصال بمك�رب الصوت
يتم اختيار هذا الخيار . 

2ch

Output Channel

عند التصال بمك�رب الصوت L-FRONT و R- FRONT و 
CENTER ، يتم اختيار هذا الخيار . 

3ch

عند التصال بمك�رب الصوت L-FRONT و R- FRONT و 
L-SUR و R-SUR ، يتم اختيار هذا الخيار .  4ch

عند التصال بمك�رب الصوت L-FRONT و R- FRONT و 
L-SUR و R-SUR و CENTER ، يتم اختيار هذا الخيار .  5ch

مفتاح تأث�ي ايكيبانا Off, On HANAMICHI Switch

ضبط عرض الصوت  2–0 HANAMICHI Width

ضبط عمق الصوت. 5–0 HANAMICHI Depth

FRONT-L / FRONT-R / SUR-L / SUR-R / CENTER

الوصف قيمة  معلمات

ي لالخراج  
المستوي الكهربا�أ Mute, -63.0dB–0.0dB Output Level

MIC  ي المبا�رش
المستوي الكهربا�أ 100–0 MIC Direct Level

MIC  ي للصدي
المستوي الكهربا�أ 100–0 MIC Echo Level

ي للموسيقى 
المستوي الكهربا�أ 100–0 MUSIC Level

ي المحدد 
يتم اعداد مفتاح ايكيبانا اىلي المستوي الكهربا�أ

للموسيقي  100–0 HANAMICHI Level

SUBWOOFER )مضخم الصوت(

الوصف قيمة  معلمات

الوصف Mute, -64.0dB–+6.0dB Output Level

ي لالخراج  
المستوي الكهربا�أ Normal, Inverse Phase

طور الشارة 100–0 MIC Direct Level

MIC  ي المبا�رش
المستوي الكهربا�أ 100–0 MIC Echo Level

MIC  ي للصدي
المستوي الكهربا�أ 100–0 MUSIC Level

ي للموسيقى 
المستوي الكهربا�أ
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تغي�ي العدادات

اعداد معلمات النظام
 .100-KSP المعلمات التالية تسمح لك لعداد نظام

ماكن المغلقة ي االأ ي �ف
التحكم الصو�رت

ي المتوازن " ) صفحة 10( .
لمزيد من المعلومات، أنظر " التصحيح التلقا�أ

Output EQ > FRONT-L, FRONT-R, SUR-L, SUR-R, CENTER

الوصف قيمة  معلمات

ددات المنخفضة ددات من خالل ال�ت قطع ال�ت Flat, 20.0Hz–1.00kHz .Low Cut Freq

EQ اختيار نوع PEQ, GEQ EQ  نوع

Output EQ > FRONT-L, FRONT-R, SUR-L, SUR-R, CENTER >
EQ )EQ Type = GEQ(

الوصف قيمة  معلمات

EQ مفتاح Off, On Switch

الزيادة  -12dB–+12dB BAND 1 Gain

:

الزيادة  -12dB–+12dB BAND 15 Gain

O

الوصف قيمة  معلمات

EQ مفتاح Off, On Switch

نوع مرشح Shelving, Peaking BAND 1 Type

ددات ال�ت 20.0Hz–20.0kHz BAND 1 Freq

الزيادة  -12dB–+12dB BAND 1 Gain

ددي . أعل قيمة يسمح الفرقة أك�رش ضيقا. عرض النطاق ال�ت 16–0.3 BAND 1 Q

ددات ال�ت 20.0Hz–20.0kHz BAND 2 Freq

الزيادة -12dB–+12dB BAND 2 Gain

ددي . أعل قيمة يسمح الفرقة أك�رش ضيقا. عرض النطاق ال�ت 16–0.3 BAND 2 Q

:

ددي . أعل قيمة يسمح الفرقة أك�رش ضيقا. عرض النطاق ال�ت 16–0.3 BAND 15 Q

Output EQ > SUBWOOFER

الوصف قيمة  معلمات

ددات المنخفضة  ال�ت 20Hz–400Hz, Flat .Low Pass Freq

مكافحة التعليقات

الوصف قيمة  معلمات

مفتاح مكافحة التعليقات 
عند اعداد " On" ، 100-KSP يتم الكشف عن التعليقات 

المفاجئة و مكافحتها .  
Off, On  Dynamic Filter

Switch

وقت الحفاظ عل آثار مكافحة التعليقات 16–0
 Dynamic Filter

Release

للمزيد من المعلومات، أنظر " مكافحة التعليقات" ) صفحة 12( . 

دخال(  Input Setting ) اعداد االإ

الوصف قيمة  معلمات

 ، "Auto"  ي شاشة بدء تشغيل الجهاز اىلي
عند اعداد معلمات  " SELECT INPUT " �ف

يتم تحديد سلوك ادخال INPUT ) صفحة 9 و صفحة 12( . 

KARAOKE Auto Sel
AUX1 Auto Sel
AUX2 Auto Sel

عند الكشف عن إشارة ادخال اشارة الصوت أو الفيديو، 
 . INPUT يتم اختيار  جاك A&V

عند الكشف عن إشارة ادخال اشارة الصوت ، يتم اختيار  
 . INPUT جاك

Audio

عند الكشف عن إشارة ادخال اشارة الفيديو، يتم اختيار  
 . INPUT جاك Video

ي و الحساسية عند تحويل كل 
يتم اعداد الكشف التلقا�أ

ي لإدخال الصوت . 
مستوى كهربا�أ Low, Mid, High

KARAOKE Sens
AUX1 Sens
AUX2 Sens

 1AUX يتم تغي�ي أولوية جاك ، "Auto" صفحة 9 ( اىلي ( " SELECT INPUT "  عند اعداد
ولوية  و 2AUX . للمزيد من المعلومات، أنظر " نوع التحويل عند تغي�ي ادخال الإشارة الأ

" )صفحة 11( . 

AUX1 Input Type
AUX2 Input Type

ف "KARAOKE" ) أي إذا قمت بتحديد جاك( ، 
يتم تمك�ي

ي 
ثم ل يمكن تحويل  " SELECT INPUT " ) صفحة 9 ( ح�ت

ادخال إشارة جاك  "KARAOKE" ، ح�ت لو تم وصول 
ولوية اليه.  الشارة أعل الأ

KARAOKE

ولوية ، يتم  اذا تم الكشف عن ادخال الشارة أعل الأ
التحويل اىلي الشارة فورا . 

BGM

عداد   استخدام جاك كادخال MIC. يتم استخدام هذا الإ
عند توصيل جهاز الستقبال الالسلكية )تباع عل حدة(. 

ولوية .  ل يتم التحويل اسنادا علي الأ
MIC

ة من الزمن: عند عدم وجود ادخال أك�رش إشارة  اعداد ف�ت
الفيديو اىلي جاك VIDEOINPUT المحدد ، يتم تحويل 

الفيديو إىل جاك  VIDEOINPUT أخرى. 
0sec–5sec

 Release
)Time)Video

ة من الزمن: عند عدم وجود ادخال أك�رش إشارة  اعداد ف�ت
الصوت اىلي جاك INPUT AUDIO المحدد ، يتم تحويل 

الصوت إىل جاك  INPUT AUDIO أخرى. 
0sec–5sec

 Release
 )Time)Audio

 ) ي
Maximum Level ) أعىل المستوى الكهربا�أ

الوصف قيمة  معلمات

ق�ي لعداد "MASTER" )صفحة 9( .  اعداد الحد الأ Mute, -64.0dB–+6.0dB MASTER Level

ق�ي لعداد "MUSIC" )صفحة 9( .  اعداد الحد الأ Mute, -64.0dB–+6.0dB MUSIC Level

ق�ي لعداد "MIC" )صفحة 9( .  اعداد الحد الأ Mute, -64.0dB–+6.0dB MIC Level

MIC3/4 Bypass Switch ) مفتاح مساعد( 

الوصف قيمة  معلمات

عند اعداد المعلمات اىلي "On" ، سيتم تعطيل تأث�ي 
 .MIC 4 و MIC 3 الميكروفون لجاك

Off, On  MIC3/4 Bypass
Switch

LCD Contrast )تباين شاشات الكريستال السائل( 

الوصف قيمة  معلمات

ضبط تباين شاشات الكريستال السائل 10-0 LCD Contrast



16

تغي�ي العدادات

Top Screen Design )تصميم شاشة بدء تشغيل الجهاز(

الوصف قيمة  معلمات

نوع تحويل شاشة بدء تشغيل الجهاز ) الشاشة عند 
التصال بالطاقة أو الضغط علي زر EXIT بشكل متكرر ( 

Type1–Type4 Top Screen Design

Scene Lock )قفل المشهد(

الوصف قيمة  معلمات

اذا قم باعداد المعلمات اىلي "On" ، سيتم تعطيل تغي�ي 
المشهد بالتحكم عن بعد . 

Off, On Scene Lock

Echo Lock )قفل الصدي (

الوصف قيمة  معلمات

اذا قم باعداد المعلمات اىلي "On" ، سيتم تعطيل 
ي ECHO بالتحكم عن بعد . التحكم �ف

Off, On Echo Lock

Input Select Lock )ادخال قفل االختيار (

الوصف قيمة  معلمات

اذا قم باعداد المعلمات اىلي "On" ، سيتم تعطيل 
ي  تحويل جاك INPUT بالتحكم عن بعد . التحكم �ف

Off, On Input Select Lock

Startup Scene )بدء تشغيل المشهد(

الوصف قيمة  معلمات

يتم بدء تشغيل الجهاز وفقا لأخر رقم المشهد المختار 
قبل ايقاف الطاقة . 

Last
Startup Scene

يتم بدء تشغيل الجهاز وفقا لرقم المشهد المختار .  1–9, C1–C9

Startup Echo )بدء تشغيل الصدي(

الوصف قيمة  معلمات

يتم بدء تشغيل الجهاز وفقا لأخر نوع الصدي المختار 
قبل ايقاف الطاقة . 

Last
Startup Echo

يتم بدء تشغيل الجهاز وفقا لنوع الصدي المختار .  1–9, C1–C9

Panel Lock )قفل اللوحة(

" ) صفحة 12( .  لمزيد من المعلومات، أنظر " قفل المعلمات لمنع التغي�ي

Scene Save )حفظ المشهد(

لمزيد من المعلومات، أنظر "حفظ المشهد" ) صفحة 9( .

Scene Erase )حذف المشهد(

حذف رقم  المشهد المختار 

Echo Reset )إعادة اعداد الصدى(

اضية .  يتم اعادة اعداد نوع ECHO اىلي العدادات الف�ت

عداد البعيد( Remote Setting )االإ

الوصف قيمة  معلمات

 SCENE – 4 SCENE 1 يتم توزيع رقم المشهد اىلي زر
لجهاز التحكم عن بعد. 

P1–P9, U1–U9 Scene #1–Scene #4

يتم توزيع نوع الصدي اىلي زر ECHO– 4 ECHO 1 لجهاز 
التحكم عن بعد. 

1–9, C1–C9 Echo #1–Echo #4

اضية( Factory Reset )اعادة إعدادات المصنع االف�رت

اضية" ) صفحة 12( .   عدادات لKSP-100 اىلي اعدادات المصنع الف�ت لمزيد من المعلومات، أنظر " اعادة الإ

Information )معلومات(

 .KSP– 100 يتم عرض إصدار برنامج نظام
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المواصفة

BMB KSP-100: KARAOKE SOUND PROCESSOR

-35– -10 dBu MMIC 1–MIC 4

ي لالدخال السمية  
dBu 0المستوى الكمهربا�أ AAUDIO INPUT )KARAOKE\AUX 1\AUX 2(

1.0 Vp-p VAIDEO INPUT )KARAOKE\AUX 1\AUX 2( 

0 dBu MMIC 1–MIC 4 ي 
ق�ي من المستوى الكمهربا�أ الحد الأ

dBu 10+لالدخال  AAUDIO INPUT )KARAOKE\AUX 1\AUX 2( 

7.5 kΩ MMIC 1–MIC 4

kΩ 20معاوقة الدخال AAUDIO INPUT )KARAOKE\AUX 1\AUX 2( 

7.5 kΩ VVIDEO INPUT )KARAOKE\AUX 1\AUX 2( 

+5 dBu AAUDIO OUTPUT )FRONT-L\FRONT-R\SUR-L\SUR-R\CENTER\SUBWOOFER( 
ي لالخراج السمية  

المستوى الكمهربا�أ
1.0 Vp-p )75 Ω( VVIDEO OUTPUT )1–3(

+15 dBu AAUDIO OUTPUT )FRONT-L\FRONT-R\SUR-L\SUR-R\CENTER\SUBWOOFER( 
ي 

ق�ي من المستوى الكمهربا�أ الحد الأ
لالخراج

 )FRONT-L\FRONT-R\SUR-L\SUR-R\CENTER\SUBWOOFER( AAUDIO OUTPUT )التوازن(
معاوقة لالخراج

75 Ω VIDEO OUTPUT )1–3(

NTSC\PAL نظام الفيديو

1/4 نوع الهاتف بوصة  MIC 1–MIC 4 جاك

موصل

XLR نوع   AUDIO OUTPUT )FRONT-L\FRONT-R\SUR-L\SUR-R\CENTER\SUBWOOFER(  

RCA نوع فونو   AUDIO INPUT KARAOKE )L\R(

RCA نوع فونو  AUDIO INPUT AUX 1 )L\R(

RCA نوع فونو  AUDIO INPUT AUX 2 )L\R(

RCA ي كي�رب نوع فونو ال�ت  VIDEO INPUT )KARAOKE\AUX 1\AUX 2(

RCA ي كي�رب نوع فونو ال�ت  VIDEO OUTPUT )1–3(

9-DB نوع  CONTROL 

نوع DIN صغ�ي ل4 دبوس  EXT. R SENSOR

نوع B USB ) موصل أجهزة موسيقية رقمية   USB منفذ

DC IN جاك

شاشات الكريستال السائل للرسم 128*64  شاشة العرض

mA 600 ي
استهالك التيار الكهربا�أ

420 )العرض( × 167 )العمق( × 44 )الرتفاع( ملم الحجم

kg 2.0 الوزن

دليل المستخدم
دد محول التيار الم�ت

بطاقة التسجيل
الشياء المرافق

0dBu = 0.775 Vrms  *

ف المنتج ، المواصفات و / أو المظهر المعدات عرضة للتغي�ي بدون إشعار مسبق .  من أجل تحس�ي  *


