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شرح للرموز

مصطلح "!WARNING" یشیر إلى التعلیمات المتعلقة بالسالمة الشخصیة. في حالة عدم اتباع التعلیمات قد یؤدي ذلك إلى حدوث إصابات جسدیة أو یتسبب في الوفاة.

مصطلح "!CAUTION" ُیشیر إلى التعلیمات المتعلقة بالتلف المحتمل الذي قد یلحق بالمعدات المادیة. في حالة عدم اتباع ھذه التعلیمات، قد یؤدي ذلك إلى حدوث تلف 
بالمعدات والذي قد ال یتم تغطیتھ بموجب الضمان.

مصطلح "!IMPORTANT" ُیشیر إلى التعلیمات أو المعلومات التي ُتعد جوھریًة الستكمال اإلجراء بنجاح.

ُیستخدم مصطلح "NOTE" لإلشارة إلى المعلومات اإلضافیة المفیدة.

الھدف من رمز البرق الوامض ذي رأس السھم الموجود في مثلث ھو تنبیھ المستخدم لوجود تیار كھربائي "خطیر" غیر معزول داخل 
غالف المنتج والذي قد یكون ذا قوة كافیة لتشكیل خطر حدوث صدمة كھربائیة لإلنسان. 

الھدف من عالمة التعجب الموجودة بمثلث متساوي األضالع ھو تنبیھ المستخدم لوجود تعلیمات سالمة وتشغیل وصیانة مھمة بھذا الدلیل.

تعلیمات مھمة فیما یتعلق بالسالمة

 :WARNING!  .لتجنب اندالع حریق أو حدوث صدمة كھربائیة، ال ُتعرض ھذه الجھاز إلى المطر أو الرطوبة

اقرأ ھذه التعلیمات.1. 
احتفظ بھذه التعلیمات.2. 
ضع كافة التحذیرات بعین االعتبار.3. 
اتبع كافة التعلیمات.4. 
ال تستخدم ھذا الجھاز بالقرب من الماء.5. 
نظفھ باستخدام قطعة جافة من القماش فقط.6. 
ال تُسد أي فتحات تھویة. رّكب الجھاز وفًقا لتعلیمات الشركة الُمصنعة.7. 
 ال ُتركب الجھاز بجانب أي مصدر حرارة مثل الُمشعات أو أجھزة التھویة الحراریة أو المواقد أو أجھزة أخرى (بما في ذلك مكبرات الصوت) تبعث 8. 

الحرارة.
 ال ُتبطل غرض السالمة الخاص بالقابس المستقطب أو قابس التأریض. یتضمن القابس المستقطب سنین أحدھما أعرض من اآلخر. یتضمن قابس التأریض 9. 

سنین وسن تأریض ثالث. السن العریض أو السن الثالث تم وضعھ لضمان سالمتك. إذا كان القابس المرفق ال یتناسب مع مقبس الكھرباء لدیك، فاستعن 
بكھربائي الستبدال المقبس غیر القابل لالستعمال.

لتقلیل خطر حدوث الصدمة الكھربائیة، یتم توصیل سلك الطاقة بمقبس مأخذ تیار رئیسي من خالل توصیل مؤرض واِق.. 10
أداة وصل الجھاز، أو قابس مصدر التیار الكھربائي المتردد الرئیسي، ھي أداة فصل التیار المتردد الرئیسیة وستظل قابلة للتشغیل بسھولة بعد التركیب. . 11
حافظ على سلك التیار الكھربائي من التعرض للسیر علیھ أو للثقب وباألخص عند القابس ومقابس المالءمة والنقاط التي یخرج السلك منھا من الجھاز.. 12
استخدم المرفقات/الملحقات التي حددتھا الشركة الُمصنعة فقط.. 13
 انزع الجھاز من القابس أثناء العواصف الرعدیة أو في حالة عدم استخدامھ لُمدد طویلة.. 14
 قم بإحالة كافة األمور المتعلقة بالصیانة إلى فنیي صیانة ُمؤھلین. تكون ھناك حاجة إلى إجراء عملیة صیانة عند تعرض الجھاز للتلف بأي شكل من . 15

األشكال، مثل: في حالة تلف سلك اإلمداد بالكھرباء أو القابس أو انسكاب سائل أو سقوط أجسام داخل الجھاز أو تعرض الجھاز للمطر أو الرطوبة أو عدم 
عمل الجھاز بطریقة اعتیادیة أو سقوطھ.

التزم بكافة القوانین المحلیة القابلة للتطبیق.. 16
استعن بمھندس محترف ُمعتمد عندما تراودك أي شكوك أو تكون لدیك أیة استفسارات فیما یتعلق بتركیب أحد األجھزة المادیة.. 17
ال تقم باستخدام بخاخ أو منظف أو معقم أو مطھر یحتوي على األیروسول على الجھاز أو بالقرب منھ. نظفھ باستخدام قطعة جافة من القماش فقط. . 18
ال تفصل الوحدة عن الكھرباء بجذب السلك، بل استخدم القابس.. 19
ال تغمس الجھاز في الماء أو السوائل. . 20
حافظ على فتحة التھویة خالیة من األتربة والمواد األخرى.. 21
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الصیانة والتصلیح
 :WARNING!   .تتطلب التقنیة المتطورة، مثل استخدام المواد الحدیثة واإللكترونیات ذات القدرة العالیة طرق صیانة وتصلیح مھیئة بشكل خاص

لتجنب حدوث خطر مترتب على تلف الجھاز و/أو اإلصابات لألشخاص و/أو خلق أخطار إضافیة فیما یتعلق بالسالمة، كل أعمال الصیانة أو التصلیح 
المجراة على الجھاز ینبغي أن یقوم بھا موقع صیانة معتمد من QSC أو موزع دولي معتمد لمنتجات QSC.  إن QSC غیر مسؤولة عن أي إصابة 

أو ضرر أو تلفیات ذات صلة تحدث بسبب تخاذل العمیل أو مالك الجھاز أو مستخدمھ في إتاحة القیام بأعمال التصلیح تلك.

(FCC) بیان لجنة االتصاالت الفیدرالیة
CXD4.5و CXD4.3 بخصوص

 :NOTE خضع ھذا الجھاز لالختبار وَثُبت أنھ یمتثل للحدود الخاصة باألجھزة الرقمیة من الفئة أ بمقتضى الجزء 15 من قواعد لجنة االتصاالت
الفیدرالیة. ُصمِّمت ھذه الحدود لتوفیر حمایة معقولة من التداخل الضار عندما یتم تشغیل الجھاز في بیئة تجاریة. ُیولّد ھذ الجھاز ویستخدم وقد یشع طاقة 

تردد السلكي، وقد یتسبب في حدوث تداخل ضار باالتصاالت الالسلكیة إذا لم ُیركَّب وُیسَتخدم وفًقا لدلیل التعلیمات. من المحتمل أن یتسبب تشغیل ھذا 
الجھاز في منطقة سكنیة في التداخل الضار مما ُیلزم المستخدم بتصلیح التداخل على حسابھ الشخصي.

CXD4.2 بخصوص
 :NOTE  خضع ھذا الجھاز لالختبار وَثُبت أنھ یمتثل للحدود الخاصة باألجھزة الرقمیة من الفئة ب بمقتضى الجزء 15 من قواعد لجنة االتصاالت
الفیدرالیة.

ُصمِّمت ھذه الحدود لتوفیر حمایة معقولة من التداخل الضار في التركیبات السكنیة. ُیولّد ھذ الجھاز ویستخدم وقد یشع طاقة تردد السلكي، وقد یتسبب في 
حدوث تداخل ضار باالتصاالت الالسلكیة إذا لم ُیركَّب وُیسَتخدم وفًقا للتعلیمات. إال أنھ لیس ھناك ما یضمن عدم حدوث تداخل في تركیب معین. إذا تسبب ھذا الجھاز 
في حدوث تداخل ضار باستقبال رادیو أو تلیفزیون، األمر الذي یمكن تحدیده بإطفاء الجھاز وتشغیلھ، ُیوصى المستخدم بمحاولة معالجة التداخل باتخاذ إجراء أو أكثر 

من اإلجراءات التالیة:

تغییر اتجاه أو موقع الھوائي الُمستقِبل.• 
زیادة المسافة الفاصلة بین الجھاز والُمستقِبل.• 
توصیل الجھاز بمأخذ تیار متصل بدائرة أخرى غیر تلك الموصل بھا الُمستقِبل.• 
استشارة التاجر أو أحد فنیي الرادیو/التلیفزیون الماھرین للحصول على المساعدة.• 

(RoHS) بیان حظر استخدام المواد الخطرة
 .(RoHS2) 2011/65 – حظر استخدام المواد الخطرة/EU تمتثل إلى التوجیھ األوروبي CXD4.5و CXD4.3و QSC CXD4.2 إن مكبرات الصوت

إن مكبرات الصوت QSC CXD4.2 وCXD4.3 وCXD4.5 تمتثل إلى توجیھات "حظر استخدام المواد الخطرة (RoHS) الخاصة بالصین". الجدول التالي 
مزود لتوضیح استخدام المنتج بالصین واألقالیم التابعة لھا:

CXD4.5و CXD4.3و QSC CXD4.2 مكبرات الصوت
 部件名称

(اسم الجزء)
 有毒有害物质或元素

(المواد والعناصر السامة أو الخطیرة)
 铅
(Pb)

 汞
(Hg)

 镉
(Cd)

 六价铬
(Cr(vi))

 多溴联苯
(PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

 电路板组件
(مكونات اللّوحة 

اإللكترونیة المطبوعة)

XOOOOO

 电路板组件
(مكونات الھیكل)

XOOOOO

O: 表明这些有毒或有害物质在部件使用的同类材料中的含量是在 SJ/T11363_2006 极限的要求之下。

(O: ُیشیر إلى أن ھذه المادة السامة أو الخطیرة الُمتضمنة في كافة المواد الُمتماثلة الُمستخدمة في ھذا الجزء تقل عن الحد المطلوب في 
(.SJ/T11363_2006

X: 表明这些有毒或有害物质在部件使用的同类材料中至少有一种含量是在 SJ/T11363_2006 极限的要求之上。

(X: ُیشیر إلى أن ھذه المادة السامة أو الخطیرة الُمتضمنة في واحدة على األقل من المواد الُمتماثلة الُمستخدمة في ھذا الجزء تتجاوز الحد المطلوب في 
(.SJ/T11363_2006

الضمان
www.qsc.com للمنتجات الصوتية عىل QSC كة � لرس� وىى� لكرى� �للحصول عىل نسخة من الضمان المحدود الخاص بـ QSC، قم بزيارة الموقع اال
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مقدمة
ُصِنعت مكبرات الصوت من سلسلة CXD خصیًصا من أجل أجھزة تكامل األنظمة، فھي تقدم تكبیًرا للصوت متعدد القنوات مع خاصیة مدمجة للمعالجة الرقمیة 

لإلشارة (DSP) وما یكفي من الطاقة لتشغیل مجموعة متنوعة وواسعة من أنظمة السماعات ذات الكفاءة المثلى في استھالك الطاقة. تتكون سلسلة CXD من ثالثة 
مكبرات للصوت خفیفة الوزن بارتفاع رفین (2RU) ذات أربع قنوات ومزودة بخاصیة مدمجة للمعالجة الرقمیة لإلشارة مع نظام دمج مرن للقنوات، باإلضافة إلى 

تشغیل مباشر بجھد 70 فولت و100 فولت. إن مكبرات الصوت ھذه ال تقدم فقط الطاقة والمعالجة لجعل نظامك یعمل بشكٍل أفضل، بل وتقدم أیًضا درجة متمیزة من 
الفعالیة للتأكد من بقاء التكالیف المتعلقة بالطاقة عند أقل قدر ممكن على مدار عمر التركیب. 

CXD تتمیز مكبرات الصوت بوجود تكنولوجیا Flexible Amplifier Summing Technology  (FAST). یمكن توزیع طاقة كلیة تبلغ 2000 أو 4000 أو 
8000 واط عبر واحد إلى أربعة مخرجات، وذلك وفًقا للطراز. باإلضافة لذلك، یمكن لجھازي  CXD4.3 و CXD4.5 تشغیل خطوط سماعات تعمل بقوة 70 فولت 
أو 100 فولت مباشرًة من أي مخرج من المخرجات األربعة أو من جمیعھا ویمكن لجھاز  CXD4.2 تشغیل مخرجات سماعات تعمل بقوة 70 فولت أو 100 فولت 

من قنوات متصلة. تتیح ھذه المرونة لمكبرات الصوت من سلسلة CXD تشغیل (على سبیل المثال) مكبري صوت في وضع النطاق الكامل مثبتین على السطح إلى 
جانب مضخم صوت وخط مكبر صوت واحد موزع یعمل بقوة 100 فولت؛ أو مضخم صوت عالي القدرة ومكبر صوت في وضع النطاق الكامل یحتوي على مكبري 

صوت مدمجین؛ أو ثالثة خطوط مكبر صوت موزعة تعمل بقوة 70 فولت ومضخم صوت؛ أو قناة أحادیة ذات قدرة عالیة جًدا لتشغیل مضخمات الصوت العمالقة. 

تستخدم مكبرات الصوت من سلسلة CXD  تصمیم مكبر قوة الصوت من الفئة D من الجیل الثالث من  QSC باإلضافة إلى منصة طاقة مخصصة تستخدم جھاز 
إخراج جدیًدا (4.3 و4.5 فقط). باإلضافة لذلك، تستخدم مكبرات الصوت CXD مصدر الطاقة من نوع PowerLight الذي أثبت كفاءتھ باإلضافة إلى خاصیة 

تصحیح معامل القدرة (Power Factor Correction)  (PFC)  (4.3 و4.5 فقط) والذي یحاذي شكل الموجة الحالي مع شكل الموجة الخاص بجھد مصدر التیار 
المتردد الرئیسي. تتیح خاصیة PFC لمكبرات الصوت من سلسلة CXD سحب التیار من الحائط بطریقة أكثر فعالیة وتحكًما مما ُینتج طاقة عالیة للغایة من مفتاح قطع 
دائرة تیار كھربائي متردد قیاسي مفرد. باإلضافة إلى ذلك، توفر مكبرات الصوت من سلسلة CXD أوضاع استعداد ذات مراحل متعددة تساعد على توفیر الطاقة عندما 

یكون األمر ممكًنا دون التخلي عن األداء المتمیز. والنتیجة ھي منصة قویة ومرنة بشكٍل استثنائي تقدم كفاءة عالیة جًدا.

مع وجود أربع قنوات لتكبیر الصوت باإلضافة إلى إمكانیة معالجة اإلشارات وبارتفاع یبلغ رفین (2RU) فقط، فإن سلسلة CXD تحل محل أجھزة تأخذ ما یقارب 
من ثالثة أضعاف مساحة الحامل. 

ُیعد مكبر صوت واحد من سلسلة CXD بمثابة معالج مكبر صوت متطور وذي كفاءة عالیة. یعني المزج بین المعالجة وتكبیر الصوت أن المعالجة الرقمیة لإلشارة 
تمیز تماًما ما یقوم بھ مكبر الصوت حتى یمكن أن تكون معالجة الدینامیكیات أكثر دقة وكفاءة بشكٍل كبیر. یستخدم ھذا النھج كًال من محددات الجذر المتوسط المربع 

(RMS) ومحددات الذروة اللتین تسمحان لمضخم الصوت ومكبر الصوت بأن یصدرا مخرجات أكثر دون أن یصال لمرحلة التشویش أو التدمیر. 

توفر المعالجة الرقمیة لإلشارة المدمجة أربعة قنوات من عوامل تصفیة موزع التردد ومعادل الصوت ذي الخمسة نطاقات/الطبقة المنخفضة/ الطبقة العلیا وتأخیر 
المحاذاة ومعالجة الدینامیكیات — كل ما یلزم لتحسین نظام مكبر الصوت إلى أقصى درجة. إضافة إلى ذلك، عند استخدام مكبرات الصوت QSC، فإن مكبرات 

الصوت CXD تقدم تكنولوجیا ™Intrinsic Correction، وھي عبارة عن مجموعة من المھارات المتعلقة بعوامل التصفیة والتحدید ومكبرات الصوت التي تم 
تطویرھا ألول مرة لمكبرات صوت المصفوفة الخطیة WideLine من QSC. تقوم تكنولوجیا Intrinsic Correction بالتعویض عن الالخطیة في تصمیم 

ل مما ُینتج أداًء استثنائًیا. البوق والُمشغِّ

تتضمن CXD أیًضا التضبیطات الموصى بھا من ِقبل الشركة الُمصنعة لعدٍد من مكبرات الصوت األكثر شھرة التي ال تحتوي على مكبر صوت مدمج. یساعدك 
مرشد إعداد النظام على اختیار اإلعداد مسبق الضبط الصحیح، أو اختیار واحد من قوالب التھیئة الـ20 وإنشاء تضبیطات یمكنك حفظھا في مكتبة اإلعدادات مسبقة 

الضبط المحددة من ِقبل المستخدم.

سواء كنت تستخدم واجھة المستخدم المخصصة الموجودة باللوحة األمامیة والتي تتمیز بوجود شاشة عرض مقاس 400 × 240 وأداة ترمیز دّوارة وأزرار تنقل، أو 
كنت تستخدم برنامج Amplifier Navigator على جھاز كمبیوتر یستخدم نظام التشغیل ماك أو جھاز كمبیوتر بنظام تشغیل آخر، فإن مكبرات الصوت CXD ُتعد 

مكبر صوت مثالًیا /منصة معالجة مثالیة لعملیات التركیب. 

تفریغ العبوة
ال توجد تعلیمات خاصة یتم اتباعھا عند تفریغ العبوة. قد ترغب في االحتفاظ بالمواد المستخدمة في الشحن الستخدامھا في حالة وقوع حدث مستبعد یتطلب إعادة مكبر 

الصوت للصیانة.

محتویات العبوة

قابس وصلة ذو نمط أوروبي بـ 3 سنون (4)5. 

قابس وصلة ذو نمط أوروبي بـ 8 سنون (1)6. 

قابس وصلة ذو نمط أوروبي، قیاس 3.5 مم، بسنین (1)7. 

قابس وصلة ذو نمط أوروبي، قیاس 3.5 مم، بـ 3 سنون (1)8. 

 .9(1) USB كابل

 .1TD-000350 دلیل البدء السریع

 .2TD-000420 صحیفة المعلومات التحذیریة

 .3CXD مكبر الصوت

سلك الطاقة الخاص بالتیار الكھربائي المتردد مطابق لمواصفات ھیئة الكھرباء 4. 
الدولیة
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الممیزات
اللوحة األمامیة لمكبر الصوت

  1 —الشكل— 

1

2
3
4
5
6
7
8

12

13
14
15

169
10

11

اللوحة الخلفیة لمكبر الصوت

 :NOTE  2.4. یتمثل االختالف في أن أماكن CXD 5.4 تھیئة لوحة خلفیة مختلفة عن اللوحة الخلفیة لطراز CXD3.4 و CXD یوجد بالطرازین
المروحة والموصل ذي النمط األوروبي المزود بثمانیة سنون والمعلومات المصاحبة لھما موضوعة بشكل متبادل. 

 2 —الشكل— 

CH AB
T1+
T3+

T2-
T4-

CH CD
T5+
T7+

T6-
T8-

CH ABC
T1+
T3+
T5+

T2-
T4-
T6-

CH ABCD
T1+
T3+
T5+
T7+

T2-
T4-
T6-
T8-

CH AB+CD
T1+
T3+

T5-
T7-

CH C+D
T5+ T7-

CH A+B
T1+ T3-

BRIDGED

OUTPUTS TO SPEAKERS

CH A

CH D

CH C

CH B

+

+

+

+
-

-

-

-

T1

T4

T3

T2

T5

T8

T7

T6

SETTINGS CAN BE
CONFIGURED FOR

70V, 100V AND
200V DIRECT

OUTPUT.

PARALLEL CHANNEL
COMBINING APPLICATIONS

THIS PRODUCT SHOULD BE SUPPORTED ON ALL
FOUR CORNERS WHEN INSTALLED IN A RACK

USB

HEARTBEAT
GPO

GPI

1 4 5 6 7 8 102 93

مؤشرات LED الخاصة بقطع اإلشارة (حمراء) الخاصة بقنوات اإلدخال. 8
مؤشرات LED الخاصة بوجود اإلشارة (أزرق) الخاصة بقنوات اإلدخال. 9
ُتسمى قنوات اإلدخال 1 و2 و3 و4. 10
شاشة LCD لعرض الرسوم. 11
12 .(HOME) زر الشاشة الرئیسیة
13 .(ENTER) زر اإلدخال
14 .(MASTER CONTROL) مقبض التحكم الرئیسي
15 .(EXIT) زر الخروج
16 .(GAIN) زر تقویة اإلشارة

موصل ذو نمط أوروبي مزود بثمانیة سنون. 5
مروحة التبرید. 6
مفتاح تشغیل التیار الكھربائي المتردد. 7
توصیلة غلق الطاقة طبًقا لمواصفات ھیئة الكھرباء الدولیة. 8
الدعامة الخلفیة للتثبیت إلى حامل . 9
الدعامة األمامیة للتثبیت إلى حامل. 10

1 .Dو Cو Bو A ُتسمى قنوات اإلخراج
أزرار كتم الصوت ومؤشرات LED (الحمراء) الخاصة بقنوات اإلخراج. 2
مؤشرات LED (الحمراء) الخاصة بمحدد قنوات اإلخراج . 3
 قناة اإلخراج 10- دیسیبل أقل من الحد األقصى لمخرجات مكبر الصوت . 4

(أزرق)
 قناة اإلخراج 20- دیسیبل أقل من الحد األقصى لمخرجات مكبر الصوت . 5

(أزرق)
زر التشغیل المبرمج (أزرق/أحمر). 6
 أزرار االختیار ومؤشرات LED الخاصة بالقناة (كھرماني لإلدخال، أزرق . 7

لإلخراج)

منفذ USB من النوع B، أربعة سنون. 1
 منفذ اإلخراج ذو األغراض العامة (GPO)/إشارة Heartbeat (إخراج) . 2

الموصل من النمط األوروبي، 3 سنون
 منفذ اإلدخال ذو األغراض العامة (GPI) (إدخال) الموصل من النمط . 3

األوروبي، سنان
أربعة موصالت ذات نمط أوروبي مزودة بثالثة سنون . 4
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التركیب
إن الخطوات التالیة مكتوبة في ترتیب التركیب الموصى بھ. 

تثبیت مكبر الصوت إلى حامل
إن مكبرات الصوت من سلسلة CXD مصممة لیتم تثبیتھا في وحدة قیاسیة للتثبیت إلى حامل. یبلغ ارتفاع مكبرات الصوت رفین (2RU) ویبلغ طول جھازي 

CXD 4.3 وCXD 4.5 381 مم (15 بوصة) بینما یبلغ عمق جھاز CXD4.2 229 مم (9 بوصات).

قم بتثبیت مكبر الصوت إلى الحامل باستخدام ثمانیة براٍغ (أربعة للجھاز CXD 4.2) (غیر مرفقة)، أربعة باألمام وأربعة بالخلف. للحصول على التعلیمات 1. 
.(www.qsc.com) اإللكتروني QSC دلیل تركیب مقابض الحامل الخلفیة" الذي من الممكن العثور علیھ على موقع"  TD-000050 الكاملة، راجع

 :CAUTION! .تأكد من عدم وجود ما یسد فتحات التھویة األمامیة أو الخلفیة، وأن كل جانب بجواره مساحة خالیة ال تقل عن 2 سم

موصالت التیار المتردد الرئیسیة

 :WARNING!  في وضع (AC Power) عندما تكون طاقة التیار الكھربائي المتردد
التشغیل، فھناك إمكانیة لوجود جھد كھربائي خطیر بأطراف اإلخراج الموجودة في الجزء 
الخلفي من مكبر الصوت. احذر لمس نقاط االتصال ھذه. ضع مفتاح فصل مصدر التیار 

المتردد الرئیسي (AC Mains) في وضع اإلیقاف قبل القیام بأي توصیالت. 

یوجد بمكبري الصوت  CXD4.3 وCXD 4.5 مصدر طاقة في حاالت الطوارئ یعمل بجھد 100 – 
240 فولت تیار متردد، 50 – 60 ھیرتز، مع موصل غلق مطابق لمواصفات ھیئة الكھرباء الدولیة. یوجد 

بجھاز CXD  4.2 مصدر طاقة في حاالت الطوارئ یعمل بجھد 100 – 240 فولت تیار متردد، 50 – 
60 ھیرتز، مع موصل غلق مطابق لمواصفات ھیئة الكھرباء الدولیة. 

تأكد من أن مفتاح التشغیل الموجود في الجزء الخلفي من مكبر الصوت في وضع اإلغالق.1. 

قم بتوصیل كابل التیار الكھربائي المتردد المطابق لمواصفات ھیئة الكھرباء الدولیة بین موصل التیار 2. 
الكھربائي المتردد الخلفي لمكبر الصوت ومصدر طاقة التیار الكھربائي المتردد.

طاقة التیار الكھربائي المتردد 

 :NOTE 
إذا لم یكن ھناك مقطع صوت في مكبر الصوت لمدة خمس عشرة دقیقة، فإن مكبر الصوت سیتوقف عن التبدیل. سیعود وضع مكبر الصوت إلى وضع 

التشغیل (Run) في اللحظة التي یتوفر بھا مقطع صوت.

عندما تفصل الطاقة عن مكبر الصوت، ثم تعید توصیلھا مرة أخرى، یعود مكبر الصوت إلى آخر حالة كان علیھا.

 3 —الشكل— 
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المدخالت
توصیل مدخالت الصوت

توجد أربعة موصالت ذات نمط أوروبي مزودة بثالثة سنون مرقمة من 1 إلى 4 تقدم مدخالت 
الصوت في مكبرات الصوت CXD. یمكن مزج مدخل أحادي بمخرج واحد أو مجموعة من 

المخرجات. یمكن استخدام من واحد إلى أربعة من المدخالت. تبلغ مقاومة المدخالت 10 كیلوأوم 
متوازنة أو غیر متوازنة، مع حساسیة تبلغ إما +4 أو +14 وحدة دیسیبل. 

تأكد من إیقاف تشغیل أجھزة مصادر الصوت الخاصة بك. 1. 

قم بتوصیل مصدر الصوت قوي اإلشارة بما یصل إلى أربعة موصالت ذات نمط أوروبي 2. 
(مزودة). یمكنك استخدام سواء المدخالت المتوازنة (— الشكل 4) أو المدخالت غیر 

المتوازنة(— الشكل 5).

 :NOTE  .القدرة على توجیھ المدخالت إلى مخرجات مختلفة CXD تمتلك سلسلة
تأكد من أن التوصیالت التي تقوم بتركیبھا ھنا تطابق تھیئة مكبر الصوت. 

قم بتوصیل الموصالت في المقابس المناسبة (المدخالت القابلة للتوجیھ 3. 
(ROUTABLE INPUTS)   1،  2، 3، 4) — الشكل 6 و— الشكل 7.

 USB ( اختیاري)
یتصل كابل USB (الُمزود) بجھاز كمبیوتر یستخدم نظام التشغیل ماك أو جھاز كمبیوتر شخصي لالستخدام مع برنامج Amplifier Navigator. یمكنك تحدیث 
 Amplifier Navigator البرنامج الثابت الخاص بمكبر الصوت وحفظ ملفات التھیئة ونشرھا والمزید غیر ذلك. راجع المساعدة عبر اإلنترنت الخاصة ببرنامج

للحصول على مزید من التفاصیل.

Heartbeat/ (GPIO) منافذ اإلدخال واإلخراج ذات األغراض العامة
یوجد موصالن ذوا نمط أوروبي قیاس 3.5 مم في الجزء الخلفي من مكبر الصوت. 

Heartbeat — یوفر مخرج heartbeat إشارة موجیة مربعة الشكل بقوة 1 ھیرتز عند 3.3 فولت. یمكن لھذه اإلشارة االتصال بنظام حفاظ على سالمة  •
الحیاة لمراقبة حالة النجاح/الفشل الخاصة بمكبر الصوت. یجب أن یكون مكبر الصوت غیر قادر تماًما على إنشاء مخرج حتى یتسبب في أن تتوقف إشارة 

heartbeat. ینبھ وجود إشارة heartbeat مفقودة نظام الحفاظ على سالمة الحیاة بالحالة الُمعطلة. ال تعمل أي حالة یبدأھا المستخدم مثل كتم صوت 
.heartbeat على إیقاف ،(Mute All) أو وضعھ في وضع كتم صوت جمیع المصادر (Standby) المخرجات أو وضع مكبر للصوت في وضع االستعداد

منفذ اإلخراج ذو األغراض العامة (GPO) — یمكن تشغیل منفذ GPO (مؤشر مرتفع أو منخفض) بواسطة واحد من األعطال التالیة:• 
 ◦(stluaF llA) جمیع األعطال
 ◦(Thermal Limiting) التحدید الحراري
المقاومة (Impedance) (حدود المقاومة القابلة للتحدید)◦ 

منفذ اإلدخال ذو األغراض العامة  (GPI) — یسمح لك منفذ GPI بالقیام بأيٍ مما یلي من موقع بعید:• 
وضع مكبر الصوت في وضع االستعداد (Standby) أو وضع التشغیل (Run) أو ◦ 
كتم أو إیقاف كتم صوت جمیع المخرجات أو ◦ 
استرجاع إعداد من إعدادین مسبقي الضبط ◦ 

  7 —الشكل— 

+ -

+ -

+ -

+ -

 

  5 —الشكل— 

No equilibrada

  4 —الشكل— 

Equilibrada

  6 —الشكل— 

HEARTBEAT
GPO

GPI

USB
ENTRADAS ENRUTABLES

21 43
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المخرجات
تحتوي مكبرات الصوت CXD على أربعة مخرجات قابلة للتھیئة. یمكنك ضبط الطاقة وتجمیع المخرجات (المتصلة والمتوازیة) وضبط المعالجة الرقمیة لإلشارة لكل 
مخرج. عندما یتم تغییر تھیئة المخرج الخاص بمكبر الصوت، تتغیر على أساسھ أطراف اإلخراج التي تتحكم بھا المرحالت. استخدم الرسوم التخطیطیة الموضحة في 

— الشكل 9 إلى — الشكل 17 كمرجع لتوصیل أسالك مكبرات الصوت.

اختیار تھیئة المخرجات  
الخطوة األولى في تھیئة مكبر الصوت الخاص بك ھي اختیار إعداد مسبق الضبط استناًدا إلى مكبرات الصوت التي یتم توصیلھا بمكبر الصوت. ُیعد االسم الحالي 

معبًرا عن عملیة التھیئة. یمكنك اختیار أحد اإلعدادات مسبقة الضبط المحددة من قبل المصنع، ثم تعدیل ضبط المعامالت حسب الحاجة، ثم حفظ التھیئة كأحد اإلعدادات 
مسبقة الضبط المحددة من ِقبل المستخدم. باإلضافة إلى ذلك، یمكنك استخدام "مرشد الضبط المسبق (Preset Wizard)" الموجود بصفحة 15 إلنشاء إعدادات مسبقة 

الضبط من إحدى مجموعات القنوات األساسیة. عند تغییر التھیئة، یتم كتم صوت جمیع القنوات األربعة تلقائًیا.

 :WARNING!  في وضع التشغیل، فھناك إمكانیة لوجود جھد كھربائي (AC Power) عندما تكون طاقة التیار الكھربائي المتردد
خطیر بأطراف اإلخراج الموجودة في الجزء الخلفي من مكبر الصوت. احذر لمس نقاط االتصال ھذه. ضع مفتاح فصل مصدر التیار 

المتردد الرئیسي (AC Mains) في وضع اإلیقاف قبل القیام بأي توصیالت. 

ضع مفتاح تشغیل مصدر التیار المتردد الرئیسي (AC Mains) الموجود بالجزء الخلفي من مكبر الصوت في وضع التشغیل. یبدأ مكبر الصوت في وضع 1. 
.(Run) التشغیل

اضغط على زر التشغیل الموجود باللوحة األمامیة ثم حرره. سیومض الزر باللون األحمر، ویعني ھذا أن مكبر الصوت في وضع كتم صوت جمیع المصادر 2. 
.(Mute All)

قم باختیار التھیئة المناسبة لمكبرات الصوت الخاصة بك، باستخدام خاصیة استرجاع الضبط المسبق (Preset Recall) أو مرشد الضبط المسبق 3. 
.(Preset Wizard)

            8 —الشكل— 

اسم اإلعداد مسبق الضبط الحالي 
(Current Preset Name)
اسم اإلعداد مسبق الضبط المختار 
(Selected Preset Name)
(Input Mixer) جھاز مزج أصوات المدخالت

(Frequency Range) لون نطاق الترددات

(Output Configuration) تھیئة المخرجات

F1:  A  B  C  D

F7:  ABC  D

M ABC M D

رقم المدخل

مضخم الصوت

تردد منخفض

تردد متوسط

تردد عاٍل

النطاق الكامل

رموز ألوان نطاق الترددات 
(Frequency Range)
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فیما یلي قائمة بالتھیئات للمخارج ذات القناة الواحدة والقناتین والثالث قنوات واألربع قنوات. ال ُتعد ھذه القائمة شاملة، ولكن المراد منھا إعطاؤك فكرة عما ھو موجود 
وكیفیة توصیل المخارج باألسالك.

     (One-Channel Configurations) عملیات التھیئة لقناة واحدة

    (Two-Channel Configurations) عملیات التھیئة لقناتین

         10 —الشكل— 

AB في وضع متواز 
متصل بـ CD في 

وضع متواز

F8:  AB+CD

F8: AB+CD

M AB+CD

          9 —الشكل— 

ABCD متواٍز
F9:  ABCD

F9:  ABCD

M ABCD

          12 —الشكل— 

AB متواٍز
C+D متصل

F5:  AB  C+D

F5:  AB  C+D

AB C+DM M

     11 —الشكل— 

A+B متصل
C+D متصل

F6: A+B  C+D

F6:  A+B  C+D

A+B C+DM M
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    (Three-Channel Configurations) عملیات التھیئة لثالث قنوات

          13 —الشكل— 

AB متواٍز
CD متواٍز

F4:  AB  CD

F4:  AB  CD

AB CDM M

          14 —الشكل— 

ABC متواٍز
D أحادي

F7:  ABC  D

F7:  ABC  D

ABC DM M

          16 —الشكل— 

AB متواٍز
C أحادي
D أحادي

F2:  AB  C  D

F2:  AB  C  D

M AB M C M D

          15 —الشكل— 

A+B متصل
C أحادي
D أحادي

F3:  A+B  C  D

F3:  A+B  C  D

A+B C DM M M
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  (Four-Channel Configuration) التھیئة ألربع قنوات

 (Connect the Loudspeakers) توصیل مكبرات الصوت

 :WARNING!  في وضع (AC Power) عندما تكون طاقة التیار الكھربائي المتردد
التشغیل، فھناك إمكانیة لوجود جھد كھربائي خطیر بأطراف اإلخراج الموجودة في الجزء 
الخلفي من مكبر الصوت. احذر لمس نقاط االتصال ھذه. ضع مفتاح فصل مصدر التیار 

المتردد الرئیسي (AC Mains) في وضع اإلیقاف قبل القیام بأي توصیالت. 
ضع مفتاح تشغیل مصدر التیار المتردد الرئیسي (AC Mains) الموجود بالجزء الخلفي من مكبر 1. 

.(OFF) الصوت في وضع اإلیقاف
قم بتوصیل سلك مكبر الصوت بالموصل ذي النمط األوروبي المزود بـ8 سنون. راجع — الشكل 9 2. 

حتى — الشكل 17.
قم بتركیب الموصل ذي النمط األوروبي بالجزء الخلفي لمكبر الصوت كما ھو موضح في 3. 

— الشكل 18.
استخدم مفك براغي Phillips لتثبیت الموصل.4. 

       17 —الشكل— 

A أحادي
B أحادي
C أحادي
D أحادي

F1:  A  B  C  D

F1:  A  B  C  D

M MA B M C M D

  18 —الشكل— 
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CXD تدفق اإلشارة الخاص بمكبر الصوت

     20 —الشكل— 

لاخدإ طبضمعالجة اإلخراجإعدادات اإلدخال

مفتاح 
تقویة المقیاسA/Dالحساسیة

اإلشارة
جھاز مزج 
كتم الصوتاألصوات

عامل تصفیة 
التردد 
العالي

تقویة اإلشارة 
/ القطبیة

عامل تصفیة 
التردد 
المنخفض

معادل 
بارامتري 
خماسي 
النطاق

التأخیر
محدد الجذر 
المتوسط 
المربع / 
الذروة

D / AA    المقیاس

مفتاح 
تقویة المقیاسA/Dالحساسیة

اإلشارة
جھاز مزج 
كتم الصوتاألصوات

عامل تصفیة 
التردد 
العالي

تقویة اإلشارة 
/ القطبیة

عامل تصفیة 
التردد 
المنخفض

معادل 
بارامتري 
خماسي 
النطاق

التأخیر
محدد الجذر 
المتوسط 
المربع / 
الذروة

D / AB    المقیاس

مفتاح 
تقویة المقیاسA/Dالحساسیة

اإلشارة
جھاز مزج 
كتم الصوتاألصوات

عامل تصفیة 
التردد 
العالي

تقویة اإلشارة 
/ القطبیة

عامل تصفیة 
التردد 
المنخفض

معادل 
بارامتري 
خماسي 
النطاق

التأخیر
محدد الجذر 
المتوسط 
المربع / 
الذروة

D / AD    المقیاس

مفتاح 
تقویة المقیاسA/Dالحساسیة

اإلشارة
جھاز مزج 
كتم الصوتاألصوات

عامل تصفیة 
التردد 
العالي

تقویة اإلشارة 
/ القطبیة

عامل تصفیة 
التردد 
المنخفض

معادل 
بارامتري 
خماسي 
النطاق

التأخیر
محدد الجذر 
المتوسط 
المربع / 
الذروة

D / AE    المقیاس

ل موزع التردد الزر مفعَّ
(Crossover)

  یتم الضبط بواسطة إعداد 
مسبق الضبط أو مرشد

شجرة القائمة
برامج الخدمات (Utilities)المخرجاتالمدخالتاإلعدادات مسبقة الضبط

استرجاع الضبط 
(Preset Recall) المسبق

حساسیة اإلدخال 
(Input Sensitivity)

جھاز مزج األصوات مع الضوضاء 
(Mixer w/Noise & Tone) والنبرة(Status) الحالة

حفظ وحدة الضبط 
(Preset Save) المسبق

تقویة إشارة المدخل 
(Input Gain)

الوضع Mode (Lo-Z، 70) فولت، 
100 فولت))

تعریف مضخم 
(Amp ID) الصوت

مرشد الضبط المسبق 
(Preset Wizard)(Spkr Processing) معالجة السماعة(Display) العرض

(Crossover) موزع التردد( Lockout) اإلغالق

(PEQ) كلمة المرور معادل بارامتري
(Password)

(Delay) منفذ إدخال ذو التأخیر
(GPI) أغراض عامة

(Limiter) منفذ إخراج ذو المحدد
(GPO) أغراض عامة

تصحیح المصفوفة 
*(Array Correction)

(Load Speaker) تشغیل السماعة
*لمصفوفات خط QSC فقط.

(Save Speaker) حفظ السماعة

طاقة التیار الكھربائي المتردد في وضع التشغیل
بعد توصیل المخرجات بمكبرات الصوت، ُیمكنك تشغیل مضخم الصوت.

تأكد أن إعدادات تقویة اإلخراج بجمیع أجھزة مصادر الصوت (مشغالت االقراص المضغوطة، أجھزة المزج، اآلالت الموسیقیة، وما إلى ذلك) مضبوطة على 1. 
أقل إخراج (الحد األقصى للتخفیف).

قم بتشغیل جمیع مصادر الصوت.2. 
ضع مفتاح تشغیل مصدر التیار المتردد الرئیسي (AC Mains) الموجود بالجزء الخلفي من مكبر الصوت في وضع التشغیل (ON). یبدأ مكبر الصوت 3. 

في العمل على نفس الحالة التي كان علیھا عند إیقاف الطاقة. إذا كان مكبر الصوت في وضع االستعداد (Standby) أو وضع كتم صوت جمیع المصادر 
(Mute All) (مؤشر LED الخاص بزر التشغیل یضيء باللون األحمر الثابت أو یومض باللون األحمر)، فاضغط على زر التشغیل لتغییر وضع مكبر الصوت 

.(Run) إلى وضع التشغیل
یمكنك اآلن رفع صوت مخرجات مصادر الصوت الخاصة بك.4. 
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(EXIT) زر الخروج
نك من الخروج من مكونات القائمة واختیار المعامالت.•  ُیمكَّ
ُیعید الضغط على زر الخروج (EXIT)، في وضع التحریر، القیمة لترجع • 

إلى حالتھا السابقة وُیخرجك من وضع التحریر.

(HOME) زر الشاشة الرئیسیة
إذا كنت في الشاشة الرئیسیة، فإن الضغط على زر الشاشة الرئیسیة • 

(HOME) سیعرض شاشة الصفحة الرئیسیة البدیلة.  سیعیدك الضغط 
على زر الشاشة الرئیسیة (HOME) مرة ثانیة إلى الشاشة الرئیسیة 

األساسیة.
إذا كنت في شاشة تنقل، فسُیعیدك الضغط على زر الشاشة الرئیسیة • 

(HOME) إلى شاشة الصفحة الرئیسیة.  
إذا كنت في شاشة تقوم فیھا بالتحریر، فسیؤكد الضغط على زر الشاشة • 

الرئیسیة (HOME) أي قیمة قمت بتحریرھا وسیأخذك إلى الشاشة 
الرئیسیة.  

 (GAIN) زر تقویة اإلشارة
سیأخذك الضغط على زر تقویة اإلشارة (GAIN) من أي شاشة إلى شاشة • 

تقویة اإلشارة الخاصة بالمخرجات ألحدث قناة إخراج تم الوصول إلیھا.
یؤكد الضغط على زر تقویة اإلشارة (GAIN) مجدًدا على التغییر الذي تم • 

بمقویات اإلشارة وُیعیدك إلى الشاشة التي كنت بھا عند ضغطك على زر 
.(GAIN) تقویة اإلشارة

یضيء زر تقویة اإلشارة (Gain) باللون األخضر عند اختیاره.• 

 (SEL) أزرار االختیار
استخدم ھذه األزرار للتنقل بین قنوات المدخالت أو • 

قنوات المخرجات. على سبیل المثال، إذا كنت تقوم 
بضبط مقویات اإلشارة الخاصة بالمخرجات على القناة A، سیأخذك 

الضغط على زر االختیار (SEL) الخاص بالقناة B إلى ضبط مقویات 
 .B اإلشارة للقناة

تقوم ھذه األزرار بتغییر اختیار كل من المدخالت والمخرجات في الوقت • 
نفسھ. على سبیل المثال، إذا اخترت المخرج A ثم تحولت إلى شاشة 

مدخالت، فستصبح في المدخل 1.
تكون أزرار االختیار (SEL) نشطة في أي شاشة إدخال أو إخراج كما • 

یشیر وجود زر اختیار (SEL) في وضع مضيء وعالمة في الركن 
العلوي األیمن للشاشة (اإلدخال 1-4 أو اإلخراج 4-1). 

تضيء أزرار االختیار (SEL) باللون األزرق بالنسبة لقنوات المخرجات • 
وكھرماني بالنسبة لقنوات المدخالت.

 (MUTE) أزرار كتم الصوت
استخدم ھذه األزرار لكتم الصوت فیما یتعلق بقناة اإلخراج المرتبطة.• 
 • (MUTE) عندما تتغیر تھیئة المخرجات، یتم تشغیل أزرار كتم الصوت

بشكل أوتوماتیكي. یجب أن تبطل كتم صوت القنوات یدوًیا.

(LIM) الخاصة بالمحدد LED مؤشرات
تضيء باللون األحمر عندما یكون المحدد مشغًال. • 

مؤشرات LED -10 و-20
تشیر إلى أن المعدل بالدیسیبل أقل من مستوى اإلخراج • 

األقصى للقناة.

(CLIP) الخاصة بقطع اإلشارة LED مؤشرات
تضيء باللون األحمر عندما یتم قطع إشارة اإلدخال.• 

(SIG) الخاصة باإلشارة DEL مؤشرات
تضيء باللون األزرق عندما تكون ھناك إشارة أكبر من -40 دیسیبل.• 

EXIT

HOME

GAIN GAIN

SEL SEL

LIM

-10 & -20

CLIP

SIG

التحكم في مكبر الصوت
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OUTPUT

HOME

MASTER
CONTROL

-10

-20

LIM

SEL

MUTE

A

1

SEL

MUTE

B

2

SEL

MUTE

C

3

SEL

MUTE

D

4

CLIP

SIG

INPUT

ENTER

EXIT

GAIN

(power
button)

وضع اإلیقاف
مفتاح التشغیل الخلفي في وضع اإلیقاف، مكبر الصوت • 

غیر قابل للتشغیل. مفتاح التشغیل ھو أداة فصل مصدر 
التیار الكھربائي المتردد الرئیسي.

زر التشغیل ال یضيء.• 
ضع مفتاح التشغیل في وضع التشغیل. یدخل مكبر الصوت في الوضع الذي • 

كان علیھ عند فصل الطاقة. یضيء زر التشغیل وفًقا للوضع.
یكون إلعداد منفذ اإلدخال ذي األغراض العامة (GPI) تأثیر على عمل • 

زر التشغیل.

(Run) وضع التشغیل
من وضع االستعداد (Standby) أو وضع كتم صوت جمیع • 

المصادر (Mute All)، اضغط ثم حرر زر التشغیل الموجود 
باللوحة األمامیة.

یضيء زر التشغیل باللون األزرق.• 
یعتبر مكبر الصوت في حالة تشغیل كاملة؛ بإمكان الصوت أن یمر.• 
یكون إلعداد منفذ اإلدخال ذي األغراض العامة (GPI) تأثیر على عمل • 

زر التشغیل.

(Standby) وضع االستعداد
من وضع كتم صوت جمیع المصادر (Mute All) أو وضع • 

التشغیل (Run)، اضغط مع االستمرار في الضغط على زر 
التشغیل الموجود باللوحة األمامیة لمدة ثانیتین أو ثالث ثواٍن.

یضيء زر التشغیل باللون األحمر الثابت.• 
لوحة شاشة LCD األمامیة في وضع اإلیقاف.• 
ال ُیمكن تشغیل مكبر الصوت؛ ال ُیمكن تمریر الصوت.• 
یكون إلعداد منفذ اإلدخال ذي األغراض العامة (GPI) تأثیر على عمل • 

زر التشغیل.

(Mute All) وضع كتم صوت جمیع المصادر
من وضع التشغیل (Run)، اضغط ثم حرر زر التشغیل بسرعة.• 
یومض زر التشغیل باللون األحمر.• 
یتم كتم صوت منافذ اإلخراج وتكون مكبرات الصوت في وضع • 

اإلیقاف.
ُیمكن تشغیل خواص اللوحة األمامیة والمعالجة الرقمیة لإلشارة بشكل • 

.(Run) كامل. یتم حفظ أي تغییرات تجریھا وُتفّعل في وضع التشغیل
یكون إلعداد منفذ اإلدخال ذي األغراض العامة (GPI) تأثیر على عمل • 

زر التشغیل.

(Master Control) مقبض التحكم الرئیسي
ُیمكنك االنتقال بھ إلى أعلى/أسفل ویمیًنا/یساًرا الختیار عناصر • 

القائمة والمعامالت
ُیمكِّنك من ضبط المعامالت• 

(ENTER) زر اإلدخال
ُیمكِّنك من التنقل في مكونات القائمة• 
ُیمكِّنك من الدخول في وضع التحریر لضبط المعامالت• 
ُیمكِّنك من تأكید التغییرات التي قمت بھا والخروج من وضع التحریر.• 

ENTER

MUTE
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أنواع الشاشات

     21 —الشكل— 

معلوماتیة
ُصِمَمت الشاشات المعلوماتیة، مثل الشاشة الرئیسیة 

(HOME)، لتزودك بكمٍّ جید من المعلومات المفیدة في لمح 
البصر.

F1:  A B C D

Full

+1.5 dB
A - FR

+1.5 dB
C - FR

Full

+1.5 dB
D - FR

Full

121 V 7.2 AAC Voltage: AC Current:

Home (Press HOME for more information)

+3.5 dB
B - FR

Full

Amp Status: OK

رقم واسم اإلعداد مسبق الضبط
الموقع ومسارات التنقل

تھیئة القناة وتقویة اإلشارة

معدل جھد وتیار التیار المتردد

حالة مكبر الصوت

    22 —الشكل— 

Preset Recall and Save

Menu

PRESETS

INPUTS

F1:  A B C Dالتنقل
توفر شاشات التنقل الوسائل للتجول واختیار عناصر القائمة.  

 (Master Control) استخدم مقبض التحكم الرئیسي
والزرین اإلدخال (ENTER) والخروج (EXIT) للتنقل. 
ُیعتبر ھذا مثاالً على أحد أنواع شاشات التنقل، یوجد أنواع 

أخرى.

رقم واسم اإلعداد مسبق الضبط
الموقع ومسارات التنقل

منطقة فارغة تشیر إلى عدم وجود 
اختیارات أعاله

اختیار القائمة الحالیة

(CW) اختیار القائمة التالیة أدناه

        23 —الشكل— 

(Parameter Editing) تحریر المعامالت
 Parameter) تسمح لك شاشات تحریر المعامالت

Editing) باختیار وتحریر وتأكید التغییرات لمعامالت 
النظام المتعددة. استخدام زر اإلدخال (ENTER) لتحریر 

وتأكید التغییرات للمعامالت. استخدام مقبض التحكم 
الرئیسي (Master Control) الختیار المعامل وإجراء 

التعدیالت. استخدام زر الخروج (EXIT) لغلق وضع 
التحریر دون حفظ التغییرات.  Gain

-7.0 dBGn/Pol

F1:  A B C D

Polarity
POL+

Output
A
20 dB

-60 dB

Gain
-7.0 dB

المعامل قید التحریر

المعامل غیر المختار

 المعامل المختار

عن اإلعدادات مسبقة الضبط
إن CXD مكبرات الصوت تعمل بنظام إعدادات مسبقة الضبط. ُیعد فھم كیفیة عمل اإلعدادات مسبقة الضبط أمًرا أساسًیا للحصول على أفضل أداء من مكبرات الصوت 

الخاصة بك . ُیعرف اإلعداد مسبق الضبط في سیاق مكبرات صوت CXD بأنھ مزیج من تھیئة مكبر الصوت (مدخالت ومخرجات) والمعالجة الرقمیة لإلشارة 
(DSP) وتحدید مكبر الصوت. عند استرجاع أحد اإلعدادات مسبقة الضبط، یمكن لذلك تغییر مسار المخرجات وأي من إعدادات المعالجة الرقمیة لإلشارة.

تأتي مكبرات صوت CXD مزودة بـ20 إعداًدا مسبق الضبط محددة من قبل المصنع غیر قابلة للتغییر و50 إعداًدا مسبق الضبط ُتحَدد من ِقبل المستخدم. ُصممت 
اإلعدادات مسبقة الضبط المحددة من قبل المصنع لتكون نقاط بدایة إلنشاء اإلعدادات مسبقة الضبط التي تحتاجھا للتركیب الخاص بك. اإلعدادات مسبقة الضبط المحددة 
من قبل المصنع من F1: إلى F9: ال تتضمن أیة تحدیدات لمعالجة اإلشارة الرقمیة أو مكبرات الصوت، بل تھیئات للمخرجات فقط. اإلعدادات مسبقة الضبط المحددة 

من قبل المصنع من F10: إلى F20: تتضمن اإلعدادات األساسیة بجانب تھیئات المخرجات.

اإلعدادات مسبقة الضبط المحددة من قِبل المستخدم
تمت تھیئة اإلعدادات مسبقة الضبط من U1 إلى U50 المحددة من ِقبل المصنع جمیعھا تماًما مثل اإلعداد مسبق الضبط المحدد من قبل المصنع F1. في أي وقت 

تقوم فیھ بحفظ أحد اإلعدادات مسبقة الضبط، فإنك تستبدل أحد اإلعدادات مسبقة الضبط التي یحددھا المستخدم. توجد ثالث طرق إلنشاء إعدادات مسبقة الضبط یحددھا 
المستخدم.

یمكنك استرجاع أحد اإلعدادات مسبقة الضبط التي یحددھا المستخدم بتھیئة المخرجات التي ترغب بھا، ثم تعدیل معامالت معالجة اإلشارة الرقمیة وحفظھا • 
(SAVE) عن طریق استبدال ذلك اإلعداد الذي استرجعتھ، أو یمكنك حفظھ باسم (SAVE AS) (استبدالھ) أي إعداد آخر من اإلعدادات مسبقة الضبط التي 

یحددھا المستخدم.
یمكنك استرجاع أحد اإلعدادات مسبقة الضبط المحددة من قبل المصنع وتعدیل المعامالت ثم حفظھ باسم (SAVE AS) أحد اإلعدادات مسبقة الضبط التي • 

یحددھا المستخدم. ال یتاح تطبیق إجراء الحفظ (SAVE ) على اإلعدادات مسبقة الضبط المحددة من قبل المصنع.
 • (SAVE AS) لضبط تھیئة المخرجات ومخرجات الطاقة والمعامالت األخرى، ثم الحفظ باسم (Preset Wizard) یمكنك استخدام مرشد الضبط المسبق

(استبدال) أحد اإلعدادات مسبقة الضبط التي یحددھا المستخدم.
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(Preset Wizard) مرشد الضبط المسبق 
یقوم مرشد الضبط المسبق (Preset Wizard) بتسھیل عملیة إنشاء إعداد مسبق الضبط وتسمح لك بإنشاء إعداد مسبق الضبط من الصفر. كما یمنح مرشد الضبط 

المسبق (Preset Wizard) لك آلیة الختیار الطاقة والِحمل المطلوبین. وبناًء على تلك االختیارات، یتم اختیار أفضل تھیئة لمكبر الصوت ثم یصبح بإمكانك أن تختار 
وُتحدد مكبرات الصوت لكل مخرج. 

 :NOTE  سُیظھر 4.2 طاقة أقلCXD .إال إذا ُذكر ما یخالف ذلك CXD4.3 تم أخذ مستویات الطاقة الموضحة في ھذه العملیة من
وسُیظھر CXD4.5 طاقة أكبر. للحصول على التفاصیل الكاملة، راجع  قسم "المواصفات" الموجود بصفحة 31.  

HOME > PRESETS > PRESET WIZARD (ENTER)
عن مرشد اإلعداد المسبق (Preset Wizard) — 1الخطوة 

ENTERلالستمرار، اضغط

یقوم مرشد الضبط المسبق (Preset Wizard) بما یلي:
تھیئة مكبر الصوت• 
تحمیل إعدادات المعالجة الرقمیة لإلشارة • 

(DSP) للسماعات المحددة
نصائح:

ابدأ بالطاقة األعلى• 
ال توجد حاجة لتعیین السماعات لكل مخرج• 

ABOUT SPEAKERS SAVE

Preset Wizard does the following:
   • Configures the amplifier
   • Loads DSP settings for assigned speakers
Tips:
   • Start with the highest power
   • Speakers do not need to be assigned
       to each output

NEXT

HOME > PRESETS > PRESET WIZARD > ENTER (ENTER)
تعدیل المقاومة والطاقة — 2الخطوة 

(Impedance) اانتقل الختیار (المقاومة
  ((Power) أو القوة 

للتحریر، اضغط

أدر لضبط المعامالت

للتأكید، اضغط

كرر األمر لقنوات اإلخراج المتبقیة

ENTER

ENTER

اضبط المقاومة 
استناًدا إلى إجمالي حمل 
مكبر الصوت الموصل بالقناة.

االفتراضي = 8 أوم

االفتراضي = دقیقة لمكبر الصوت

المقاومة (Impedance) والقوة 
(Power) مرتبطان دینامیكًیا للتعدیالت.

OUTPUTS SPEAKERS SAVE

A B C DOutput:

8.0 - - - - - -Imped:

625 - - - - - -Power:

Remaining Power Available:  1875 W

Enter Load Profile (Impedance and Power)

 24 —الشكل— 

- - -

B

25%

A
- - -

25%

D
- - -

25%

C
- - -

25%

AB
- - -

50%

D
- - -

25%

C
- - -

25%

CD
- - -

50%

AB
- - -

50%

A+B
- - -

50%

D
- - -

25%

C
- - -

25%

D
- - -

25%

ABC
- - -

75%

ABCD
- - -

100%

AB + CD
- - -

100%

A+B
- - -

50%

C+D
- - -

50%*

            

(Preset Wizard) المحتملة باستخدام مرشد الضبط المسبق (Output Mode Combinations) مجموعات وضع اإلخراج

األوضاع:      A B = قنوات منفصلة / A+B = الوضع المتصل / AB = الوضع المتوازي
* ُتستخدم النسب المئویة لتمثیل قیمة الطاقة لطرازات مكبرات الصوت المختلفة.

اختیار قناة اإلخراج لتحدید السماعة   — 3الخطوة 

انتقل الختیار قناة اإلخراج

لتعیین مكبر صوت، اضغط
استمر للخطوة التالیة.  

ENTER

عند انتھائك من إعداد المقاومة والقوة لكل مخرج، 
تابع االنتقال للوصول لعالمة التبویب السماعات 

.(SPEAKERS)

ُیعد تعیین مكبر الصوت اختیارًیا، یمكنك تعیین مكبر 
صوت لواحدة أو أكثر من القنوات أو ال شيء على 

اإلطالق.

OUTPUTS SPEAKERS SAVE

Assign AssignAssign

Output: A DCB

Imped: 8.0 8.08.08.0

Spkr: - - - - - - - -- - - -- - - -

Assign

Power: 625 625625625
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اختیار نوع السماعة للقناة   — 4الخطوة 

 (Band) تستند اختیارات النطاق
وعامل التصفیة (Filter) على 
اختیارك للسماعة. یجب علیك 
اختیار مكبر صوت قبل اختیار 
نطاق (Band) وعامل تصفیة 
.(Filter)

عند انتھائك من تعیین مكبرات 
الصوت، استمر في االنتقال 
للوصول لعالمة التبویب حفظ 
.(SAVE)

لتحریر السماعة، اضغط
انتقل الختیار طراز سماعة

للتأكید، اضغط
((Filter) وعامل تصفیة (Band)) انتقل الختیار نطاق

للتحریر، اضغط
أدر لضبط المعامالت

للتأكید، اضغط
(ASSIGN) انتقل الختیار تعیین

لتعیین السماعة لقناة اإلخراج، اضغط

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

OUTPUTS SPEAKERS SAVE

Output: A

ASSIGN

Full Range

Speaker:

Default

Band:

QSC AP-5152

Filter:

اختیار رقم اإلعداد مسبق الضبط للمستخدم   — 5الخطوة 

(Save) انتقل لشاشة الحفظ

لتحریر رقم اإلعداد مسبق الضبط للمستخدم
 (User Preset)، اضغط

أدر لضبط المعامالت 

للتأكید، اضغط

انتقل إلى اسم اإلعداد مسبق الضبط
(New Preset Name) الجدید 

ENTER

ENTER

Edit preset number or press EXIT

User Preset Number: 21

SAVE

New Preset Name

C o n f i g - A

OUTPUTS SPEAKERS SAVE

تحدید اسم اإلعداد مسبق الضبط للمستخدم الجدید  — 6الخطوة 
إلضافة اسم ملف تعریف السماعة، اضغط  

 انتقل لموضع الحرف المرغوب           اضغط

    أدر الختیار الرمز المرغوب           اضغط

عند االنتھاء من كتابة الحروف، اضغط            مرتین

    عند االنتھاء، انتقل للحفظ (SAVE)           اضغط

السترجاع (RECALL) اإلعداد مسبق الضبط، اضغط

لعدم استرجاع (RECALL) اإلعداد مسبق الضبط، اضغط

ENTER

ENTER

ENTER

EXIT

ENTER

ENTER

EXIT

ُیشیر إلى التحریر

ُیشیر إلى أن "اسم اإلعداد مسبق 
 Speaker) الضبط الخاص بسماعة
Preset Name)" مختار

یصل حتى 21 رمًزا،
   A - Z  / a - z  / 0 - 9 /  _
/ - / مسافة

Press ENTER to edit name

SAVE

M y S p k r

SAVESPEAKERSABOUT

New Preset Name
User Preset Number: 21
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تعدیل اإلعدادات مسبقة الضبط
لتعدیل أحد اإلعدادات مسبقة الضبط، قم باسترجاع اإلعداد مسبق الضبط المزود بتھیئة المخرجات المرغوبة وقم بتعدیل معامالت المدخالت ومعامالت المخرجات ثم قم 

بحفظ اإلعداد مسبق الضبط. إضافًة إلى ذلك، بإمكانك حفظ اإلعداد مسبق الضبط خالل قیامك بعملیة اإلنشاء.

استرجاع اإلعدادات مسبقة الضبط
تتضمن اإلعدادات مسبقة الضبط تھیئة المخرجات ومعامالت المدخالت وملفات تعریف مكبر الصوت (معالجة اإلشارة الرقمیة والحمل والتحدیدات). یوجد 20 إعداًدا 

مسبق الضبط محدد من قبل المصنع یمكن استرجاعھا، ولكن ال یمكن استبدالھا، و50 إعداًدا مسبق الضبط یحددھا المستخدم یمكن استرجاعھا واستبدالھا. 
تھیئة إعدادات مسبقة الضبط محددة من قبل المصنع F1: إلى F9: تتضمن تھیئات المخرجات فقط. • 
اإلعدادات مسبقة الضبط المحددة من قبل المصنع من F10: إلى F20: تتضمن تھیئات المخرجات واإلعدادات األساسیة لمعالجة اإلشارة الرقمیة للتھیئات. • 
یوجد 50 إعداًدا مسبق الضبط یحدده المستخدم یمكن استرجاعھا واستبدالھا.• 

یؤدي استرجاع أحد اإلعدادات مسبقة الضبط إلى تغییر تھیئة مكبر الصوت. یمكنك استرجاع اإلعدادات مسبقة الضبط المحددة من قبل المصنع أو التي یحددھا 
المستخدم. 

HOME > PRESETS > PRESET RECALL (ENTER)
اختیار اإلعداد مسبق الضبط     — 1الخطوة 

انتقل إلى اإلعداد مسبق الضبط المرغوب

20 إعداًدا محدًدا من قبل المصنع، 50 إعداًدا 
محدًدا من قبل المستخدم

ُیشیر إلى مزید من اإلعدادات مسبقة الضبط
A B C DM M M M

F1:  A B C D

F1:  A B C D

Input Sub MF FullHFLF

تأكید االختیار      — 2الخطوة 

الختیار تھیئة اإلعداد مسبق الضبط، اضغط
لتأكید االختیار، اضغط

ENTER

ENTER

 تتغیر الرسالة الموجود أدناه إلى: "جاٍر
 "...استرجاع اإلعداد مسبق الضبط اآلن
!یمكنك سماع طقطقة المرحالت

F1:  A B C D

F18: 3-Way

Press ENTER to confirm selection

A+B C DM M M
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إعداد المدخالت
 :NOTE.إن التغییرات الُمجراة على مستویات اإلدخال تتم في الوقت الفعلي

HOME > INPUTS > SENS (ENTER)
اختیار حساسیة اإلدخال (Input Sensitivity)  — 1الخطوة 

إذا كان إعداد الحساسیة یبلغ 4+ وحدة دیسیبل، فإن إشارة قدرھا 4 وحدة دیسیبل صادرة من جھاز اإلدخال تؤدي إلى إنتاج 100 فولت (CXD4.5) و70 فولت (CXD4.3) عند إخراج مكبر الصوت لإلشارة. وبذلك 
فإن تقویة اإلشارة الخاصة بمكبر الصوت عند درجة حساسیة تبلغ 4+ وحدة دیسیبل تكون 38.5 دیسیبل (CXD4.5) و35.5 دیسیبل (CXD4.3). ستقطع إشارة اإلدخال 10 دیسیبل فوق إعداد الحساسیة.

إذا كان إعداد الحساسیة یبلغ 14+ وحدة دیسیبل، فإن إشارة قدرھا 4 وحدة دیسیبل صادرة من جھاز اإلدخال تؤدي إلى إنتاج 100 فولت (CXD4.5) و70 فولت (CXD4.3) عند إخراج مكبر الصوت لإلشارة. وبذلك 
فإن تقویة اإلشارة الخاصة بمكبر الصوت عند درجة حساسیة تبلغ 14 وحدة دیسیبل تكون 28 دیسیبل (CXD4.5) و25 دیسیبل (CXD4.3). ستقطع إشارة اإلدخال 10 دیسیبل فوق إعداد الحساسیة.

انتقل لالختیار (14+ أو 4+ وحدة دیسیبل)

لتأكید االختیار، اضغط  

لالنتقال إلى المدخل التالي، اضغط  

كرر ھذا اإلجراء فیما یتعلق بقنوات اإلدخال المتبقیة

ENTER

SEL

 Constant) یعطیك خیار الحساسیة الثابتة
Sensitivity) أقصى طاقة مخرجة عندما 

تصل مخرجات جھاز اإلدخال لدرجة الحساسیة 
(Sensitivity) التي حددتھا.

4+ وحدة دیسیبل = 70 فولت عند 8 أوم
14+ وحدة دیسیبل = 100 فولت عند8 أوم

بعد التأكید على إعداد الحساسیة 
(Sensitivity)، یمكنك االنتقال إلى 

تقویة اإلشارة (Gain) وضبطھا، قبل 
االنتقال إلى اإلدخال التالي.

F1:  A B C D
Input

1

Input Sens
+4 dBu

Gain (dB)
0.0

Const
Sens

HOME > INPUTS > INPUT GAIN (ENTER)
ضبط تقویة إشارة اإلدخال (Input Gain)        — 2الخطوة 

انتقل لالختیار (100- حتى 20 دیسیبل)

لتأكید االختیار، اضغط  

لالنتقال إلى المدخل التالي، اضغط  

كرر ھذا اإلجراء فیما یتعلق بقنوات اإلدخال المتبقیة

ENTER

SEL

F1:  A B C D
Input

1

Input Sens
+4 dBu

Gain (dB)
0.0

Const
Sens

إعداد المخرجات
 :NOTE.إن التغییرات الُمجراة على الُمخرجات تتم في الوقت الفعلي

جھاز مزج األصوات

إن مكبرات الصوت CXD مزودة بجھاز مزج أصوات داخلي یتیح لك إمكانیة ضبط 
اإلشارات من كل مدخل إلى كل مخرج من المخرجات األربعة.  — الشكل 25 ھو عبارة 

.A عن رسم تخطیطي لجھاز مزج األصوات لقناة اإلخراج

 إن اإلعداد االفتراضي لتقویة إشارة المدخل (Input Gain) ھو 0.0 دیسیبل وقد تم • 
.(INPUTS) ضبطھ في قسم المدخالت

 یوجد لكل قناة إخراج أربعة مدخالت، یتحكم بكل منھا تقویة إشارة جھاز مزج األصوات • 
.(Mixer Gain)

 • Mixer) وتقویة إشارة جھاز مزج األصوات (Input Gain) ُتعد تقویة إشارة المدخل 
 Input) تراكمیة. على سبیل المثال، إذا قمت بضبط تقویة إشارة المدخل (Gain

Gain) على +2.0 دیسیبل وتقویة إشارة جھاز مزج األصوات (Mixer Gain) على 
-5.0 دیسیبل، فسیكون المخرج الناتج ھو - 3.0دیسیبل 

مع مزج القناة "1" كوضع افتراضي مع المخرج A و2 مع B و3 مع C و4 مع D، یتم 
 Input) ضبط جمیع قنوات اإلدخال األخرى على -100. یعمل ضبط تقویة إشارة مدخل ما
Gain) على تغییر مدخل تلك القناة إلى أجھزة مزج األصوات الخاصة بجمیع القنوات. یؤثر 
تغییر تقویة إشارة جھاز مزج أصوات (Mixer Gain) فقط على ذلك المدخل الخاص بقناة 

  25 —الشكل— 

Input 1

Input 2

Input 3

Input 4

Output
A

Output Mixers
B

D
C

Output Mixers
B

D
C

Output Mixers
B

D
C

Output Mixers
B

D
C

INPUTS OUTPUT
MIXER  A

0.0 dB

-100 dB

-100 dB

-100 dB

0.0 dB

0.0 dB

0.0 dB

0.0 dB
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اإلخراج المختارة.

HOME > OUTPUTS > MIXER (ENTER)

ضبط تقویة إشارة جھاز المزج (Mixer Gains)  — 1الخطوة 

انتقل إلى المدخل الذي ترید ضبطھ  

للتحریر، اضغط

اضبط تقویة اإلشارة (Gain) للمدخل المختار

للتأكید، اضغط

كرر األمر فیما یتعلق بالمدخالت المتبقیة، لالنتقال إلى 
المخرج التالي، اضغط

 عند انتھائك، اضغط

ENTER

ENTER

SEL

EXIT

F1:  A B C D Output
A

MIXER Input 1
4.2

Input 2
-100.0

Input 3
-49.9

Input 4
-100.0

HOME > OUTPUTS > MIXER (ENTER)

االختبار - الضوضاء الوردیة ومولد النبرات  — 2الخطوة 

 •(Tone) والنبرة (Noise) لتستخدم الضوضاء (TEST) یجب أن تكون في وضع االختبار
ال یمكن استخدام الضوضاء (Noise) والنبرة (Tone) على نفس القناة وفي نفس الوقت.• 
 •.(Tone) والنبرة (Noise) للتحویل بین الضوضاء (Source) استخدم المصدر
 •.(Mixer) من جھاز مزج األصوات (Tone) والنبرة (Noise) ال تمر الضوضاء
إن مقویات اإلشارة الخاصة بالضوضاء (Noise) والنبرة (Tone) مستقلة عن مقویات • 

اإلشارة الخاصة بالمدخالت والمخرجات.

(MIXER) جھاز مزج الصوت
(PINK) الضوضاء الوردیة
 20.0 ھیرتز –20 كیلو ھیرتز

مستویات اإلخراج
 مغلق (Off ) (80-  دیسیبل) 
إلى 10- دیسیبل

 انتقل لالختبار (TEST)           اضغط

في المصدر (Source)، اضغط

  اختیار الضوضاء (Noise) أو النبرة (Tone)           اضغط

  انتقل للضوضاء (Noise)           اضغط

 اضبط الضوضاء (Noise) على المستوى المرغوب           اضغط

 انتقل للنبرة (Tone)           اضغط

 اضبط النبرة (Tone) على المستوى المرغوب          اضغط

  انتقل للتردد (Freq)           اضغط

  اضبط التردد على المستوى المرغوب          اضغط

عند انتھائك، اضغط

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

F1:  A B C D Output
A

Source
Tone

Noise
OFF

Tone
ON

Freq
1.0k

TEST

(Mode Select) اختیار الوضع

HOME > OUTPUTS > MODE (ENTER)

 اختیار وضع اإلخراج (Output Mode)   — 1الخطوة 

یوفر جھازا CXD4.3 وCXD4.5 تشغیًال مباشًرا بجھد 70 فولت و100 
فولت لكل مخرج.  یقدم جھاز CXD4.2 تشغیال مباشًرا بجھد 70 فولت 

و100 فولت عندما تكون ھناك قناتا إخراج متصلتین.

 انتقل الختیار مقاومة منخفضة أو 100 فولت أو 70 فولت

ENTERللتأكید، اضغط

F1:  A B C D
Outputs > Mode

MODE SELECT Mode:

Press ENTER to confirm

Output
A

Low-Z, 70V, 100V Low-Z
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(Loudspeaker Processing) معالجة مكبر الصوت

یتیح لك قسم معالجة مكبر الصوت (Loudspeaker Processing) إجراء التعدیالت على موزع التردد (Crossover) ومعادل الصوت (EQ) والتأخر 
(Delay) والمحدد (Limiter) وتفاصیل مصفوفة QSC  (QSC Array ) لكل قناة إخراج. وباإلضافة إلى ذلك، یمكنك تحمیل مكبر صوت محدد مسبًقا ثم إجراء أي 
تعدیالت الزمة، وحفظ التغییرات كمكبر صوت محدد من قبل المستخدم. واعتماًدا على اختیار مكبر الصوت، ستكون ھناك معامالت متنوعة غیر متاحة للتعدیل. عندما 

تقوم بإجراء التعدیالت، فأنت تقوم بھا في الوقت الفعلي. إذا تم تشغیل مقطع صوت أثناء إجراء التغییرات، فسیتأثر بالتغییر.

إن التعلیمات التالیة ال توجد بأكملھا بترتیب القوائم وُتعد جمیعھا اختیاریة. قم بتكرار اإلجراءات التالیة لكل قناة إخراج حسب الحاجة. 

(Load Speaker Profile) ملف تعریف تشغیل السماعة

HOME > OUTPUTS > SPKR PROC > LOAD SPKR (ENTER)

یتضمن ملف تعریف مكبر الصوت جمیع عملیات المعالجة الرقمیة لإلشارة وخصائص مكبر الصوت المتاحة في قسم SPKR PROC. عندما تقوم بتحمیل 
(LOAD) مكبر صوت، فأنت بذلك تقوم بتحمیل جمیع عملیات المعالجة الرقمیة لإلشارة والخصائص بمكبر الصوت ذلك. یمكنك البدء بتحمیل مكبر صوت ثم إجراء 
التعدیالت وحفظ ملف التعریف الجدید الخاص بك أو یمكنك إنشاء ملف التعریف دون تحمیل مكبر صوت ثم حفظھ كملف تعریف جدید. إذا قمت بتحمیل مكبر صوت 

 Intrinsic یكون مكبر الصوت مضبوًطا على حسب مكبر الصوت المعین ذلك وقد یتم غلق بعض المعامالت نظًرا ألنھا مضبوطة على قیمتھا المثلى من قبل ،QSC
Correction Calculator وینبغي عدم تعدیلھا. یأتي جھاز CXD مزوًدا بعدد من مكبرات الصوت المدعمة من شركات مصنعة أخرى. راجع القائمة الموجودة 

أسفل "مكبرات الصوت المدعمة" في صفحة 30. قد تكون ھناك إضافات على ھذه القائمة في المستقبل والتي یمكن تحمیلھا مع تحدیثات البرنامج الثابتة.

 :NOTE  ملف تعریف مكبر (LOAD) إذا قمت بإجراء تغییرات على أي معاملة من معامالت معالجة مكبر الصوت، ثم قمت بتحمیل
صوت، فسیتم استبدال جمیع التغییرات التي قمت بإجرائھا.

تبویب حول (About) في شاشة تشغیل السماعة (Load Speaker) — 1الخطوة 

ENTERلالستمرار، اضغط ستقوم ھذه الوظیفة بتحمیل سماعة من 
قاعدة البیانات لقناة اإلخراج ھذه؛ وھي 

تقوم بتحمیل جمیع معامالت التضبیطات 
الخاصة بالسماعة في وحدة معالجة 

المخرجات.

SPEAKERS LOADABOUT

This function will load a speaker from the
database to this output channel; it loads
all of the speaker tuning parameters into the
outprocessing.

NEXT

تشغیل سماعة خارجیة موجودة بالفعل للمخرجات المختارة    — 2الخطوة 
یتم عرض اختیارات النطاق 

(Band) وعامل التصفیة 
(Filter) وتقییدھا استناًدا إلى 

مكبر الصوت.

 لتحریر السماعة، اضغط

  انتقل الختیار طراز سماعة

  للتأكید، اضغط

((Filter) وعامل تصفیة (Band)) انتقل الختیار نطاق  

  للضبط، اضغط

 ضبط المعامالت المختارة

 للتأكید، اضغط

(LOAD) انتقل لتحمیل  

لتحمیل ملف تعریف السماعات إلى المخرج المختار، اضغط

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ABOUT SPEAKERS LOAD

Output: A

LOAD

Fullrange

Speaker:

Default

Band:

QSC AP-5152

Filter:
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(Crossover) موزع التردد

HOME > OUTPUTS > SPKR PROC > CROSSOVER >  HIGH-PASS (OR LOW-PASS) (ENTER)

 :NOTE  فستدرك أن عوامل تصفیة الترددات المنخفضة أو الترددات العالیة مقفلة ،QSC إذا قمت باختیار مكبر صوت
(LOCKED). وفرت شركة QSC ھذه الصوتیات المحددة لمكبرات الصوت المصممة لمكبر الصوت ذاك والتي ینبغي عدم تغییرھا. 
إذا كانت ھناك أي تعدیالت على موزع التردد مطبقة على ھذه الصوتیات، فستكون قادًرا على رؤیة تعدیالت موزع التردد المطبقة في 

.(Crossover) الرسوم التخطیطیة الخاصة بشاشات موزع التردد

ضبط عوامل تصفیة الترددات المرتفعة و/أو المنخفضة لموزع التردد   — 1الخطوة 

التردد: 20 - 20 كیلوھرتز

النوع:
 •Butterworth عامل التصفیة
 •،Linkwitz-Riley عامل التصفیة
 •Bessel-Thomson عامل التصفیة

المیل: 
6 دیسیبل إلى 48 دیسیبل/أوكتیف اعتماًدا 

على النوع

 انتقل الختیار (التردد، النوع، المیل)

  للتحریر، اضغط

  أدر لضبط المعامالت

  للتأكید، اضغط

للخروج، اضغط

ENTER

ENTER

EXIT

Freq
70.0HPF

F1:  A B C D

Type
BWrth

Output
A
20 dB

-60 dB

Slope
24dB/oct

HOME > OUTPUTS > SPKR PROC > CROSSOVER > GAIN/POL > GAIN (ENTER)

ضبط تقویة موزع التردد وقطبیتھ     — 2الخطوة 

+

  100– ( Gain) تقویة اإلشارة
إلى 20+ دیسیبل

–

القطبیة (Polarity ) + أو 

 انتقل الختیار (تقویة اإلشارة
((Polarity) أو القطبیة (Gain) 

  للتحریر، اضغط

  أدر لضبط المعامالت

  للتأكید، اضغط

للخروج، اضغط

ENTER

ENTER

EXIT Gain
-5.5 dBGn/Pol

F1:  A B C D

Polarity
POL +

Output
A
20 dB

-60 dB

(EQ) معادل الصوت
HOME > OUTPUTS > SPKR PROC > EQ > BAND 1, 2, 3, 4, OR 5 (ENTER)

ُیعد الرسم التخطیطي مجموعة من جمیع النطاقات الخمسة. كل نطاق لدیھ نطاق كامل یبدأ من 20 ھیرتز إلى 20 كیلو ھیرتز.
ضبط معادل الصوت    — 1الخطوة 

النوع:              تخطي (Bypass)، بارامتري، منخفض النطاق 
                      عالي النطاق (التخطي االفتراضي 

((Default Bypass)
تقویة اإلشارة:      40- إلى 20+ دیسیبل (االفتراضي 0.00)

التردد:               20 إلى 20 كیلوھرتز (النطاق 1 االفتراضي 
(Def ) 100 ھرتز)

                     (النطاق 2 االفتراضي 500 ھرتز)
                     (النطاق 3 االفتراضي 1 كیلوھرتز)

                     (النطاق 4 االفتراضي 2.5 كیلوھرتز)
                     (النطاق 5 االفتراضي 5 كیلوھرتز)

عرض النطاق
 الترددي (BW): 0.01 إلى 3.00 أوكتیف 

                     (االفتراضي 1.00 أوكتیف)

 انتقل الختیار
(النوع، تقویة اإلشارة، التردد، عرض 
النطاق الترددي)

 للتحریر، اضغط

  أدر لضبط المعامالت

 للتأكید، اضغط

للخروج، اضغط

ENTER

ENTER

EXIT

Type
ParametrcBand 1

F1:   A B C D

Gain
-35 dB

Output
A
20 dB

-60 dB

Freq
100

BW
.01
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(Delay) التأخیر
HOME > OUTPUTS > SPKR PROC > DELAY (ENTER)

تستند قیاسات المسافة إلى كون سرعة الصوت 340 متًرا/ثانیة أو 2.94 ملي ثانیة/متر.
ضبط وقت تأخر المخرجات   — 1الخطوة 

 انتقل لـ (وقت التأخیر (Delay Time) أو 
((Bypass) التخطي

 للتحریر، اضغط

 أدر لضبط المعامالت

 للتأكید، اضغط

للخروج، اضغط

ENTER

ENTER

EXIT

 :(Delay) التأخیر
    0.0 مللي ثانیة إلى 
    75.00 مللي ثانیة 

    زیادات تبلغ 0.021 إلى 1.0 مللي ثانیة

الحالة: 
    تخطي (Bypass) أو

(On) تشغیل    

F1:  A B C D
Outputs > Spkr Proc > Delay

Output
A

Delay State
Bypass

Time (ms)
10.0

Distance

3.4 meters

11.3 feet

(Limiter) المحدد

 :NOTE  إعدادات المحدد المعینة QSC وفرت شركة .(LOCKED) فستدرك أن المحدد مقفل ،QSC إذا قمت باختیار مكبر صوت
ھذه لمكبرات الصوت المصممة لمكبر الصوت ذاك والتي ینبغي عدم تغییرھا. إذا كان ھناك أي محدد مطبق على ھذه الصوتیات، فستكون 

قادًرا على رؤیة المحدد المطبق في الرسم التخطیطي.

 HOME > OUTPUTS > SPKR PROC > LIMITER
تقلیل التقویة    — 1الخطوة 

ENTER لتعدیل إعدادت المحدد، اضغط ُیجرى حالًیا تطبیق تقلیل تقویة 
 (Gain Reduction) اإلشارة

على قناة اإلخراج المختارة.

F1:  A B C D
Outputs

LIMITER

Press Enter to Edit

Output
A

Limiter Params

Gain Reduction
0.0 dB

DELAY

ARRAY
XO EQ DL LM ACLM

ضبط وضع المحدد (Limiter)       — 2الخطوة 

 لتعدیل وضع المحدد، اضغط

  أِدر الختیار الوضع للُمحدد

  لتأكید اإلعداد، اضغط

ENTER

AUTO ADV OFF

ENTER

F1:  A B C D Output
A

Type
MedAUTO SpkrPwr

200W
SpkrImp

8.0
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(AUTO) ضبط معامالت الوضع األوتوماتیكي

 :NOTE  على مكبر الصوت وتھیئة المخرجات التي تختارھا. یبلغ الحد األقصى للقنوات المنفصلة SpkrPwrیعتمد الحد األقصى لإلخراج الخاص بـ
1250 واط، ویمكن أن تبلغ قناة مشتركة واحدة (ABCD أو AB+CD) ما یصل إلى 5000 واط اعتماًدا على مكبر الصوت.

HOME > OUTPUTS > SPKR PROC > LIMITER > AUTO
ضبط معامالت الوضع األوتوماتیكي (AUTO)      — 1الخطوة 

(SpkrImp ، SpkrPwr ،النوع) انتقل الختیار

للتحریر، اضغط

أدر لضبط المعامالت

للتأكید، اضغط

للخروج، اضغط

ENTER

ENTER

EXIT

النوع:
(Aggressive) شدید

(Medium) متوسط
(Mild) خفیف

:SpkrPwr
10.0 واط إلى 1250 كیلوواط

:SpkrImpd
2.0 أوم إلى 16.0 أوم

F1:  A B C D Output
A

AUTO SpkrPwr
200W

SpkrImp
8.0

Type
Med

 

النوع - ُیعد نوع المحدد األوتوماتیكي (Auto Limiter Type) مستوى للحمایة وقیمھ ھي خفیف (Mild) ومتوسط (Medium) وشدید (Aggressive).  یعمل 
معامل النوع (Type) ھذا، باإلضافة إلى تصنیف القوة (Power Rating) والمقاومة (Impedance)، على تشغیل منھاج مصمم لتعزیز أداء مكبرات الصوت 

الخاصة بك.  وھي تقوم بضبط قیم نقطة انطالق الجذر المتوسط المربع والذروة باإلضافة إلى إعداد الضغط والتحریر الخاص بھا.   
SpkrPwr   - إذا تم تشغیل سماعة واحدة، ینبغي أن یكون SpkrPwr ھو تصنیف الطاقة المستمر لمكبر الصوت ذلك.  إذا تم تشغیل سماعات متعددة، ینبغي أن تكون 

ھذه القیمة ھي تصنیف الطاقة المشترك للحمل.  
SpkrImp  - إذا تم تشغیل سماعة واحدة، ینبغي أن یكون SpkrImp ھو المقاومة االسمیة لمكبر الصوت ذلك.  إذا تم تشغیل سماعات متعددة، ینبغي أن تكون ھذه 

القیمة ھي المقاومة المشتركة للحمل.

(Advanced) ضبط معامالت الوضع المتقدم

 :NOTE  إعدادات المحدد المعینة QSC وفرت شركة .(LOCKED) فستدرك أن المحدد مقفل ،QSC إذا قمت باختیار مكبر صوت
ھذه لمكبرات الصوت المصممة لمكبر الصوت ذاك والتي ینبغي عدم تغییرھا.  إذا كان ھناك أي محدد مطبق على ھذه الصوتیات، 
فستكون قادًرا على رؤیة المحدد المطبق في الرسم التخطیطي. یتم قفل المحدد أیًضا إذا تم اختیار وضع 70 فولت أو 100 فولت.

HOME > OUTPUTS > SPKR PROC > LIMITER > ADV
 ضبط معامالت وضع ADV  — 1الخطوة 

Thr = نقطة االنطالق، Pk = الذروة، 
Attk = الضغط، Rel = التحریر

PkThrو  RMSThr) انتقل الختیار
وPkAttk وPkRel وRMSAttk و
(RMSRel
للتحریر، اضغط

أدر لضبط المعامالت

للتأكید، اضغط

للخروج، اضغط

ENTER

ENTER

EXIT

RMSThr: 3.0 فولت إلى 100.0 فولت
PkThr: 5.0 فولت إلى 155.0 فولت

PkAttk: 0.10 مللي ثانیة إلى 20.0 مللي ثانیة
PkRel: 1.00 مللي ثانیة إلى 1.0 ثانیة
RMSAttk: 0.05 ثانیة إلى 10.0 ثواٍن
RMSRel: 1.0 ثانیة إلى 60.0 ثانیة

F1:  A B C D Output
A

ADV
PkThr

155.0V
RMSThr
100.0V
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(Array Correction) تصحیح المصفوفة
HOME > OUTPUTS > SPKR PROC > ARRAY (ENTER)

 :NOTE.(Array Correction) تم تحمیلھا من أجل الوصول لمعامالت تصحیح المصفوفة QSC یجب أن یكون لدیك مصفوفة خط

ضبط زاویة اإلمالة (Splay Angle) وعدد المربعات (Number of Boxes) في المصفوفة     — 1الخطوة 

انتقل الختیار (الزاویة (Angle) أو عدد المربعات 
(( Boxes#) 

للتحریر، اضغط

أدر لضبط المعامالت

للتأكید، اضغط

للخروج، اضغط

ENTER

ENTER

EXIT

:(Angle) الزاویة
    0.0 درجة إلى 90.0 درجة

:(Boxes #) عدد المربعات
    0 إلى 24

F1:  A B C D Output
A

Boxes #
4AC

Angle
15.0

Splay Angle: Total cumlative
angle of the array.

Array Length: Total number of 
boxes in the array.

(Loudspeaker) حفظ مكبر صوت
عندما تقوم بحفظ (Save) ملف تعریف خاص بإحدى السماعات، فأنت تقوم بحفظ جمیع إعدادات المخرجات (Output) النشطة في الوقت الحالي للقناة. ال یحتاج 

ملف التعریف الجدید الذي قمت بحفظھ أن یكون محمًال، فھو نشط بالفعل.

HOME > OUTPUTS > SPKR PROC > SAVE SPKR (ENTER)

تبویب About في شاشة حفظ مكبر الصوت (Save Loudspeaker)  — 1الخطوة 

ENTERلالستمرار، اضغط تتوفر ھذه الوظیفة إلتاحة حفظ سماعات في قاعدة البیانات.

قبل القیام بحفظ السماعات، أدِخل معامالت التضبیطات 
للسماعات المرغوبة (تقویة اإلشارة (Gain) وموزع 

التردد (Crossover) ومعادل الصوت (EQ) والتأخر 
(Delay) والمحدد (Limiter)). ثم قم بحفظ السماعات في 

قاعدة البیانات.)

SPEAKERSABOUT SAVE

BEFORE saving a speaker, enter the desired
speaker tuning parameters (Gain, Crossover, 
EQ, Delay, and Limiter). THEN save the 
speaker to the database.

This function is provided to enable saving a
speaker to the database.

NEXT

حفظ مكبر صوت بملف تعریف تحمیل اعتیادي     — 2الخطوة 

انتقل الختیار (النطاق (Band) والمقاومة 
االسمیة (Nominal Imped)، وتصنیف 
((Power Rating) القوة

للتحریر، اضغط

أدر لضبط المعامالت

للتأكید، اضغط

(SAVE) بعد تأكید اإلعدادات، انتقل للحفظ

ENTER

ENTER

 Nominal) المقاومة االسمیة
Impedance) وتصنیف القوة 

(Power Rating) ھما اإلعدادان 
االسمیان لمكبر صوت واحد من ھذا 

النوع.

ABOUT SPEAKERS SAVE

Output Data: AB + CD

16.0Nominal Imped:

1000

Band: 2-Way LF

Power Rating:

Enter Speaker Info

 تسمیة ملف تعریف مكبر الصوت   — 3الخطوة 

ُیشیر إلى التحریر

ُیشیر إلى أن "ملف
تعریف السماعة" 
قد تم اختیاره.

ما یصل إلى 21 رمًزا
  A - Z  / a - z  / 0 - 9 /
_  / - / مسافة

إلضافة اسم ملف تعریف السماعة، اضغط

  انتقل لموضع الحرف المرغوب           اضغط

 أدر الختیار الرمز المرغوب           اضغط

عند االنتھاء من كتابة الحروف، اضغط            مرتین

 انتقل لحفظ (SAVE)           اضغط

ENTER

ENTER

ENTER

EXIT

ENTER

Press ENTER to edit name

SAVE

Speaker Profile Name

M y S p k r

SAVESPEAKERSABOUT
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حفظ إعداد مسبق الضبط
بعد تعدیل المدخالت (Inputs) والمخرجات (Outputs) لجمیع القنوات، احفظ اإلعدادات الحالیة كواحد من الـ50 إعداًدا مسبق الضبط المحددة من قبل المستخدم 
(U1: إلى U50:). ُیعد كل إعداد من اإلعدادات مسبقة الضبط المحددة من قبل المستخدم ھي، كوضع افتراضي، نفس اإلعداد مسبق الضبط المحدد من قبل المصنع 

F1: A B C D، لذا عندما تحفظ اإلعداد مسبق الضبط، فإنك "تستبدل" اإلعداد مسبق الضبط الموجود حالًیا في ھذا الموضع المرقم. إذا بدأت باسترجاع إعداد مسبق 
الضبط محدد من قبل المصنع، یجب علیك استخدام خاصیة حفظ باسم (SAVE AS). إذا بدأت باسترجاع إعداد مسبق الضبط محدد من قبل المستخدم، یمكنك استبدال 

اإلعداد مسبق الضبط الذي بدأت بھ باستخدام خاصیة حفظ (SAVE) أو استخدام خاصیة حفظ باسم (SAVE AS) الستبدال إعداد مسبق الضغط مختلف محدد من قبل 
المستخدم.

(SAVE AS) حفظ باسم

HOME > PRESETS > PRESET SAVE> PRESET SAVE AS > (ENTER)

حفظ إعداد مسبق الضبط جدید - اختیار وتحریر رقم اإلعداد مسبق الضبط    — 1الخطوة 

اإلعداد مسبق الضبط 
النشط حالًیا.

 User) لتحریر رقم اإلعداد مسبق الضبط للمستخدم
Preset)، اضغط

أِدر الختیار الرقم المرغوب (1 حتى 50)

 User) لتأكید رقم اإلعداد مسبق الضبط للمستخدم
Preset)، اضغط

ENTER

ENTER

Edit preset number or press EXIT

U1:  A B C D

User Preset Number: 21

SAVE

New Preset Name

C o n f i g - A

تسمیة اإلعداد مسبق الضبط      — 2الخطوة 

ُیشیر إلى التحریر

ُیشیر إلى أن "ملف
تعریف السماعة" 
قد تم اختیاره.

ما یصل إلى 21 رمًزا
 A - Z  / a - z  / 0 - 9 /
_  / - / مسافة

 انتقل إلى اسم اإلعداد مسبق الضبط الجدید 
(New Preset Name)           اضغط

  انتقل لموضع الحرف المرغوب           اضغط

 أدر الختیار الرمز المرغوب           اضغط

ENTER

ENTER

ENTER

Press ENTER to edit preset name

U1:  A B C D

User Preset Number: 21

SAVE

New Preset Name

C o n f i g X A

حفظ اإلعداد مسبق الضبط     — 3الخطوة 

عندما یتم حفظ اإلعداد 
 ،(Preset) مسبق الضبط

یصبح ھو اإلعداد مسبق 
الضبط النشط.

عند انتھائك من التسمیة، اضغط

(SAVE) انتقل لحفظ

اضغط

لتأكید الحفظ (SAVE)، اضغط

EXIT

ENTER

ENTER

Press ENTER to save preset

U1:  A B C D

User Preset Number: 21

SAVE

New Preset Name

C o n f i g X A
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(SAVE) حفظ
استخدم إجراء الحفظ (SAVE) ھذا عندما تقوم بحفظ اإلعداد مسبق الضبط عن طریق استبدال اإلعداد مسبق الضبط النشط في الوقت الحالي الُمحدد من ِقبل المستخدم. 
بعد أن تستخدم خاصیة حفظ باسم (SAVE AS) لحفظ اإلعداد مسبق الضبط الذي تعمل علیھ، یصبح عندئٍذ ھو اإلعداد مسبق الضبط النشط في الوقت الحالي، ویمكنك 

استخدام خاصیة حفظ (SAVE) للحفظ أثناء عملك على اإلعداد مسبق الضبط.

HOME > PRESETS > PRESET SAVE > SAVE (ENTER)

استبدال اإلعداد مسبق الضبط    — 1الخطوة 

للحفظ، اضغط

للخروج بدون حفظ، اضغط

لتأكید الحفظ (Save)، اضغط

ENTER

EXIT

ENTER

Press ENTER to save preset

U1:  A B C D

SAVE

(Utilities) برامج الخدمات
یوفر قسم الخدمات (Utilities) الخواص والمعلومات التالیة لمكبر الصوت: 

سالمة مكبر الصوت
HOME > UTILITIES > STATUS (ENTER)

التحقق من سالمة مكبر الصوت     — 1الخطوة 

درجة الحرارة (CXD 4.3 و4.5)  

 Thermal) یبدأ التحدید الحراري
Limiting) عند 69 درجة مئویة

 Thermal) إیقاف التشغیل الحراري
Shutdown) عند 80 درجة مئویة

إجمالي وقت التشغیل لمكبر الصوت: 
(HH:MM:SS) ساعة:دقیقة:ثانیة    

إصدار المكونات الصلبة

إصدار البرامج الثابتة
Amplifier Navigator قم بالتحدیث من خالل برنامج    

:(DC) حالة التیار المستمر
    VRail 1  = 147+ فولت تیار مستمر +/- 5 فولت نموذجي
    VRail 2  = 147- فولت تیار مستمر +/- 5 فولت نموذجي

UTILITY - STATUS
Amp Total Run Time:    22:37:48 Hrs

Hardware: V12

Firmware: V1.0.22

DC Status:  OK

VRail 1: 148V

VRail 2: -150V

Temperature:

CH1 & CH3:  27C

CH2 & CH3:  29C

Power Supply:  24C

تسمیة مكبر الصوت
HOME > UTILITIES > AMP ID (ENTER)

تسمیة مكبر الصوت    — 1الخطوة 

ُیشیر إلى التحریر

ُیشیر إلى أن "اسم
اإلعداد مسبق الضبط الجدید" 
قد تم اختیاره.

ما یصل إلى 21 رمًزا
  A - Z  / a - z  / 0 - 9 /
_  / - / مسافة

    لتعدیل "تغییر معرِّف مكبر الصوت 
(Change Amp ID) إلى:" اضغط

  انتقل لموضع الحرف المرغوب           اضغط

 أدر الختیار الرمز المرغوب           اضغط

  عند انتھائك، اضغط

  انتقل لتأكید (CONFIRM)           اضغط

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

UTILITY - AMP ID

CONFIRM

Change Amp ID to:

Serial #:     123abc Amp ID:    my amp ID

m y a m p I D
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إعداد شاشة العرض
HOME > UTILITIES > DISPLAY (ENTER)

العرض  — 1الخطوة 

 DISPLAY) انتقل لتعلیق المؤقت لنشاط شاشة العرض 
TIMEOUT) المرغوب           اضغط

 TIMEOUT) انتقل لوظیفة التعلیق المؤقت للنشاط  
FUNCTION)          اضغط

    أدر الختیار الوظیفة المرغوبة           اضغط

 انتقل لتأكید (CONFIRM)          اضغط

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

وظیفة التعلیق المؤقت للنشاط 
(TIMEOUT FUNCTION)

التعتیم
العرض التجریبي

یؤدي الضغط على زر الشاشة الرئیسیة (HOME) وزر اإلدخال (ENTER) وزر الخروج (EXIT) وزر 
تقویة اإلشارة (GAIN) ومقبض التحكم الرئیسي (MASTER CONTROL) إلى الخروج من العرض 
 (SEL) واالختیار (MUTE) تظل أزرار التشغیل وكتم الصوت .(Blackout) التجریبي أو وضع التعتیم

تقوم بوظیفتھا، باإلضافة إلى الخروج من العرض التجریبي أو وضع التعتیم.

التعلیق المؤقت لنشاط شاشة العرض 
(DISPLAY TIMEOUT)

مطلًقا
10، 30 ثانیة

1، 3، 5، 10، 15 دقیقة

UTILITY - DISPLAY

CONFIRM

DISPLAY TIMEOUT NEVER

TIMEOUT FUNCITON Blackout

كلمة المرور (الحمایة)
HOME > UTILITIES > PASSWORD (ENTER)

إضافة أو تغییر كلمة السر    — 1الخطوة 

 إلدخال "كلمة المرور الحالیة (Current Password):"، اضغط

  مع اختیار موضع الحرف األول، اضغط

    أدر الختیار الرمز المرغوب           اضغط

عندما تستكمل كلمة المرور الحالیة،

یتم اختیار "كلمة المرور الجدیدة (New Password):" أوتوماتیكًیا.

":(New Password) كرر اإلجراء الخاص بـ "كلمة المرور الجدیدة

  انتقل لتأكید (CONFIRM)          اضغط

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER تكون كلمة المرور االفتراضیة لجمیع مكبرات الصوت ھي QSC – مكتوبة كلھا بأحرف كبیرة. 
یمكن أن یصل طول كلمة المرور إلى 10 رموز، وتحتوي على، 

 a — z     A — Z     0 — 9    _      -    مسافة

UTILITY - CHANGE PASSWORD

CONFIRM

Current Password:

Q S C

M Y p a s w os r

New Password:

قفل مكبر الصوت
تكون جمیع عناصر التحكم مقفلة باستثناء أزرار كتم الصوت (Mute) وزر التشغیل األمامي ومفتاح التشغیل الخلفي وزر اإلدخال (Enter) ومقبض التحكم الرئیسي 

(Master Control) إللغاء قفل مكبر الصوت.

HOME > UTILITIES > LOCKOUT (ENTER)

إدخال كلمة السر للقفل أو إزالة القفل      — 1الخطوة 

 مع اختیار موضع الحرف األول، اضغط

    انتقل للرمز المرغوب           اضغط

أكمل ھذه العملیة إلدخال
بقیة كلمة المرور.

عندما تستكمل كلمة المرور بالشكل الصحیح،
یتم اختیار تأكید (CONFIRM) أوتوماتیكًیا.

لقفل أو إلغاء قفل مكبر الصوت، اضغط

ENTER

ENTER

ENTER

UTILITY - LOCKOUT

CONFIRM

Enter Password:

m y p a s w os r



28 TD-000367       -07-B

 

 

 

 

 

 

 

(GPIO) توصیالت منافذ اإلدخال واإلخراج ذات األغراض العامة
HOME > UTILITIES > GPI > ENTER

 :NOTE  مع عدم وجود أي شيء متصل بسن اإلدخال، فإن منفذ (GPI) منفذ اإلدخال ذي األغراض العامة (Enable) إذا قمت بتفعیل
اإلدخال GPI یقوم بتنفیذ وظیفة GPI ( GPI FUNCTION). من أجل التراجع عن النتیجة، یجب علیك القیام بإعادة تعیین وظیفة منفذ 
اإلدخال ذي األغراض العامة (GPI FUNCTION) یدوًیا أًیا كانت ماھیتھا أو توصیل مفتاح بمنفذ اإلدخال كما ھو مبین أدناه أو یمكنك 

 .(GPI  LOW ) المنخفضة GPI ووظیفة منفذ اإلدخال (GPI  HIGH ) العالیة GPI عكس وظیفة منفذ اإلدخال

إعداد خاصیة المدخل ذي األغراض العامة (GPI) — 1الخطوة 

3.3 فولت تیار مستمر (عالي) 
أو

أرضي (منخفض)

+3.3
VDC

* بالنسبة لوضع االستعداد (STANDBY) ووضع كتم صوت جمیع 
المصادر (MUTE ALL) ، تكون نتائج منفذ اإلدخال ذي األغراض 

العامة عالي الوظیفة (GPI HIGH) منفذ اإلدخال ذو األغراض العامة 
منخفض الوظیفة (GPI LOW) أضداًدا مرتبطة.

(STANDBY) وضع االستعداد
منفذ اإلدخال ذو األغراض العامة عالي الوظیفة (GPI HIGH) - وضع التشغیل (Run) أو االستعداد 

(Standby)
منفذ اإلدخال ذو األغراض العامة منخفض الوظیفة (GPI LOW) - وضع االستعداد (Standby) أو التشغیل 

(Run)
(MUTE ALL) كتم صوت جمیع المصادر

منفذ اإلدخال ذو األغراض العامة عالي الوظیفة (GPI HIGH) - كتم صوت جمیع المصادر (Mute All) أو إلغاء 
(Unmute) كتم الصوت

منفذ اإلدخال ذو األغراض العامة منخفض الوظیفة - إلغاء كتم الصوت (Unmute) أو كتم صوت جمیع المصادر 
(Mute All)

(RECALL PRESET) استرجاع إعداد مسبق الضبط
U50 حتى U1 -  (GPI HIGH) منفذ اإلدخال ذو األغراض العامة عالي الوظیفة

U50 حتى U1  - (GPI LOW) منفذ اإلدخال ذو األغراض العامة منخفض الوظیفة

   اختر تفعیل (ENABLE) أو تعطیل (DISABLE)         اضغط 

   انتقل لوظیفة منفذ اإلدخال ذي األغراض العامة (GPI FUNCTION)         اضغط

    اختر الوظیفة المرغوبة         اضغط

    انتقل لمنفذ اإلدخال ذي األغراض العامة عالي الوظیفة (GPI HIGH)         اضغط

    اختر نتیجة منفذ اإلدخال ذي األغراض العامة عالي الوظیفة (GPI HIGH)*         اضغط

    انتقل لمنفذ اإلدخال ذي األغراض العامة منخفض الوظیفة (GPI LOW)         اضغط

    اختر نتیجة منفذ اإلدخال ذي األغراض العامة منخفض الوظیفة (GPI LOW)*         اضغط

    عند االنتھاء، انتقل للتأكید (CONFIRM)         اضغط

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

UTILITY - GPIO - INPUT

CONFIRM

GP INPUT DISABLE

STANDBYGPI FUNCTION

RUNGPI HIGH

STANDBYGPI LOW
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HOME > UTILITIES > GPO > ENTER
إعداد خاصیة المخرج ذي األغراض العامة (GPO) — 1الخطوة 

مخرج heartbeat —  إشارة مخرجة موجیة مربعة الشكل بقوة 1 ھیرتز عند 3.3 فولت.

مؤشر منفذ اإلخراج ذي األغراض العامة (GPO FLAG) — +3.3 فولت تیار مستمر (عالي) أو أرضي (منخفض)

*تكون إعدادات المقاومة متاحة فقط عندما
  تكون وظیفة منفذ اإلخراج  ذي األغراض العامة (GPO FUNCTION) في 

(IMPEDANCE) أو المقاومة (ALL FAULTS) وضع جمیع األعطال

(GPI FUNCTION) وظیفة منفذ اإلدخال ذي األغراض العامة
(ALL FAULTS) جمیع األعطال

(THERMAL LIMITING) التحدید الحراري
(IMPEDANCE) المقاومة

(GPO FLAG) مؤشر منفذ اإلخراج ذي األغراض العامة
(LOW) منخفض

(HIGH) عاٍل
*(IMPEDANCE BOUNDARIES) حدود المقاومة

0.1 أوم
500.0 أوم

    اختر تفعیل (ENABLE) أو تعطیل (DISABLE)        اضغط

   انتقل لوظیفة منفذ اإلخراج ذي األغراض العامة (GPO FUNCTION)        اضغط

    اختر الوظیفة المرغوبة        اضغط

     انتقل لمؤشر منفذ اإلخراج ذي األغراض العامة (GPO FLAG)        اضغط

    اختر منخفض (LOW) أو عالي (HIGH)        اضغط

    انتقل لخیار منخفض (LOW)*        اضغط

    اختر قیمة مقاومة منخفضة (LOW)*        اضغط

    انتقل لخیار عالي (HIGH)*        اضغط

    اختر قیمة مقاومة عالیة (HIGH)*        اضغط

    عند االنتھاء، انتقل للتأكید (Confirm)        اضغط

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

UTILITY - GPIO - OUTPUT

CONFIRM

GP OUPUT DISABLE

ALL FAULTSGPO FUNCTION

LOWGPO FLAG

IMPEDANCE BOUNDARIES

0.1LOW 500.0HIGH

 إعداد خاصیة المخرج ذي األغراض العامة (GPO)   — 2الخطوة 

وظیفة منفذ اإلدخال ذي األغراض العامة 
(GPI FUNCTION)

(ALL FAULTS) جمیع األعطال
(THERMAL LIMITING) التحدید الحراري

(IMPEDANCE) المقاومة

(GPO FLAG) مؤشر منفذ اإلخراج ذي األغراض العامة
(LOW) منخفض

(HIGH) عاٍل

*(IMPEDANCE BOUNDARIES) حدود المقاومة
0.01 أوم
500.0 أوم

   اختر تفعیل (ENABLE) أو تعطیل (DISABLE)        اضغط

    انتقل لوظیفة منفذ اإلخراج ذي األغراض العامة (GPO FUNCTION)        اضغط

    اختر الوظیفة المرغوبة         اضغط

    انتقل لمؤشر منفذ اإلخراج ذي األغراض العامة (GPO FLAG)        اضغط

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

UTILITY - GPIO - OUTPUT

CONFIRM

GP OUPUT DISABLE

ALL FAULTSGPO FUNCTION

LOWGPO FLAG

IMPEDANCE BOUNDARIES

0.1LOW 500.0HIGH
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 مكبرات الصوت المدعمة

 :NOTE كل اإلعدادات مسبقة الضبط الخاصة بطرف ثالث غیر معتمدة من قبل الشركة الُمصنعة لكنھا تم إنشاؤھا باستخدام البیانات
المنشورة الخاصة بالشركة المصنعة.

JBL
SRX718S

SRX722
SRX725

SRX728S
SRX738

VRX932LA

Martin Audio
DD6 APRON
DD6 FLOOR

DD6 POLE
LE1200S
W8VDQ

Nexo
PS8

PS10-R2
PS15-R2

Peavey
PR10
PR12
PR15

PV115
PV118

PV12M
PV215
PVX12
PVX15
SP218

SP4

Yamaha
BR12

BR12M
BR15

C115V
S115V
S215V
SM15V

SW218V

(Generic) عام
النطاق الكامل 

(FULLRANGE)
مضخم صوت 

(SUB)
(LF) تردد منخفض
(MF) تردد متوسط

(HF) تردد عاٍل

B52
LX1515V3

LX18V3
MX1515
MX18S

(Cerwin-Vega (CV
EL-36C

TS-42

Classic Pro
CSP12
CSP15

EV
ELX112
ELX115
ELX215
SX300E
TX2152
TX2181

JBL
JRX112M

JRX115
JRX118S

JRX125
MRX515

MRX518S
MRX525

MRX528S
PRX415M

PRX425
SRX712M

SRX715

QSC
 AC-C4T
 AC-C6T
 AD-C1200
 AD-C42T
 AD-C81Tw
 AD-C820
 AD-C821
 AD-CI52ST
 AD-CI52T
 AD-S10T
 AD-S112sw
 AD-S12
 AD-S28Tw
 AD-S32T
 AD-S4T
 AD-S52
 AD-S52T
 AD-S6T
 AD-S82
 AD-S82H
 AD-S8T
 AP5102
  AP5122
 AP5122M-

FOH
 AP5122M-

MON
 AP5152
 CSM12
 CSM15
 GP118
 GP212
 GP218
 WL118 
 WL2082
 WL2102
 WL212
 WL218
 WL3082
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 المواصفات
CXD4.2CXD4.3CXD4.5

االستمراریة 2الذروة 1االستمراریة 2الذروة 1االستمراریة 2الذروة 1تھیئة القنوات

70 وضع 70 فولت أو 100 فولت
فولت

 100
فولت

ال ینطبق 3
ال ینطبق 3

ال ینطبق 3
ال ینطبق 3

500 واط
625 واط

500 واط
625 واط

1000 واط
1250 واط

1000 واط
1250 واط

4 قنوات مستقلة
D ،C ،B ،A

Ω 8
Ω 4
Ω 2

500 واط
700 واط
625 واط

400 واط
400 واط
325 واط

900 واط
1400 واط
1200 واط

625 واط
625 واط
625 واط

1200 واط
2000 واط
1600 واط

1150 واط
1250 واط
625 واط

قناتان متصلتان بالربط الجسري للحمل 
(BTL)

D+C or B+A
جھد مضاعف

Ω 8
Ω 4
Ω 2

1200 واط 5
1500 واط 5

ال یوَصى بھ 4

800 واط 5
600 واط5

ال یوَصى بھ 4

2400 واط 5
ال یوَصى بھ 4
ال یوَصى بھ 4

1250 واط 5
ال یوَصى بھ 4
ال یوَصى بھ 4

4000 واط 5
ال یوَصى بھ 4ال 

یوَصى بھ 4

2250 واط 5
ال یوَصى بھ 4
ال یوَصى بھ 4

قناتان متوازیتان
DC أو BA

تیار كھربي مضاعف ضعفین

Ω 8
Ω 4
Ω 2

500 واط
W 950

1200 واط 5

400 واط
800 واط

800 واط 5

1300 واط
2000 واط 5
2500 واط 5

1150 واط
1250 واط 5
1250 واط 5

1250 واط
2400 واط 5
4000 واط 5

1200 واط
2250 واط 5
2100 واط 5

قناة واحدة 3 قنوات متوازیة
CBA

تیار كھربي مضاعف ثالثة أضعاف

Ω 8
Ω 4
Ω 2

500 واط
W 950
1800 واط

400 واط
800 واط
1200 واط

1400 واط
2400 واط
3500 واط

1150 واط
2000 واط
2500 واط

1400 واط
2500 واط
4500 واط

1150 واط
2400 واط
4100 واط

قناة واحدة متصلة/متوازیة
DC+BA

تیار كھربي وجھد مضاعفان ضعفین

Ω 8
Ω 4
Ω 2

1600 واط 5
2500 واط 5

ال یوَصى بھ 4

1500 واط 5
1600 واط 5

ال یوَصى بھ 4

3500 واط 5
5000 واط 5

ال یوَصى بھ 4

2500 واط 5
2500 واط 5

ال یوَصى بھ 4

4500 واط 5
7500 واط 5

ال یوَصى بھ 4

4200 واط 5
4200 واط 5

ال یوَصى بھ 4
قناة واحدة 4 قنوات متوازیة

DCBA
تیار كھربي مضاعف أربعة أضعاف

Ω 8
Ω 4
Ω 2

500 واط
1000 واط
1700 واط 5

400 واط
800 واط

1600 واط 5

1400 واط
3000 واط
5000 واط 5

1150 واط
2500 واط
2500 واط 5

1600 واط
3000 واط
5300 واط 5

1150 واط
2300 واط
4200 واط 5

التشویش النمطي
8 أوم
4 أوم

%0.03 - 0.01
%0.06 - 0.03

%0.03 - 0.01
%0.06 - 0.03

%0.03 - 0.01
%0.06 - 0.03

1.0%1.0%1.0%التشویش األقصى 4 - 8 أوم

20 ھیرتز - 15 كیلو ھیرتز +/- 0.2 دیسیبل استجابة التردد (8 أوم)
20 ھیرتز - 20 كیلو ھیرتز 0.2+ دیسیبل / 

0.7- دیسیبل

20 ھیرتز - 15 كیلو ھیرتز +/- 0.2 دیسیبل 
20 ھیرتز - 20 كیلو ھیرتز 0.2+ دیسیبل / 

0.7- دیسیبل

20 ھیرتز - 15 كیلو ھیرتز +/- 0.2 دیسیبل 
20 ھیرتز - 20 كیلو ھیرتز 0.2+ دیسیبل / 

0.7- دیسیبل
الضوضاء 

إلغاء كتم الصوت المخرج غیر الموزون
كتم الصوت المخرج الموزون

101- دیسیبل
109- دیسیبل

101- دیسیبل
109- دیسیبل

101- دیسیبل
109- دیسیبل

تقویة اإلشارة (وضع +4 وحدة دیسیبل)
حساسیة ثابتة

38.5 دیسیبل35.5 دیسیبل33.5 دیسیبل

>150>150>150عامل التخمید

>10 كیلو أوم، متوازنة أو غیر متوازنة>10 كیلو أوم، متوازنة أو غیر متوازنة>10 كیلو أوم، متوازنة أو غیر متوازنةمقاومة اإلدخال

الحد األقصى لمستوى اإلدخال
(إعداد4+ دیسیبل)

(إعداد14+ دیسیبل)
12.28 فولت (24+ وحدة دیسیبل)

3.88 فولت (14+ وحدة دیسیبل)
12.28 فولت (24+ وحدة دیسیبل)

3.88 فولت (14+ وحدة دیسیبل)
12.28 فولت (24+ وحدة دیسیبل)

3.88 فولت (14+ وحدة دیسیبل)
تشغیل (Power ) • أزرار كتم صوت (MUTE) القنوات • أزرار اختیار (SELECT) القنوات • مؤشرات LED الخاصة بإشارة اإلدخال عناصر التحكم والمؤشرات (األمامیة)

وقطع إشارة (CLIP) القناة •
مقاییس LED الخاصة بإشارة إخراج وتحدید (LIMIT) القناة • أزرار التالي (NEXT) والسابق (PREV) والمعرف (ID) • مقبض التحكم • 

مؤشر LED الخاص بالخطأ (FAULT) • ثقب إعادة التعیین الصغیر
فصل طاقة التیار الكھربائي المترددعناصر التحكم والمؤشرات (الخلفیة)

موصالت اإلدخال
خط اإلدخال

 (GPI) منفذ إدخال ذو أغراض عامة
موصل ذو نمط أوروبي مزود بـ3 سنون

موصل ذو نمط أوروبي مزود بسنین قیاس 3.5 مم
موصالت اإلخراج

مخرجات مكبرات الصوت
مخرجات منافذ اإلدخال واإلخراج ذات 

 (GPIO) األغراض العامة

موصل ذو نمط أوروبي مزود بـ8 سنون
موصل ذو نمط أوروبي مزود بـ3 سنون قیاس 3.5 مم

دائرة قصر ودائرة مفتوحة وحمایة حراریة وحمایة عن طریق تردد موجات الرادیو خاصیة تشغیل / إیقاف تشغیل كتم الصوت، إغالق خلل حمایة مكبر الصوت والحمل
التیار غیر المتغیر، تحدید التدفق النشط
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مصدر طاقة في حاالت الطوارئ یعمل بجھد مدخل طاقة التیار الكھربائي المتردد
200-/ 132 – 100

240 فولت تیار متردد، 50 – 60 ھیرتز

مصدر طاقة في حاالت الطوارئ یعمل بجھد 100 – 240 فولت تیار متردد، 50 – 60 
ھیرتز

3.5 بوصة x  19 بوصة x  12 بوصة األبعاد (الطول والعرض والعمق)
(x 482  x 89  305 مم)

3.5 بوصة x  19 بوصة x  16 بوصة 
(x 482  x 89  406 مم)

3.5 بوصة x  19 بوصة x  16 بوصة 
(x 89  482 مم x  406 مم)

18.5 رطًال (8.4 كجم) / 22 رطًال الوزن الصافي / الشحن
(10.0 كجم)

21.0 رطًال (9.5 كجم) / 25 رطًال 
(11.3 كجم)

22.0 رطًال (10.0 كجم) / 26 رطًال 
(11.8 كجم)

 طاقة الذروة - اندفاع جیبي بقوة 20 مللي ثانیة 1 كیلو ھیرتز، عند تشغیل كل القنوات1 
 الطاقة المستمرة - تشوه توافقي كلي %1 (EIA ) بمقدار 1 كیلو ھیرتز، عند تشغیل كل القنوات2 
 معدل الجھد الذي یساوي 70 فولت و100 فولت متاح في CXD4.2 فقط عندما تكون القنوات متصلة3 
 ال یوَصى بھ – ال یوَصى بھ نتیجة السحب المفرط للتیار الكھربي4 
 الخط العریض یشیر إلى التھیئة المثلى للحمل وتعداد القنوات5 

جداول فقد الحرارة

معدالت فقد الحرارة ھي االنبعاثات الحراریة من مكبر الصوت بینما یكون مشغًال. وتتسبب فیھا فضالت القدرة المبددة-أي، طاقة التیار الكھربائي المتردد الفعلیة في 
انقطاع الطاقة السمعیة السلبي. ویتم توفیر القیاسات الخاصة باألحمال المتنوعة في حالة عدم العمل و1/8 من متوسط الطاقة الكاملة و1/3 من متوسط الطاقة الكاملة 
والطاقة الكاملة مع تشغیل كل القنوات في آن واحد. في حالة االستخدام النموذجي، استخدم وضع عدم العمل و1/8 من أشكال الطاقة. تقاس ھذه البیانات من العینات 

التمثیلیة، بسبب إنتاج نطاقات التحمل واالنبعاثات الحراریة الفعلیة یمكن أن تختلف بشكل بسیط من وحدة إلى أخرى. التوصیل األحادي في 8 أوم معادل لـ 4 أوم لكل 
قناة؛ وفي 4 أوم معادل لـ 2 أوم لكل قناة.

وحدة حراریة 
بریطانیة/ساعة

كیلو كالوري/
ساعة

غیر عامل
CXD 4.218046

CXD 4.322557

CXD 4.528672

معدل التحمیل للقناة 
الواحدة

25 فولت - 70 فولت - 100 فولت2أوم4أوم8أوم

وحدة حراریة 
بریطانیة/ساعة

كیلو كالوري/
ساعة

وحدة حراریة 
بریطانیة/ساعة

كیلو كالوري/
ساعة

وحدة حراریة 
بریطانیة/ساعة

كیلو كالوري/
ساعة

وحدة حراریة 
بریطانیة/ساعة

كیلو كالوري/
ساعة

1/8 الطاقة
CXD 4.2432109476120597150غیر مقدرةغیر مقدرة

CXD 4.36841727942001040262غیر مقدرةغیر مقدرة

CXD 4.581120411442881124283غیر مقدرةغیر مقدرة

1/3 الطاقة
CXD 4.28492148732201215306غیر مقدرةغیر مقدرة

CXD 4.398324812613181869471غیر مقدرةغیر مقدرة

CXD 4.588122217084301737438غیر مقدرةغیر مقدرة

طاقة كاملة
CXD 4.2135234114783722120534غیر مقدرةغیر مقدرة

CXD 4.32498629292573741981058غیر مقدرةغیر مقدرة

CXD 4.531167855318134042081060غیر مقدرةغیر مقدرة

غیر عامل
معدل الفقد الحراري في حالة عدم العمل أو في مستوى اإلشارة المنخفضة للغایة. 

1/8 الطاقة
معدل الفقد الحراري عند 1/8 من الطاقة الكاملة یتم قیاسھ بالضوضاء الوردیة. إنھ یشابھ التشغیل بالموسیقى أو الصوت مع قطع خفیف في اإلشارة ویمثل مستوى مكبر 

الصوت األقصى النموذجي "النظیف"، بدون قطع لإلشارة یمكن سماعھ. استخدم ھذه األشكال للتشغیل على المستوى األقصى بشكل نموذجي.
1/3 الطاقة

معدل الفقد الحراري عند 1/3 من الطاقة الكاملة یتم قیاسھ بالضوضاء الوردیة. إنھ یشابھ التشغیل بالموسیقى أو بالصوت بمعدل قطع كثیف ونطاق مجال دینامیكي مضغوط للغایة.

طاقة كاملة
ُیقاس معدل الفقد الحراري عند الطاقة الكاملة بموجة جیبیة تبلغ 1 كیلو ھیرتز. ومع ذلك، فھو ال یمثل أي حالة متعلقة بالتشغیل في الواقع المادي.

 :NOTE.المواصفات عرضة للتغییر دون إشعار مسبق



العنوان البریدي:
QSC, LLC

1675 MacArthur Boulevard
Costa Mesa, CA 92626-1468 USA

أرقام الھاتف:
الرقم الرئیسي: 754-6175 (714)

إدارة المبیعات والتسویق: 7100-957 (714) أو الھاتف المجاني 
(الوالیات المتحدة األمریكیة فقط) 854-4079 (800)

خدمة العمالء: 7150-957 (714) أو الھاتف المجاني 
(الوالیات المتحدة األمریكیة فقط) 772-2834 (800)

أرقام الفاكس:
فاكس إدارة المبیعات والتسویق: 754-6174 (714)

فاكس خدمة العمالء: 754-6173 (714)

الموقع اإللكتروني:
www.qsc.com

البرید اإللكتروني:
info@qsc.com

service@qsc.com

QSC, LLC. © 2015-2016. جمیع الحقوق محفوظة. تعد QSC وشعار QSC عالمات تجاریة مسجلة لشركة QSC, LLC في مكتب براءات االختراع والعالمات التجاریة بالوالیات المتحدة وفي دول أخرى. 

إن Cerwin-Vega® ھي عالمة تجاریة ُمسجلة لـ Cerwin-Vega وElectro-Voice ھي عالمة تجاریة ُمسجلة لـ Telex Communications وJBL ھي عالمة تجاریة لـ HARMAN International Industries و
 YAMAHAو Peavey Electronics Corporation ھي عالمة تجاریة ُمسجلة لـ ®Peaveyو ،.NEXO SA ھي عالمة تجاریة ُمسجلة لـ ®NEXOو .Martin Audio Ltd ھي عالمة تجاریة ُمسجلة لـ Martin Audio

.Yamaha Corporation ھي عالمة تجاریة مسجلة لـ

جمیع العالمات التجاریة األخرى ھي ملك ألصحابھا. 

http://patents.qsc.com


