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تفس�ي المصطلحات والرموز

ي الوفاة.
ي حالة عدم اتباع التعليمات قد يؤدي ذلك إىل حدوث إصابات جسدية أو يتسبب �ف

مصطلح "تحذير!" يُش�ي إىل التعليمات المتعلقة بالسالمة الشخصية. �ف

ي قد ال تتم تغطيتها بموجب الضمان.
ي حالة عدم اتباع هذه التعليمات، قد يؤدي ذلك إىل تلف المعدات ال�ت

مصطلح "تنبيه!" يُش�ي إىل التعليمات المتعلقة بالتلف الذي قد يلحق بالمعدات المادية. �ف

ي تُعد جوهريًة الستكمال االإجراء بنجاح.
مصطلح "هام!" يُش�ي إىل التعليمات أو المعلومات ال�ت

شارة إىل معلومات إضافية مفيدة. مصطلح "مالحظة" يُستخدم لالإ

نسان لصدمة كهربائية.  " غ�ي معزول داخل الغالف الخارجي للمنتج والذي يمكن أن يكون ذا قيمة كافية لتشكيل خطر تعرض االإ ي "خط�ي ي مثلث هو تنبيه المستخدم إىل وجود جهد كهر�ب
ق ذي رأس السهم الموجود �ف الهدف من رمز وميض ال�ب

ي هذا الدليل.
الهدف من عالمة التعجب الموجودة داخل المثلث هو تنبيه المستخدم إىل وجود تعليمات مهمة خاصة بالسالمة والتشغيل والصيانة �ف

تعليمات مهمة للسالمة

تحذير!: لتجنب اندالع حريق أو حدوث صدمة كهربائية، ال تُعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.

اقرأ هذه التعليمات واتبعها واحتفظ بها.	. 

فم جيًدا بجميع التحذيرات.	.  ال�ت

ال تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.	. 

نظف الجهاز باستخدام قطعة جافة من القماش فقط.	. 

ي تبعث الحرارة.	. 
ي ذلك مضخمات الصوت( ال�ت

ال تُركب الجهاز بالقرب من مصادر حرارة مثل أجهزة التدفئة أو فتحات التدفئة المركزية أو المواقد أو االأجهزة االأخرى )بما �ف

كة الُمصنعة فقط.	.  ي حددتها ال�ش
استخدم المرفقات/الملحقات ال�ت

مداد بالكهرباء أو انسكاب سائل أو سقوط أجسام داخل الجهاز أو تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة أو 	.  ي حالة تلف قابس أو سلك االإ
. يلزم إجراء الصيانة عند تعرض الجهاز للتلف بأي شكل من االأشكال، مثل، �ف ف  قم بإحالة جميع أعمال الصيانة إىل موظفي صيانة مؤهل�ي

عند عدم عمله بالشكل المعتاد أو سقوطه.

ال تستخدم هذا الجهاز تحت الماء أو السوائل أو بالقرب منها.	. 

ي الماء أو السوائل.	. 
ال تغمر الجهاز �ف

ال تستخدم أي بخاخ أو منظف أو معقم أو مطهر يحتوي عىل االأيروسول عىل الجهاز أو بالقرب منه أو داخله.  .	0

ف المحلية السارية. فم بجميع القوان�ي ال�ت  .		

كيب إحدى المعدات المادية. است�ش مهندًسا متخصًصا ُمعتمًدا عندما تراودك أي شكوك أو تكون لديك أي أسئلة فيما يتعلق ب�ت  .		

الصيانة والإصالح
تب عىل تلف الجهاز و/أو إصابات لالأشخاص و/أو نشوء أخطار إضافية متعلقة بالسالمة، ينبغي أن يقوم موقع  ونيات عالية القدرة، طرق صيانة وإصالح مهيأة بشكل خاص. لتجنب حدوث خطر م�ت لك�ت تحذير: تتطلب التكنولوجيا المتطورة، مثل استخدام المواد الحديثة واالإ

ر أو تلفيات ذات صلة تنشأ نتيجة عدم قيام العميل أو مالك الجهاز أو مستخدمه بتيس�ي إجراء تلك االإصالحات. كة QSC غ�ي مسؤولة عن أي إصابة أو �ف صيانة معتمد من QSC أو موزع دوىلي معتمد لمنتجات QSC بجميع أعمال الصيانة أو االإصالح المجراة عىل الجهاز. �ش

مهم! منفذ إدخال طاقة PoE: بقدرة PoE+ من النوع 	 الفئة 	. انظر "التوصيالت وأدوات التحكم".  

التنظيف
ونيات الداخلية. أبق السوائل بعيًدا وال تستخدم أي مذيبات أو مواد كيميائية لتنظيف هذا المنتج. نظف فقط باستخدام قطعة قماش ناعمة ورطبة قلياًل أو جافة. لك�ت ي إتالف االإ

ي تدخل الهيكل �ف
تحذير: قد تتسبب السوائل ال�ت

)FCC( بيان لجنة التصالت الفيدرالية
ي بيئة سكنية. يوّلد هذا الجهاز طاقة ذات 

كيب �ف مالحظة: خضع هذا الجهاز لالختبار وثبت أنه مطابق للحدود الخاصة باالأجهزة الرقمية من الفئة ب بمقت�ف الجزء 		 من قواعد لجنة االتصاالت الفيدرالية. هذه الحدود مصممة لتوف�ي حماية معقولة من التداخل الضار عند ال�ت
ي حدوث تداخل ضار باستقبال 

. إذا تسبب هذا الجهاز �ف ف ي تركيب مع�ي
ي حالة عدم تركيبه واستخدامه وفًقا للتعليمات. لكن، ليس هناك ما يضمن عدم حدوث تداخل �ف

تردد السلكي ويستخدمها ويمكن أن يشّعها، ويمكن أن يسبب حدوث تداخل ضار باالتصاالت الالسلكية �ف
راديو أو تليفزيون، االأمر الذي يمكن تحديده بإطفاء الجهاز وتشغيله، يُوىص المستخدم بمحاولة معالجة التداخل باتخاذ إجراء أو أك�ش من االإجراءات التالية:

ي الُمستقِبل.	 
تغي�ي اتجاه أو موقع الهوا�أ

ف الجهاز والُمستقِبل.	  زيادة المسافة الفاصلة ب�ي

توصيل الجهاز بمأخذ تيار متصل بدائرة أخرى غ�ي تلك الموصل بها الُمستقِبل.	 

ة للحصول عىل المساعدة.	  ي الراديو/التليفزيون ذوي الخ�ب استشارة التاجر أو أحد فن�ي

المواصفات والأبعاد
.www.qsc.com ي

و�ف لك�ت نت عىل الموقع االإ ن�ت يمكن العثور عىل مواصفات ورسومات أبعاد المنتج الخاصة بـ	NL-C ع�ب االإ

العوامل البيئية
عمر المنتج المتوقع: 0	 أعوام  •

نطاق درجة حرارة التخزين: 0	- درجة مئوية ح�ت 0	+ درجة مئوية  •

الرطوبة النسبية: 	 إىل 		% رطوبة نسبية، دون تكثيف  •

http://www.qsc.com
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)RoHS2( تقييد استخدام المواد الخطرة
.)RoHS	( تقييد استخدام المواد الخطرة 	0		/		/EU – ي إن 	Q-SYS NL-C من QSC ممتثل للتوجيه االأورو�ب

ف واالأقاليم التابعة لها: ي الص�ي
" وفًقا لمعيار 					GB/T. الجدول التاىلي لتوضيح استخدام المنتج �ف ف ي الص�ي

يمتثل 	Q-SYS NL-C من QSC لتوجيهات "تقييد استخدام المواد الخطرة �ف

Q-SYS NL-C	 من QSC 

部件名称  
)اسم الجزء(

有害物质  
)المواد الخطرة(

铅  
)الرصاص(

汞  
)الزئبق(

镉  
)الكادميوم(

六价铬  
 )الكروم سداسي

التكافؤ(

多溴联苯  
ي الفينيل متعدد

 )ثنا�أ
وم( ال�ب

多溴二苯醚 
ي الفينيل

ات ثنا�أ  )إث�ي
وم( متعدد ال�ب

电路板组件  
ونية لك�ت  )مكونات الّلوحة االإ

المطبوعة(

XOOOOO

电路板组件  
)مكونات الهيكل(

XOOOOO

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O:  表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X:  表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
（目前由于技术或经济的原因暂时无法实现替代或减量化。）

.SJ/T 					 هذا الجدول معد تبًعا لمتطلبات معيار

ي ي هذا الجزء يقل عن الحد النس�ب
ي جميع المواد الُمتماثلة الُمستخدمة �ف

ف المادة الموجودة �ف O: يُش�ي إىل أن ترك�ي
.GB/T 					 ي معيار

المحدد �ف
ي هذا الجزء يزيد عن الحد

ي مادة واحدة عىل االأقل من جميع المواد الُمتماثلة الُمستخدمة �ف
ف المادة الموجودة �ف X: يُش�ي إىل أن ترك�ي

.GB/T 					 ي
ي المحدد �ف النس�ب

ي أو االقتصادي.(
)ال يمكن استبدال المحتوى وتقليله حالًيا نتيجة للسبب الف�ف
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محتويات الصندوق

)	x(

NL-C	

 )	x(

 لوحة تغطية مزودة
 بمشبك مجرى

توصيل

)	x(

 حاجز

ي
 مغناطيسي ذا�ت

غالق االإ

)	x(

 حلقة عىل
C شكل حرف

)	x(

قضيبان قابالن للتمديد

)	x(

 براغي
القضيب

)	x(

قالب القطع

 

)	x(

بيان الضمان

 

)	x(

 معلومات
السالمة

التوصيالت وأدوات التحكم
ي Q-SYS. يلزم كابالت من نوع e	Cat أو أحدث. قدرة PoE+ من النوع 	 الفئة 	.

نت )PoE( �ف ي�ش نت والنقل ع�ب كابالت االإ الشبكة المحلية )PoE/)LAN: موصل 		-RJ لتوصيالت الجيجابت إي�ش  •

يقاف تشغيله. LED الموضح للحالة عند تشغيل وضع المعرِّف. اضغط عليه مرة أخرى الإ ي برنامج Q-SYS Designer وبرنامج Q-SYS Configurator. يومض مؤ�ش
زر المعرِّف )ID(: اضغط عليه لتعريف هذا المنتج �ف  •

ي Q-SYS لمعرفة التفاصيل.
اضية. قبل محاولة إعادة الضبط، راجع قسم المساعدة �ف زر إعادة الضبط: استخدم زر إعادة الضبط الستعادة إعدادات الشبكة والمصنع االف�ت  •

— الشكل 	 —  

— الشكل 	 —  

LAN / PoE

زر المعرِّف

زر إعادة الضبط

https://q-syshelp.qsc.com/
https://q-syshelp.qsc.com/
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كيب ال�ت

إعداد السقف

راجع الشكل 	.

ات الصوت".	.  ي الموضع الذي سيتم تركيب مك�ب الصوت به. بالنسبة للسقف هيكىلي البناء، تخط إىل قسم "توصيل أسالك مك�ب
ي السقف �ف

استخدم القالب المتوفر لتحديد موضع الفتحة )	( وحفره �ف

ف بقضبان التثبيت بالسقف المعلق )	(.	.  ف للتمديد )	(، واحًدا عىل كل جانب من الفتحة بحيث يكونان مدعوم�ي ف قابل�ي ركب قضي�ب

 .	. ف ف كنظام دعم. تأكد من أن المشابك الموجودة عىل الحلقة عىل شكل حرف C مثبتة بإحكام فوق القضيب�ي ركب الحلقة عىل شكل حرف )	( C عىل الفتحة باستخدام القضيب�ي

 .	. ف استخدم براغي القضيب )	( لتثبيت الحلقة عىل شكل C بالقضيب�ي

. ف ي القضيب�ي
مهم! إذا لم يتم استخدام براغي القضيب، فقد يحدث ارتخاء غ�ي مرغوب فيه �ف

1

2

3

4

5

— الشكل 	 —  
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ات الصوت توصيل أسالك مك�ب

ي الخطوة 	 من الشكل 	.	. 
زالته كما هو موضح �ف ة الإ فك برغي حجز غطاء مجرى التوصيل من Phillips للوراء إىل آخر مدى توقفه واسحب غطاء مجرى التوصيل مبا�ش

ي الخطوة 	 من الشكل 	. أحكم ربط المشبك فوق االأسالك أو مجرى التوصيل إذا كان مستخدًما.	. 
ك طول يكفي من السلك الإجراء التوصيالت كما هو موضح �ف مرر كابل CAT ع�ب مشبك ترصيف الضغط/مجرى التوصيل، بحيث ت�ت

ي الخطوة 	 من الشكل 	.	. 
ي المقبس كما هو موضح �ف

أدخل موصل 		RJ بإحكام �ف

ي الخطوة 	 من الشكل 	.	. 
أعد تركيب غطاء مجرى التوصيل وثبته باستخدام برغي حجز Phillips كما هو موضح �ف

1

2

34

— الشكل 	 —  

برغي حجز

غطاء مجرى التوصيل
RJ		 وصلة

غطاء مجرى التوصيل

برغي حجز

غطاء مجرى التوصيل

مشبك مجرى التوصيل

مجرى التوصيل

غطاء مجرى التوصيل

CAT كابل مجموعة
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تركيب مك�ب الصوت

راجع الشكل 	.

ي وضع عدم االحتجاز.	. 
تأكد من أن جميع االآذان الخطافية ممتدة تماًما و�ف

ي السقف.	. 
ي الفتحة المعدة له �ف

ضع مك�ب الصوت �ف

استخدم مفك Phillips الإحكام ربط براغي االأذن الخطافية الثالثة.	. 

ي وضعها الصحيح عىل السقف.	. 
اغي، ستتحرك االآذان الخطافية نحو وضع االحتجاز فوق السقف. تأكد من أن جميع االآذان الخطافية �ف أثناء إحكام ربط ال�ب

أحكم ربط االآذان الخطافية ح�ت يتم تثبيتها بإحكام عىل سطح السقف.	. 

ي الفتحة الموجودة عىل حاجز مك�ب الصوت وقم بتثبيت الحاجز.
تنبيه! ال تحكم ربط براغي االآذان الخطافية بشكل مفرط! أدخل دبوس ربط أمان الحاجز �ف

Dog-ears against loudspeaker

1

Turn the screw clockwise  to engage 
the dog-ear with  the ceiling.

2

— الشكل 	 —  

أدر البراغي في اتجاه عقارب الساعة لتعشيق الأذن 
الخطافية بالسقف.

الأذن الخطافية مقابلة لمكبر الصوت
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التحقق من التوصيالت

ات ضوء LED الخاصة بمقبس LAN/PoE لمعرفة حالة الشبكة.	.  ، تفقد مؤ�ش ف بمجرد توصيل 	NL-C بمحقن PoE/PoE+ وسيط أو محول شبكة PoE/PoE+ مناسب�ي

الأيمن LED مؤ�ش ضوءالأيرس LED مؤ�ش ضوء

أخرصفأصفر

ي الثانيةداكن - مفصولة
ي الثانية/00	 ميجابت �ف

داكن - مفصولة/0	 ميجابت �ف

ثابت - متصلة ب�عة 	 جيجاثابت - متصلة

يومض - يوجد نشاط

 

ح للحالة أسفل الحاجز )انظر الشكل 	(.	.  لمعرفة حالة Q-SYS، تفقد مؤ�ش LED الموضِّ

يوجد عطلبدء التشغيل جاريتم التعرف

NL-C	أزرق - يومض وينطفئ بشكلأصفر - يومض 
دوري

 أحمر - يومض وينطفئ بشكل
دوري

— الشكل 	 —  

ح للحالة مؤ�ش LED الموضِّ

مؤ�ش ضوء LED االأي� مؤ�ش ضوء LED االأيمن
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®

 QSC بوابة المساعدة الذاتية لنظام

امج الثابتة، وعرض مقاطع الفيديو التدريبية والوثائق المتعلقة بالمنتجات، وإنشاء حاالت دعم.  مجيات وال�ب يل ال�ب ف  يمكنك قراءة مقاالت ومناقشات القاعدة المعرفية، وت�ف
https://qscprod.force.com/selfhelpportal/s/

دعم العمالء

ي ذلك معرفة أرقام الهواتف وساعات العمل. 
ي وخدمة العمالء، بما �ف

ي للحصول عىل الدعم الف�ف
و�ف لك�ت  راجع صفحة "تواصل معنا" )Contact Us( عىل موقع QSC االإ

https://www.qsc.com/contact-us/

الضمان

.www.qsc.com عىل .QSC, LLC كة ي ل�ش
و�ف لك�ت للحصول عىل نسخة من ضمان QSC المحدود، يرجى زيارة QSCالموقع االإ

اع سارية أو قيد الحصول عىل موافقة.  ي دول أخرى. قد تكون براءات االخ�ت
اع والعالمات التجارية بالواليات المتحدة و�ف كة QSC, LLC لدى مكتب براءات االخ�ت © 		0	 QSC, LLC. جميع الحقوق محفوظة. يُعد كل من QSC وشعار QSC وQ-SYS وشعار Q-SYS عالمات تجارية مسجلة ل�ش

. ف جميع العالمات التجارية االأخرى هي ملك الأصحابها المعني�ي

www.qsc.com/patent

https://qscprod.force.com/selfhelpportal/s/
https://www.qsc.com/contact-us/
http://www.qsc.com

