
 

BI-DIRECTIONAL PROJECTION PJ-202DL-EB 
SPEAKER 

Thank you for purchasing TOA's Projection Speaker. 

Please carefully follow the instructions in this manual to ensure long, trouble-free use of your equipment. 
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1. SAFETY PRECAUTIONS 

 Before installation or use, be sure to carefully read all the instructions in this section for correct and safe 

operation. 

 Be sure to follow all the precautionary instructions in this section, which contain important warnings and/or 

cautions regarding safety. 

 After reading, keep this manual handy for future reference. 

 

When Installing the Unit 

 Refer all installation work to the dealer from whom 

the speaker was purchased. Installation work 

requires extensive technical knowledge and 

experience. The speaker may fall off if incorrectly 

installed, resulting in possible personal injury. 

 Install the speaker only in a location that can 

structurally support the full weight of the unit and 

mounting bracket. Doing otherwise may result in 

the speaker falling down and causing personal 

injury and/or property damage. 

 Since the unit is designed for in-door use, do not 

install it outdoors. If installed outdoors, the aging of 

the parts causes the unit to fall off, resulting in 

personal injury. Also, when it gets wet with rain, 

there is a danger of electric shock. 

 Do not use other methods than specified to install 

the speaker. Extreme force is applied to the 

speaker and the speaker could fall off, possibly 

resulting in personal injuries. 

 Use screws that are appropriate for the ceiling's or 

wall's material and structure. Failure to do so may 

cause the speaker to fall, resulting in material 

damage and possible personal injury. 

 Ensure that all screws are securely tightened. If 

they are loose after installation, the speaker could 

fall down, possibly resulting in personal injury. 

 Do not mount the speaker in locations exposed to 

constant vibration. The speaker or its mounts can 

be damaged by excessive vibration, potentially 

causing the speaker to fall, which could result in 

personal injury. 

Traceability Information for Europe (EMC directive 2004/108/EC) 

Manufacturer: Authorized representative: 
TOA Corporation TOA Electronics Europe GmbH 
7-2-1, Minatojima Nakamachi, Chuo-ku, Kobe, Hyogo, Suederstrasse 282, 20537 Hamburg, 
Japan Germany 

 INSTRUCTION MANUAL  

 WARNING 
Indicates a potentially hazardous situation which, 

if mishandled, could result in death or serious 

personal injury. 
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  Do not use anti-rust lubricant. If it contacts resin or 

rubber parts, they could deteriorate and cause the 

speaker to fall, possibly resulting in personal injury. 

 Do not install the speaker in indoor swimming 

pools or such locations where liquid chemicals are 

used. The parts deteriorate if corroded, causing 

the speaker to fall, which could result in personal 

injury. 

When the Unit is in Use 

 If any of the following irregularities occurs, 

immediately switch off the amplifier's power, and 

inform the shop from where the speaker was 

purchased. Further using the speaker may result in 

fire or electric shock. 

· If you detect smoke or a strange smell coming 

from the speaker 

· If water or any metallic object gets into the 

speaker 

· If the speaker falls, or the speaker case breaks 

 To prevent a fire or electric shock, never open nor 

remove the speaker case. Refer all servicing to 

your nearest TOA dealer. 

When Installing the Unit 

 Avoid touching the speaker's sharp metal edge 

to prevent injury. 

 To avoid electric shock, be sure to switch off 

the amplifier's power when connecting 

speakers. 

When the Unit is in Use 

 Do not operate the speaker for an extended period 

of time with the sound distorting. Doing so may 

cause the speaker to heat, resulting in a fire. 

 Do not stand or sit on, nor hang down from the 

speaker as this may cause it to fall down or drop, 

resulting in personal injury and/or property 

damage. 

 Have the speaker checked periodically by the shop 

from where it was purchased. Failure to do so may 

result in corrosion or damage to the speaker or the 

mounts that could cause it to fall, possibly causing 

personal injury. 

 

 

2. GENERAL DESCRIPTION AND FEATURES 

The PJ-202DL-EB is certified according to the European Standard EN 54-24: 2008, and compliant with the 

British Standard BS 5839-8: 2008 14.8. The PJ-202DL-EB is a bidirectional projection speaker designed for 

wall or ceiling installation in indoor and outdoor applications. 

It features 

 2 x 5“ cone speaker + HC 

 Ceramic Screw Terminal 

 Rugged bracket included 

 Aluminium alloy cabinet and grille 

 Water proof according IP 44 

 An extreme wide temperature range: -25°C to +70°C 

 EN 54-24 certified + BS 5839 Part 8 

Note 

Never dismantle the PJ-202DL-EB in any way even for repainting reason. Since the PJ-202DL-EB is 

certified in the form of complete assembly by the above-mentioned standards, it does not meet these 

standards if dismantled. 

The input power (impedance) is factory-preset to 20 W (500 Ω) for 100 V line. 

  

 

 CAUTION 

 Indicates a potentially hazardous situation which, 

if mishandled, could result in moderate or minor 

personal injury, and/or property damage. 
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3. INSTALLATION 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Step 1. Drill two holes in the wall or in the ceiling fitting with the anchor bolts supplied with the speaker. 

Note 

If the screws and anchor bolts are not appropriate for the ceiling material, separately prepare the proper screws. 

Step 2. Insert the anchor bolts into the holes. 

Step 3. Connect the cables. 

3-1. Loosen the two screws of the protection cover with a Phillips screwdriver and remove the cover. 

3-2. Run the amplifier cable through the cable gland(s). 

3-3. Strip the amplifier cable jacket as shown below 

3-4. Insert one cable end into the screw terminal according to the required tapping and the other to the    

  COM terminal and fasten the screws. 

  

Impedance 500 Ω 1 kΩ 2 kΩ 
100 V line 20 W 10 W 5 W 

 

 

  

3-5. Close the protection cover after finishing the connection and fix it with the 2 screws. 

 

Step 4. Screw the speaker bracket to the ceiling or to the wall. 

Note 
Each two screws and anchor bolts for mounting are supplied. Use screws that are 
appropriate for the ceiling's or wall's material and structure. 
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4. DIMENSIONAL DIAGRAM

Unit: mm (in) 

4 

5.  POLAR PATTERN 

 



6. FREQUENCY RESPONSE (1 W, 1 m) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

7. SPECIFICATIONS 

Model PJ-202DL-EB 

BS-678BSW Standards Certified to the European Standard EN 54-24: 2008  EN 54-24 Certificate 

Loudspeaker for voice alarm systems  1488/CPD/0338/W 

for fire detection and fire alarm systems    

 In compliance with the British Standard BS-5839-8: 2008  

Environment Type Type A, B 

Rated Noise Power 20 W (100 V line) 

Rated Impedance 100 V line: 500 Ohm (20 W), 1 kOhm (10 W), 2 kOhm (5 W) 

Sensitivity  

S.P.L. 

76 dB (1 W, 4 m, 100 Hz to 10 kHz pink noise, 2 speaker) 

89 dB (at rated noise power / 4 m, 2 speaker)                   

 Frequency Response 120 Hz – 20 kHz (–10 dB of sensitivity) 

Coverage Angle (–6 dB) 2x 130° (500 Hz), 2x 155° (1 kHz), 2x 155° (2 kHz), 2x 60° (4 kHz) 

 Speaker Component 2x: 12 cm (5") cone speaker 

Operating Temperature -25°C …. + 70°C 

Cable Connection Screw terminal (ceramic) 

Applicable Cable Size Conductor size : 0.8 – 2.5 mm
2
 (cross section) 

Finish Baffle Aluminium, white paint 

 Cabinet Aluminium, white paint 

Dimensions 146 (dia) x 186 (D) mm (5.75“ x  7.32“) 

Weight 3.2 kg   (7.05 lbs) 

IP Grade IP 44 
 

Notes 

 The design and specifications are subject to change without notice for improvement. 

 The specification data were measured in an anechoic chamber, according to EN 54-24. 

 Reference axis: Axis is on the center of grill surface and perpendicular to the grill surface. 

 Reference plane: Plane is on the grill surface and perpendicular to the reference axis. 

 Horizontal plane: Plane contains the reference axis and perpendicular to the reference plane. 
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 كتيب التعليمات 

تتعلق بنواحى السالمة  تاحتياطا  
 آمنا   ا  يجب التأكد، قبل التركيب أو االستخدام، من قراءة كافة التعليمات التي من شأنها أن تضمن استخدام 

 . وصحيحا  
   منهما.  ينبغي التأكد من إتباع كافة تعليمات الحيطة، والتي تشمل تحذيرات هامة واحتياطات تخص السالمة أو أيا 

   يفضل االحتفاظ بهذا الكتيب عقب قراءته في متناول اليد للرجوع إليه الحقا . 

 بك.  ةالخاص اتال تنطبق على المنتجقد سالمة تتعلق بال ننوه بأن هذا الكتيب يضم احتياطات 

 
 رمز السالمة واألعراف المتفق عليها بشأن الرسائل
تستخدم رموز السالمة، والرسائل المذكورة أدناه في هذا الكتيب لمنع اإلصابات الجسدية وتلف الملكية، التي تنشأ عن 

ائل حتى تكون . وينبغي عليك، قبل تشغيل منتجك، أن تبدأ بقراءة هذا الكتيب، وفهم رموز السالمة والرسالتداولسوء 
 على وعي تام بمخاطر السالمة المحتملة. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 

 شركة                                                                     
  

 

المؤشرات والمواقف المحتلمة  التي تشكل خطورة، التى تؤدي إلى الوفاة أو اإلصابات الشخصية الخطيرة في                      
حالة إساءة االستخدام.           

تؤدي إلى إصابات شخصية تتراوح ما بين متوسطة المؤشرات والمواقف المحتلمة التي تشكل خطورة، التى     

    وطفيفة، باإلضافة إلى إلحاق الضرر بالعقار، أو أيا منهما.      

http://images.google.com.eg/imgres?imgurl=http://z.about.com/d/chemistry/1/0/X/h/genericwarning.jpg&imgrefurl=http://chemistry.about.com/od/healthsafety/ig/Laboratory-Safety-Signs/Generic-Warning-Symbol.htm&usg=__o6l3jj2PWi3VVsEG0-Egb2fVJ9o=&h=540&w=616&sz=33&hl=en&start=1&itbs=1&tbnid=7tYX3zkIT2COYM:&tbnh=119&tbnw=136&prev=/images?q=warning+symbol&hl=en&gbv=2&tbs=isch:1


 

  

 
 
  
 

           
 عند تركيب الوحدة 

 
  إذ بالسوائلمياه أو بالال تعرض الوحدة لمياه األمطار، أو للعوامل البيئية، التي من شأنها أن تبلل هذه الوحدة ،

 هذا التصرف نشوب الحرائق أو الصدمات الكهربائية.  ينتج عن
  محدد هذه الوحدة. وقد يؤدي استخدام جهد كهربائي أعلى من ال فىاستخدام الوحدة بالجهد الكهربائي الموضح

 الصدمات الكهربائية. و لهذه الوحدة إلى نشوب الحرائق، 

  ،ال سيتمال تقم بأي قطع أو ثني رة الكهربائية لتقويم التيار. وينبغي، ئوصالت الدا عديلإلحاق الضرر أو ت وا 
 تضعوالرة الكهربائية لتقويم التيار بالقرب من سخانات المياه، ئباإلضافة إلى ذلك تجنب استخدام وصالت الدا

أو إلى نشوب الحرائق،  هذا التيار، إذ قد يؤدي ةعلى وصل –الوحدة ذاتها  بما فى ذلك –أشياء ثقيلة الوزن 
 الصدمات الكهربائية. 

 فولت 100 يصل حتىالتوصيل، ألن الجهد الذي  إنتهاءوحدة عقب طرف الغطاء  إستبدالتأكد من ينبغى ال 
حتى ال تتعرض للصدمات  االطراف، ال تقم بلمس هذه العاليةالمعاقة سماعة ذات ال أطرافطبق على ي

 الكهربائية.  

  لتجنب الصدمات الكهربائية. واحذر   مناال طرف التأريضالتوصيل األرضي يتم عن طريق استخدام أن تأكد من
 أن يكون التوصيل األرضي عن طريق مواسير الغاز، إذ يؤدي ذلك إلى حدوث كوارث محققة. 

 ،أو على سطح مائل. وقد أيلة للسقوطالوحدة في أماكن غير ثابتة، كالتركيب على طاولة  صبأو  تجنب تركيب ،
لحاق الضرر بالعقار. شخصية يؤدي أيضا إلى التعرض إلصابات  ويؤدي ذلك إلى سقوط الوحدة   وا 

  شخصيةفي األماكن التالية لتفادي وقوع حوادث أو إصابات الوحدة ال تقم بتركيب : 

 التي تعوق قيادة السيارات. األماكن  -
جساادك، أو تعلااق بمالبسااك عنااد ركااوب الساايارة أو الناازول تضاارب بعنااف األماااكن التااي يمكاان للوحاادة فيهااا أن  -

 منها. 
 .الهوائيةاألماكن التي تعوق فتح الوسادة  -

  و البرق،حتى يتسنى تفادي صواعق البرق، ينبغي تركيب الوحدة على بعد خمسة أمتار على األقل من قضيب
تؤدي الصواعق البرقية إلى نشوب  التى قدالبرق.  صل( من مو  45في حدود نطاق وقائي )بزاوية  تكون

 . شخصيةالحرائق، أو الصدمات الكهربائية، أو اإلصابات ال

   ينصح بإسناد كافة أعمال التركيب إلى الوكيل الذي تم شراء السماعات منه. يتطلب تركيب السماعات فى مجال
ران اإللمام الواسع بالمعلومات والخبرة الفنية الكافية. وقد تسقط السماعة إذا تم تركيبها بطريقة خاطئة، األمر الطي

 الذي قد يؤدي إلى االصابة الشخصية. 

 

 

http://images.google.com.eg/imgres?imgurl=http://z.about.com/d/chemistry/1/0/X/h/genericwarning.jpg&imgrefurl=http://chemistry.about.com/od/healthsafety/ig/Laboratory-Safety-Signs/Generic-Warning-Symbol.htm&usg=__o6l3jj2PWi3VVsEG0-Egb2fVJ9o=&h=540&w=616&sz=33&hl=en&start=1&itbs=1&tbnid=7tYX3zkIT2COYM:&tbnh=119&tbnw=136&prev=/images?q=warning+symbol&hl=en&gbv=2&tbs=isch:1


   التعليق  تحذيرات حول       

 
ال فإن األسالك واألربطة المعلقة قد تسقط، مما يؤدي إلى فجأة  أو تنزع تأكد من إتباع التعليمات المذكورة أدناه، وا 

 سقوط السماعة، والتسبب في إصابات جسدية. 
  الكافي الذي يتحمل وزن السماعة.  قدرمتينة بالالمعلقة تأكد من أن األسالك واألربطة 
 ةالبد أن تكون موصالت األسالك المعلقة واألربطة موصلة بصورة آمنة مع موصالت السماع . 

  ( خالية  ة، والبراغيااوالمكونات )ومنها على سبيل المثال، األغلفة، واألجزاء المعدنييجب أن تكون جميع األجزاء
 عيوب، أو خدوش، أو تآكل.  من أي

  المزود بها جهاز السماعة االختياري عند تركيب السماعة باستخدام هذا الجهاز. التأكد من استخدام البراغي 
 سهل تركيب ، ويحجم الوحدة من ناحية الهيكل تحملا أن تاألماكن التي من شأنه في قم بتركيب الوحدة فقط

غفال ذلك قد يؤدي إلى سقوط الوحدة، وبالتالي يؤدي إلى إصابات بشرية، أو إلحاق الضرر بالممتلكات  الحامل. وا 
 أو كالهما. 

 ذلك إلى  وبالنسبة لمقاس ووزن الوحدة، تأكد من قيام شخصين على األقل بتركيب الوحدة. وقد يؤدي اإلخفاق في
 . بشريةإصابات 

  .تعمل الوحدة بقوة كبيرة، قد تسقط ويتسبب فعندما ال تقم باستخدام وسائل أخرى غير الواردة بشأن تركيب الحامل
 . بشريةذلك في إصابات 

   .ذا لم يتم ذلك، قد تسقط الوحدة وتؤدي إلى إصابات جسدية  ينبغي توصيل أسالك السالمة بالوحدة، وا 

 يل والبراغي الملولبة المخصصة لهياكل وتراكيب األسقف والجدران. وقد يؤدي اإلخفاق في ذلك استخدم الصوام
 إلى سقوط السماعة، األمر الذي قد يتسبب في خسائر مادية أضرار بشرية. 

  وبصورة آمنة. تأكد من أن مفصالت الحامل مربوطة بإحكام والتأكيد على  اغي جيدايجب ربط كل صامولة وبر
 . بشريةأخرى عقب التركيب لتفادي وقوع الحوادث التي قد تؤدي إلى إصابات  ربطها مرة

  استخدم العناصر المناسبة أثناء عملية التجميع. ومخالفة قد يؤدي إلى سقوط الوحدة أو هذه العناصر، مما يؤدي
 . بشريةإلى وقوع خسائر 

 ب االهتزاز العالي في تلف حامل التركيب، ال تقم بتركيب الوحدة في أماكن عرضة لالهتزاز المتباين. قد يتسب
 .  بشريةومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى سقوط الوحدة، والتسبب في إصابات 

  ال تستخدم شحم التزليق المضاد للصدأ، فإذا وصل هذا الشحم إلى المادة الصمغية، أو األجزاء المطاطية، فمن
ى سقوط الوحدة، األمر الذي قد يتسبب في وقوع أضرار شأنه أن يؤدي إلى تلف هذه األجزاء ويؤدي بالتالي إل

 بشرية. 

  تجنب تركيب السماعة في أماكن قريبة من شاطئ البحر، أو من حمامات السباحة الموجودة باألماكن المغلقة
غير المعرضة للتهوية الجيدة. وتكون الحامالت في مثل تلك األماكن عرضة للتآكل، مما قد يؤدي في نهاية 

 إلى سقوط السماعة، األمر الذي قد يتسبب في حوادث بشرية.األمر 
 

 

 

 



عندما تكون الوحدة قيد االستخدام         
 

  إذا وقع أيا من الحوادث العارضة التالية أثناء االستخدام، يجب اإلسراع على الفور بغلق الجهاز، وفصل القبس
. وال TOAلشركة   المتردد، واالتصال مباشرة بأقرب وكيلالموصل للتيار الكهربائي من مخرج التيار الكهربائي 

تحاول تشغيل الوحدة مرة أخرى وهي على تلك الحالة، إذ قد يؤدي ذلك إلى نشوب الحرائق وحدوث الصدمات 
 الكهربائية. 

 إذا أحسست برائحة الدخان، أو أية روائح غريبة أخرى تنطلق من الوحدة.   -

 وصل أية مواد معدنية.  إذا تسرب الماء إلى الوحدة، أو -

 إذا سقطت الوحدة، أو انكسر صندوقها.  -

لتلف )تعرض األجزاء الداخلياة منهاا للتلاف، أو فصال من ارة الكهربائية لتقويم التيار ئإذا تعرضت وصالت الدا -
 التيار، وما إلى ذلك(. 

 إذا تعرضت لعطل )ال تسمع نبرة الصوت(.  -

 إذا تعرضت لعطل )ال تظهر الصورة(.   -

  ولتفادي نشوب الحرائق، أو الصدمات الكهربائية، ال تقم بفتح أو تغيير مكان صندوق الوحدة، نظرا للجهد العالي
 صيانة مختص.  فنيالوحدة. قم بإحالة عملية الصيانة إلى  هذه المشحونة به عناصر

 ذا سكبت ، أو أية حاويات أخرى للسوائل أو المواد المعالكبيرة ال تضع الفناجين، أو األطباق دنية فوق الوحدة. وا 
 أيا من هذه العناصر عن طريق الخطأ داخل الوحدة، فقد يؤدي ذلك إلى نشوب الحرائق، أو الصدمات الكهربائية. 

  ال تدخل أو تسقط أية مواد معدنية، أو قابلة لالشتعال في فتحات التهوية الموجودة على غطاء الوحدة، فقد يؤدي
 الصدمات الكهربائية. ذلك إلى نشوب الحرائق، أو 

  ال تلمس القبس الموصل للتيار الكهربائي، أو الهوائي أثناء وجود ظاهرة برق أو رعد، فقد يؤدي ذلك إلى وقوع
 الصدمات الكهربائية.

  .ال يسمح بأن تتجاوز القوة و تثبت مخرجات التيار الكهربائي المتردد على مخرج التيار الكهربائي المتردد للوحدة
. ومخالفة ذلك قد يؤدي إلى نشوب الحرائق جهازة بالواط تلك القيمة المحددة على الوحدة عند توصيل الالكهربائي

 أو تلف في الممتلكات. 

  يجب التأكد من تركيب شاحن البطارية المخصص عند إعادة شحن البطارية. وقد يؤدي تركيب شاحن آخر إلى
الذي يؤدي إلى نشوب الحرائق، أو إصابات بشرية، أو إلحاق البطارية أو إلى انفجارها، األمر   وجود تسريب في

 الضرر بالممتلكات، أو التلوث، أو أيا مما سبق. 

  ولتفادي التأثيرات السلبية للموجات الكهرومغناطيسية على المعدات الطبية، البد من التأكد من غلق مفتاح التيار
 بالقرب من المعدة الطبية.  وضعه الكهربائي للوحدة عند

  يجب التأكد عند استبدال الموصل الكهربائي من استخدام الموصل المرفق مع الجهاز. وقد يتسبب استخدام أي
 موصل آخر غير ذلك المرفق مع الجهاز في نشوب الحرائق أو الصدمات الكهربائية. 

 
  



 

  

 

 
    
 

 عند تركيب الوحدة 

 
  ال تدخل أو تنزع قبس توصيل التيار الكهربائي باستخدام األيدي المبللة، إذ قد ياؤدي ذلاك إلاى التعارض للصادمات

 الكهربائية. 
  والبد عند نزع موصال التياار الكهرباائي مان التأكاد مان اإلمسااك بقابس موصال التياار الكهرباائي، وتجناب دائماا شاد

اساااتعمال موصااال تياااار كهرباااائي تاااالف إلاااى نشاااوب الحرائاااق أو السااالك الموصااال نفساااه. قاااد ياااؤدي تشاااغيل الوحااادة ب
 اإلصابة بالصدمات الكهربائية. 

  تأكد عند تحريك الوحدة من فصل السلك الموصل للتيار الكهربائي من مخرج التيار المثبت على الحائط. قد يؤدي
تلاف هاذا السالك، األمار الاذي تحريك الوحدة في حالة توصايل السالك الموصال للتياار الكهرباائي بمخارج التياار إلاى 

يؤدي إلى وقوع الحرائق أو الصدمات الكهربائية. تأكد دائما عند نزع السلك الموصل للتيار الكهربائي من اإلمساك 
 بالقبس بغرض نزعه. 

  ال تقم بسد فتحات التهوية التي تغطي الوحدة. وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة الحرارة داخل الجهااز مماا قاد ياؤدي
 ى اشتعال الحريق. ينبغي أيضا تنظيف فتحات التهوية من الغبار بصفة دورية. إل

  رضاة لتترباة، أو تركيبهاا فاي أمااكن معرضاة لضاوء الشامس المباشار، تعتجنب تركيب الوحدة فاي أمااكن رطباة أو
ذلك إلى اشاتعال عوادم السيارات، أو األبخرة، إذ قد يؤدي مخالفة من أو بالقرب من السخانات، أو في أماكن تنتج 

 الحرائق أو الصدمات الكهربائية. 

  األقطااااب الموجباااة والساااالبة عناااد توصااايل سااالك التياااار  ضاااع األقطااااب بالمكاااان الصاااحيح )تباااادلالباااد مااان تتباااع و
 . او السيارة( الكهربائي بموصالت األقطاب من شأنه أن يؤدي إلى تلف مكبر الصوت

 ذا تركيااب الوحاادة فقااط فااي أماااكن ثابتااة، واتخاااذ ا لتاادابير الالزمااة لمنعااه ماان السااقوط، أو التاادحرج علااى األرض. وا 
سقطت الوحدة أو تحركت من مكانها، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى وقوع إصابات بشرية أو تلف فاي الممتلكاات 

 أو أيا منهما. 

  األقل، فقاد ياؤدي يجب التأكيد على أن يقوم بحمل الوحدة عند إخراج الوحدة أو تحريكها من مكانها شخصين على
 تفريغ الوحدة أو إسقاطها إلى وقوع إصابات في األفراد أو إلحاق الضرر بالممتلكات.

   تجنب وضع الوحدة عند مدخل أحد األبواب، أو في مكان مارور النااس بصافة دائماة إذ قاد يتعثار أحاد األفاراد فاي
 . أو األسالك، أو قد يتعرض لإلصابة من جراء سقوط هذه األشياء االداة

  إلى الوكيل الفني المختص لشركة  (الهوائيااللاير )تفويض أمر تركيبTOA   وذلك ألن عملية التركيب تتطلب ،
خبير فني. وقد يؤدي التركيب الخاطئ إلاى ساقوط الهاوائي، األمار الاذي قاد ياؤدي إلاى إحاداث إصاابات جسادية أو 

 . ةالتعرض لصدمات كهربائي

 ة لتفادي اإلصابة بجروح. تجنب مالمسة الحواف الحادة للوحد 
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  والبااااد ماااان التأكااااد ماااان غلااااق مفتاااااح التيااااار الكهربااااائي للوحاااادة عنااااد توصاااايل السااااماعة لتفااااادي التعاااارض للصاااادمات
 الكهربائية. 

  وماان المحتماال أن يااؤدي اإلخفاااق فااي داخاال حاماال تركيااباليرجااى التأكااد ماان إتباااع التعليمااات المااذكورة أدناااه عنااد .
 قوع إصابات في األفراد. ذلك إلى نشوب الحرائق أو و 

، أو اتخاااذ تاادابير أخاارى تعلااى أرض ثابتااة وصاالبة، وتثبيتااه عاان طريااق براغااي خاصااة بالتثبيااوضااع الحاماال  -
 لمنعه من السقوط. 

عند توصيل السلك الموصل بالتيار الكهربائي للوحدة بمصدر التيار المتردد، البد أن يكون ذو سعة تتمتع بهاا  -
 الوحدة.

 براغي الحامل المخصصة لحامل الوحدة.يجب استخدام  -
 

 عندما تكون الوحدة قيد االستخدام
 

  ال تضع أشياء ثقيلة على الوحدة إذ قاد ياؤدي ذلاك إلاى ساقوطها وكسارها، األمار الاذي مان المحتمال أن يتسابب فاي
شاأنه أن يساقط إصابات بشرية وخسائر في الممتلكات أو أٍي منهما، هذا باإلضافة إلاى أن الحمال الثقيال ذاتاه مان 

 ويتسبب في اإلصابات والضرر أو أٍي منهما.

  ينبغااي التأكااد ماان أن الااتحكم فااي الصااوت فااي الوضااع األدنااى قباال تشااغيل مفتاااح التوصاايل بالتيااار الكهربااائي. ماان
 الممكن أن تتسبب الضوضاء العالية الناتجة عن الصوت العالي عند تشغيل الجهاز إلى إضعاف السمع.

 وحدة لفترات ممتدة بصوت يفوق الحد الطبيعي فقد يعرض تلك السماعات الموصلة للحرارة، األمر ال تقم بتشغيل ال
 الذي يتسبب في اشتعال الحرائق.

  يجااب اسااتخدام مكيااف التيااار المتااردد للوحاادة. والبااد ماان مالحظااة أن اسااتخدام مكيااف آخاار قااد يتساابب فااي اشااتعال
 الحرائق.

 ي ماان مصاادر التيااار المتااردد عقااب اسااتكمال عمليااة الشااحن فقااد يااؤدي ينبغااي فصاال مقاابس توصاايل التيااار الكهربااائ
 خالف ذلك إلى اشتعال الحرائق.

  أياااام أو ماااا يزياااد علاااى ذلاااك، أو إذا اساااتخدم التياااار الكهرباااائي المتاااردد فاااي تشاااغيل  10إذا لااام تساااتخدم الوحااادة لمااادة
يتسااابب فاااي اشاااتعال الحرائاااق، أو الوحااادة، فيجاااب التأكاااد مااان فصااال البطارياااة عااان الوحااادة ألن تسااارب البطارياااة قاااد 

 اإلصابات البشرية، أو تلوث البيئة.

  البد من االتصال بوكيلTOA  لتنظيف الوحدة في حالة تراكم األتربة بها لفترة طويلة، فقد يؤدي ذلك إلى اشتعال
 الحريق بالوحدة أو إلحاق الضرر بها.

   بحااائط مصاادر التيااار المتااردد ممااا يااؤدي إلااى اشااتعال إذا تااراكم التااراب علااى مقاابس التوصاايل بالتيااار الكهربااائي أو
 الحريق فيجب تنظيفه بصفة دورية، وينبغي باإلضافة إلى ذلك وضع المقبس من مخرج الحائط بأمان. 

  يجب غلق مفتاح التيار الكهربائي وفصل مقبس التوصيل الكهربائي من مصدر التيار المتردد ألغراض أمنية عند
أيام أو ما يزيد، وأن مخالفة ذلك قد يتسبب في  10القيام بعملية التنظيف أو عند ترك الوحدة دون تشغيل لمدة 

 اشتعال الحرائق أو الصدمات الكهربائية. 

 ن مراعاة احتياطات كيفية االستخدام التالية حتى ال تنتج أية حرائق أو إصابات بشرية عن تسرب   البد من التأكد م
 البطارية أو انفجارها.



 ال تجفف البطارية أو تقوم بفكها، أو بتسخينها، أو تضعها على النار. -
 تجنب استخدام البطاريات القديمة والجديدة، مع بعضها البعض.  -
 ال تستخدم البطاريات ذات النوع غير القابل إلعادة الشحن.   -
 ال تقم بعمل لحام قصدير على البطارية مباشرة.  -
 التأكد من استخدام نوع محدد من البطاريات.   -
 يراعى استخدام األقطاب الصحيحة )ذات االتجاه الموجب والسالب عند إدخال البطارية في الوحدة(.  -

 لضوء الشمس المباشر، أو درجة الحرارة، أو الرطوبة العالية عند تخزين البطارية. تجنب األماكن المعرضة  -
  ال تقف أو تجلس على الجهاز، أو تتعلق بالوحدة، إذ قد يؤدي هذا األمر إلى ساقوطه أو إساقاطه، مماا ياؤدي ذلاك

لحاق الضرر بالممتلكات أو أيا  منهما. إلى  إصابات بشرية، وا 
 ن اإلهماال فاي ذلاك يتسابب فايينبغي القيام بفحص الوح  دة بشكل دوري من قبل منفذ البيع الذي تم الشاراء مناه. وا 

 ياؤدي تآكل، أو تلف الوحدة، أو حامل التراكيب الخاص بها األمر الذي يؤدي بدوره إلى سقوط هاذه الوحادة، أو قاد
 إلى إصابات جسدية.

 نفيذها إلى أضرار سمعية. تأكد من إتباعك للتعليمات التالية، إذ قد يؤدي اإلخفاق في ت 
 خفض صوت السماعة ألدنى حد ممكن عند التشغيل. -
 ال تشغل السماعة بالقرب من أذنك. -

 وجه الوحدة في االتجاه الذي ال يوجد به أي شخص عند إجراء اختبارات التشغيل.        -
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