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 راهنماي فارسي

CREATIVE 

SBS E2800 

2. 1سیستم سینماي خانگي    
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 SBS E2800:مشخصات دستگاه 

 
 .روي ساب ووفر قرار دارد SBS E2800نکته مهم: شماره سریال دستگاه 

 

 بررسي محصول
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 تغذیه.منبع / 1

 . جستجو / پخش و توقف موزیک2

 . حرکت به عقب موزیک3

 . حرکت به جلوي موزیک4

 .کاهش ولوم صدا5

 فزایش ولوم صدا.ا6

 .منبع /شاخص ولوم7

8.Subwoofer Port Tube 

 .اسالت فلش درایو9

 .اسالت کارت حافظه10

 FM.آنتن 11

12.3.5mm Aux-in 

 . بلندگوي چپ13

 .بلندگوي راست14

 .کابل برق15
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 روشن/خاموش کردن بلندگو

 را نمایش "---"تندباي قرار دارد و چراغ عبارت سالت اوقتي تغذیه روشن شود ، بلندگو در ح-

را فشار دهید تا به حالت بلندگو روشن تغییر کند.این دکمه را فشار  ""میدهد.دکمه  

 دهید و نگه دارید تا بلندگو دوباره وارد حالت استندباي شود.

 سوئیچ بین منابع 

"  روي ساب ووفر را فشار دهید تا بین منابع سوئیچ کنید. مي توانید به ترتیب دکمه "

 Aux  ،Ud or Sdبه معني  Au) " را انتخاب کنید. Aux / USB / SD / FMودي "حالت ور

  میباشد. FMبه معني   USB or SD  ،87.5به معني 

 

 
 

 ریموت کنترل مادون قرمز
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 .تغذیه روشن یا استندباي1

 تا صدا برگردد ید. قطع صدا . دوباره فشار ده2

را فشار   ""را فشار دهید و دکمه   FM: شماره آهنگ دلخواه یا ایستگاه ذخیره شده 0-9. 3

 مورد نظر برسید  FMدهید تا به آهنگ یا ایستگاه 

 Aux-in.انتخاب حالت ورودي 4

 USB/SD انتخاب حالت ورودي .5

 FM انتخاب حالت ورودي .6

7.Normal, Classic, Pop, Jazz, Rock ,Country(USB/SD mode )  

 )حداکثر(30-00.افزایش ولوم صدا 8

 .آهنگ قبلي9

 )حداکثر(30-00کاهش ولوم صدا  .10

 آهنگ بعدي .11

 .پخش موزیک / توقف موزیک12

 تیونینگ منفي .13

 تیونینگ مثبت .14

 

"   "دکمه  FMبراي جستجوي خودکار ایستگاههاي رادیویي  میشوید،  FMوارد حالت  وقتي

 FMي حافظه را فشار دهید تا ایستگاهها ”Previous“یا  ”Next“ نگه دارید. را فشار دهید و

 ذخیره شده را عوض کنید.

مگاهرتز  0.1شار دهید)هر قدم را ف “-/+TUNING“براي جستجوي قدم به قدم کانال هر بار 

دهید. وقتي ایستگاهي را پیدا  را فشار “-/+TUNING“.براي جستجوي کانال احتمالي بعدي (

 ، به صورت خودکار آن را پخش خواهد کرد.دنک


