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 آداپتور برق -شارژ بلندگو

 آداپتور برق: 1گزینه 

شارژ کنيد.براي  ساعت 3همراه آن به مدت حداقل  آداپتور تغذیهقبل از استفاده ، بلندگو را با 

 ينه، مطمئن شوید که بلندگو خاموش است.شارژ به

 با گذشت زمان بسته به سيکلهاي شارژ پائين بياید.ممکن است  باتريراندمان 

 

 
 

 USB: 2گزینه 

 هم شارژ کرد. USBاین دستگاه را ميتوان با استفاده از یک کابل 

 ، ممکن است شارژ طوالني تر شود.  USBبه دليل محدودیت توان 

  خاموش کنيد.لندگو را ب ،در موقع شارژ
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ين لتاژ پائطور پيوسته خالي باشد یا بيش از حد در و یوني وقتي به-عمر باتري ليتيومنکته: 

د خوب این است که شارژ باتري را در ح مناسبمشکل پيدا کند.روش  ممکن است ،بماند

 .نگه داریم

 شود.ضميمه دستگاه پيشنهاد مي USB: استفاده از کابل  براي شارژ بهينه

 

 شاخص وضعيت باتري –شارژ بلندگو 

مک ته چشهر وقت که بلندگو به آداپتور برق وصل شود، شاخص وضعيت باتري به طور پيوس

 ا کنيد.یه جدزند. براي چک کردن ظرفيت باتري ، بلندگو را خاموش کنيد یا از منبع تغذمي
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 ،م فعاليتساعت عد 28دا حدووقتي آداپتور برق به بلندگو و برق شهر وصل باشد، بعد از 

 وارد حالت استندباي ميشود.به صورت خودکار  بلندگو

يچ ه ، اردود ندوجهيچ اتصال بلوتوثي یا یو اس بي  و:وقتي بلندگو با باتري کار ميکند نکته

مک  يت کاین قابل ضبط/پخش صدا انجام نميشود ، بلندگو به صورت خودکار خاموش ميشود.

  فظ شود و نمي توان آن را غير فعال کرد.ميکند تا باتري داخلي ح

 

 NFCبلوتوث/ –اتصال بلندگوها 

Sound Blaster Roar .امکان پخش بيسيم موزیک را فراهم ميسازد 

Sound Blaster Roar  با پخش موزیک کيفيت بااليaptX  وAAC  ثي به وسایل بلوتو

ه را نزدیک بيار و ستگافقط د -تر ميکندساده این اتصال را  NFCوصل ميشود. تکنولوژي 

 موزیک را پخش بکن!

 
 روش انجام:

1) A .pairing   از طریقNFC 

NFC  را روي دستگاه خودتان روشن کنيد و آن را نزدیک لوگويNFC  ید تا بياوربلندگو

 وصل شود.

 بياورید.  NFCبراي قطع ارتباط، دستگاهتان را نزدیک لوگو 

 یا 
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B .pairing  دستي صورت بهبلوتوث 

i . سفيد چشمک زن  ،را فشار دهيد و نگه دارید تا وقتي که چراغ وضعيت بلوتوث

 تند شود.

ii روي دستگاهتان .SB ROAR SR20A .را انتخاب کنيد 

 ( شروع به پخش موزیک روي دستگاه وصل شده بکنيد.2

 

 چراغ وضعيت بلوتوث وضعيت

ثي ودستگاه بلوت چروشن شده ولي به هي

 وصل نيست

 ت ميماندچراغ سبز ثاب

 بلوتوثي، منتظر دستگاه براي  pairingحالت 

 اتصال

 چراغ سفيد چشمک زن تند ميشود

 چراغ سفيد ثابت ميماند شده وصل به یک دستگاه بلوتوثي

 

 Link Securityاتصال بلوتوث( امنيت لينک حالت )

  LSليد ک گيبه ساداین حالت امنيت بلوتوث را به روشي که شما مایل هستيد مدیریت ميکند.

 را بلغزانيد تا حالت دلخواه امنيت بلوتوثتان را انتخاب کنيد.

 
 روش انجام:

LS Mode 2 پيش فرض( حالت( :Multipoint 

ا زیک راجازه ميدهد همزمان تا دو دستگاه بلوتوثي وصل شوید . الزم است که پخش مو

 و وصل شوید. pairمتوقف کنيد تا به دستگاه دوم 

 

LS Mode 1: دسترسي دوستانه  حالت 
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و را کنترل بلندگ ،شده اند  pairاین امکان را ميدهد تا دستگاههاي بلوتوثي که قبال با بلندگو 

 ن استبه دست بگيرند.مناسب یک یا چند کاربر با دو یا چند دستگاه بلوتوث که ممک

 بخواهند به صورت بيسيم به بلندگو وصل شوند و موزیک به اشتراک بگذارند.

LS OFF mode: حالت دسترسي آزاد براي همه 

ک ان در یدوست بلندگو را درحالت قابل شناسایي براي همه قرار ميدهد.مناسب براي گروهي از

 اتاق جلسه . هر کسي ميتواند کنترل بلندگو را به دست بگيرد.

 در دسترس ميباشد. LS mode 2فقط در حالت    Multipointنکته : حالت 

Multipoint: وصل  ه ميدهد تا دو دستگاه به صورت همزمان به بلندگوزاجا این حالت

 شوند.

 روش انجام :

 .پخش موزیک روي دستگاه متصل شده اولي را متوقف کنيد.1

 و وصل شوید. pair.با دستگاه دوم 2

 .روي هر کدام از دو دستگاه وصل شده موزیک پخش کنيد.3

 
روي  وزیک را متوقف کنيد و بعدروي دستگاه اول پخش م ،براي سوئيچ بين دستگاهها

 دستگاه دوم پخش موزیک را آغاز کنيد.

 

 ROARقابليت تراباس/ 

س عي روي بااینکه به صورت مصنو ن ولوم پائين بدوبا در طول زمان پخش ،قابليت تراباس 

 کند ، فقدان بلندي صداي باس را جبران ميکند. اکيدت
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ندي، عمق بالفاصله بل ROARداریم، حالت وقتي هم که مثل مهماني ها نياز به قدرت صدا 

 و حجم  صدا را تقویت ميکند.

 
ر زمان که د وصل کردن بلندگو به آداپتور برق ولوم صدا را تقویت ميکند. پيشنهاد ميشود

 ، بلندگو را به آداپتور برق وصل کنيد. ROARاستفاده از قابليت 

 

 USBسوئيچ کردن به صوت 

 موزیک پخش کنيد. Sound Blaster Roarان با ميتوانيد از پي سي/ مک خودت

ن را ، پخش موزیک از پي سي/ مک خودتا USBبا کابل  Sound Blaster Roarبا اتصال 

 بهبود ببخشيد. 
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 روش انجام: 

1 .Sound Blaster Roar  .صال یک صداي تن مبني بر اترا به پي سي / مک وصل کنيد

دوباره  يد ونشد ، کابل را از کامپيوتر جدا کن شنيده ميشود.اگر صدایي شنيده USB موزیک

 را انجام دهيد. 1مرحله 

 .روي پي سي/مک موزیک را پخش کنيد.2

 Soundبرميگردد ،  sleep/hibernate/restartنکته : اگر بعد از اینکه کامپيوتر از 

Blaster Roar د، لطفا وتوسط کامپيوتر شناخته نشSound Blaster Roar  را خاموش و

شن کنيد تا اتصال یو اس بي مجددا به وجود آید.ممکن است الزم باشد کامپيوتر را ري رو

 استارت کنيد.

 قطع ميشود. USBفشار داده شود ، موزیک    USBدر طول حالت موزیک  اگر دکمه 

 

 اگر هيچ صدایي شنيد نشد

 براي ویندوز:

عنوان وسيله  را به  Sound Blaster Roarکليک کنيد و  volume controlروي 

 خروجي انتخاب کنيد.

 براي مک:

 کليک کنيد. soundشوید و روي  system preferences.وارد 1

 را انتخاب کنيد. Sound Blaster Roarکليک کنيد و  output tab.روي 2

 

 Control Panel Sound Blaster Roar م افزارنصب نر

Sound Blaster Roar  را با یک کابلUSB وصل کنيد. به پي سي/ مک 

 .نيدو نصب کزیر دانلود  لينکبراي مک یا پي سي از را نرم افزار این 

www.soundblaster.com/downloads/SBCP 
 به کامپيوتر USB audioاین نرم افزار نياز دارد که بلندگو قبل از نصب نرم افزار به عنوان 

 وصل شده باشد.

 

http://www.soundblaster.com/downloads/SBCP
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 MP3/WAVپخش فایلهاي صوتي 

Sound Blaster Roar  همراه با یک پخش کنندهMP3/WMA داخلي عرضه ميشود 

 Sound Blaster Roarدر کنار پخش بيسيم موزیک از موبایل شما به طریقه بلوتوثي، 

ده کنن پخش توسط را  USBميتواند فایلهاي موسيقي روي یک کارت حافظه یا فلش درایو 

MP3/WAV خود پخش کند. داخلي 

 نکات پخش موزیک

 را پخش کنيد. MP3 یا  WAVميتوانيد فایلهاي-

ایت گيگا ب 32تا ظرفيت   microSDHC یا  microSDاین دستگاه از کارتهاي حافظه -

 پشتيباني ميکند.

 روش انجام:

 .جا بزنيد USB.یک کارت حافظه یا فلش درایو 1

 
 را فشار دهيد. .دکمه 2

  . روي آهنگها جلو و عقب بروید.3

  :( )در حالت تکرار همه آهنگها براي پرش از آهنگها

 را فشار دهيد.  یا      در زمان پخش   

 براي پرش از پوشه ها :

 فشار دهيد و نگه دارید.  یا   در زمان پخش   

 یا

 .فشار دهيدرا  یا   وقتي پخش موزیک متوقف شده است، 

 

 ز کارت حافظهاستفاده ا

 روش انجام:

 .کارت حافظه را جا بزنيد.1
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 به کامپيوتر وصل کنيد. USB.بلندگو را با یک کابل 2

 این صدا بدین معني است که را فشار دهيد و نگه دارید. .تا وقتي صداي تن بشنوید، 3

Sound Blaster Roar   از دستگاهUSB Audio  به دستگاهUSB Mass Storage 

 است.تغيير کرده 

 نيد.شروع ک له یکاگر هيچ صدایي شنيده نشد، کابل را از کامپيوتر جدا کنيد و دوباره از مرح

 د..محتویات کارت حافظه را روي کامپيوتر ببينيد و محتویات آن را تغيير دهي4

 

 ضبط صدا 

را   Sound Blaster Roarیا موزیک در حال پخش روي صداي خودتان اگر نياز دارید که 

 یک کارت حافظه داخل دستگاه قرار دهيد. کافي است، دستگاه ضبط کنيد با این

 مشخصات فایل ضبط شده:

 ذخيره ميشود.  VOICEدر پوشه  WAVي ضبط شده به فرمت وتفایل ص-

 پيشنهاد ميشود. CLASS 4ط صدا  کارت حافظه ببراي ض-

ش داري پينه برنرخ نموجهت ذخيره فایلهاي سخنراني طوالني تر و پرهيز از فایلهاي بزرگ ، -

 ميباشد.  16kHzفرض 

 يکند.را ضبط م Aux-inداي حاصل از منابع بلوتوث و صضبط از ميکروفون نيز -

 ش موزیک از کارت حافظه و ضبط صدا به صورت همزمان پشتيباني نميشود.پخ -

 روش انجام:

 .یک کارت حافظه داخل دستگاه قرار دهيد.1

 .منبع را انتخاب کنيد.2

 ضبط از طریق ميکروفون داخليبراي 

  ميکروفون را روشن کنيد. -

 Aux-inمنابع بلوتوث و براي ضبط از 

 کنيد. (Mute)را قطعميکروفون صداي -
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 ضبط ميکند. را مستقيما از پخش کننده مدیا یا دستگاه بلوتوث Aux-inصداي -

 ط فشار دهيد.برا براي شروع ض . دکمه 3

 هيد تا ضبط متوقف شود.را دوباره فشار د  دکمه 

 ضبط شده فشار دهيد. فایلهايرا براي پخش  .دکمه  4

 ضبط شده : فایلهايبراي پرش از 

 فشار دهيد.  یا   در طول زمان پخش

 

 پاسخ به تماس تلفني

ن برداشتن به راحتي ميتوانيد بدووصل است ،  Sound Blaster Roar موبایل شما به وقتي 

 ک دکمه به آنها پاسخ دهيد.تلفن و فقط با فشار ی

 تماسهاي تلفني

 را فشار دهيد تا ضبط صدا انجام شود.در طول مکالمه تلفني ، 

روي  VOICEمطمئن شوید که کارت حافظه در بلندگو جا زده شده است. مکالمه در پوشه 

 کارت حافظه ذخيره خواهد شد.

 
 روش انجام 

 کروفون روشن است() مطمئن شوید که مي.به موبایلتان وصل شوید.1

 را براي پاسخ به تماس تلفني فشار دهيد. .دکمه 2

 را دوباره براي قطع تماس فشار دهيد.  .دکمه 3

 براي رد تماس:
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 ثانيه فشار دهيد و نگه دارید. 2را بيش از   دکمه 

 

 (Bedtimeوقت خواب )حالت 

 fadeدقيقه محو ) 30یا  15در این حالت، پخش موزیک از کارت حافظه به مرور در عرض 

out)  خواهد شد و بعد خود بلندگو هم به صورت خودکار خاموش خواهد شد.این مورد

براي والدین بچه ها با ارزش است. ميتوانيد یک کتاب داستان بخوانيد و صداي خود را ضبط 

بل از کنيد و در زماني که بچه ها ميخواهند بخوابند براي آنها پخش کنيد ویا اینکه ميتوانيد ق

 خواب براي خودتان موزیک پخش کنيد. 

 

 روش انجام:

 .کارت حافظه را جا بزنيد.1

  .پخش موزیک را شروع کنيد.2

 براي پخش فایلهاي موزیک

 را فشار دهيد  

  براي پخش فایلهاي ضبط شده:

 را فشار دهيد   

 را فعال کنيد Bedtime.حالت 3

 دقيقه: 15براي 

 را فشار دهيد و نگه دارید. نوید  تا وقتي صداي یک بيپ بش

 دقيقه: 30براي 

 را فشار دهيد و نگه دارید. تا وقتي صداي دو بيپ بشنوید

 یا

 Bedtimeبراي غير فعال کردن حالت 

 را فشار دهيد. 
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 ژیرآ

 کنيد. ا خبرببا قابليت آژیر داخلي بلندگو، ميتوانيد در صورت نياز دیگران را به سرعت 

 روش انجام:

 یر را فعال کنيد.آژ1

 را فشار دهيد و نگه دارید.  ALARMثانيه  3.براي شروع آژیر ، به مدت 2

 
 حتي وقتي بلندگو خاموش است، ميتوان آژیر را راه اندازي کرد.

 .آژیر را خاموش کنيد.3

 را فشار دهيد.  ALARMدوباره 

 یا

 بلغزانيد. OFFکليد را به حالت 

 

دن شبراي یک مدت طوالني ، ممکن است باعث پاره آن و رها کردن ژیر فعال کردن آ

 درایورهاي بلندگو شود. در صورت عدم استفاده ، آژیر را خاموش کنيد. 

 

 پرسشها و پاسخهاي متداول

  لوتوثاز طریق ب  Sound Blaster Roarاگر بعد از وصل شدن موبایل یا تبلت به مشکل:

 صدایي شنيده نميشود چهي

اند مربوط به باگ فریم ور موبایل یا تبلت شما باشد که باعث ميشود تا این مورد ميتوپاسخ:

ميتواند با غير فعال کردن  Sound Blaster Roar انتخاب نباشد.کدک صوتي صحيح قابل 

تنها یکبار الزم است کدک صوتي پيشرفته اش و سوئيچ کردن به کدک صوتي پایه کمک بکند.

 تنظيمات شما را حفظ خواهد کرد. Sound Blaster Roarکه چنين کاري صورت بگيرد و 
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ابتدا قبل از هر خورند پيشنهاد ميکنيم  در هر صورت به مشتریاني که به چنين مشکلي برمي

 ارتقاء دهند.رین فریم ور جدیدتشان را به دموبایل/تبلت خوکاري 

 براي کنار گذاشتن این باگ ) با غير فعال کردن کدک صوتي پيشرفته(

 د که بلندگو روشن است..مطمئن شوی1

) یک اعالن صوتي مبني بر غيرفعال شدن هيد.را با هم فشار د ROAR" و -دکمه ولوم ".2

 يشود.کدک پيشرفته شنيده ميشود(.بلندگو براي به یاد آوردن تنظيمات شما ریبوت م

 .دستگاه صوتي تان را دوباره خاموش و روشن کنيد.3

 وصل شوید و موزیک پخش کنيد. Sound Blaster Roar.از طریق بلوتوث به  4

 براي برگرداندن قابليت کدک پيشرفته صوتي پيشرفته

 .مطمئن شوید که که بلندگو روشن است.. 1

شدن کدک  ) یک اعالن صوتي مبني بر فعالرا با هم فشار دهيد. ROAR" و +دکمه ولوم ".2

 یبوت ميشود.پيشرفته شنيده ميشود(.بلندگو براي به یاد آوردن تنظيمات شما ر

 .دستگاه صوتي تان را دوباره خاموش و روشن کنيد.3

 وصل شوید و موزیک پخش کنيد. Sound Blaster Roar.از طریق بلوتوث به  4

 

 غيرفعال کنم؟را چطور اعالن صوتي مشکل:

ک ی. را همزمان فشار دهيد Multifunctionو  "-روي بلندگوي روشن، دکمه ولوم "پاسخ:

 ير فعال شدن اعالن صوتي شنيده خواهد شد.اعالن مبني بر غ

 

 چطور اعالن صوتي را فعال کنم؟مشکل:

را  Multifunction" و +، دکمه ولوم "و اعالن صوتي غير فعال پاسخ:روي بلندگوي روشن

 .. یک اعالن مبني بر فعال شدن اعالن صوتي شنيده خواهد شدهمزمان فشار دهيد

 

 کنم؟بار باید کچاگر بلندگو درست کار نميکند مشکل:

 رحالت،. در هکنيد mater resetدر چنين صورتي ، پيشنهاد ميکنيم که بلندگو را پاسخ:
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ا فشار رکمه تغذیه ثانيه دکمه تغذیه را فشار دهيد و نگه دارید بعد دوباره د 10براي بيش از 

 دهيد تا بلندگو روشن شود.

 راه دیگر

 .کنيد master reset ،شده خالي pairميتوانيد به یک ليست وسایل 

 .مطمئن شوید که بلندگو به هيج دستگاه بلوتوثي وصل نيست.1

وقتي که  را فشار دهيد و نگه دارید تا Multifunction.در حالت بلندگوي روشن، دکمه 2

را " -"و ولوم  Multifunctionدکمه  ياید.بچراغ به صورت سفيد چشمک زن سریع در 

 master resetکه یک اعالن صوتي مبني بر اینکه بلندگو  فشار دهيد و نگه دارید تا وقتي

 برگشته است بشنوید. pairingشده  و به حالت 

 

 مشکل : چرا وقتي اعالنهاي صوتي را غير فعال ميکنم، تنهاي بيپ را ميشنوم؟

 پاسخ:این بيپ تنها اشاره به موارد زیر دارد:

 بيپ    شاخص فعال شدن قابليت تن  1

 خص تائيد قابليتشاتن بيپ     2

 شاخص خطاتن بيپ     3


