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 محتویات داخل جعبه :

  دستگاهیک عدد Aura  

 آداپتور برقعدد  کی 

 

 

 : نترلهاي روي پنل جلویيک

 در شکل زیر:

 (Source) منبع ورودي صدا .1

 روشن / خاموش .2

 (WI-FI) فاي -واي .3
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 .کنترل صدا4

 
 ورودي از این دکمه استفاده کنیدبراي انتخاب منبع صوتي  :منبع ورودي صدا

 انتخاب کنید AUX-INثانیه این دکمه را فشار دهید تا بین بلوتوث/اپتیکال/ 0.5به مدت -

نبع مطع کنید و قثانیه این دکمه را فشار دهید تا همه اتصاالت بلوتوث را  2.5به مدت بیش از -

 بلوتوث را انتخاب کنید

یه این دکمه ثان 2.5ن و خاموش میکند. به مدت بیش از : این دکمه دستگاه را روشروشن/خاموش

ادي عه حالت اي ببرا فشار دهید تا دستگاه به حالت استند باي برود.براي برگشتن از حالت استند 

 دوباره این دکمه را فشار دهید

اي یشود صدوش منکته: این دستگاه وقتي که از حالت استند باي خارج میشود و نیز موقعي که خام

 صي را تولید میکند.خا

 وصل شود دستگاه : این دکمه کمک میکند تا وسیله بیسیم شما به راحتي بهفاي-واي

ا فزایش یاراي : این دکمه هاي حساس لمسي صدا را کنترل میکنند. انگشت خودتان را بکنترل صدا

 کاهش صدا روي این نوار حرکت دهید

 حرکت دهید –کاهش صدا در جهت انگشت خود را براي افزایش صدا در جهت + و براي 
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 کنترلهاي روي پنل عقبي :

 (Service) سرویس

Aux-in 
 اپتیکال

 تغذیه

 
 

 ه اي راوسیل هیچفقط براي ارتقاء فریم ور و تنظیم واي فاي مي باشد و  USB: پورتسرویس

 کند. شارژ نمي

Aux-in:  د دارد که به این وجو میلي متري 3.5داخل جعبه یک عدد کابل صوتي آنالوگ با جک

 پورت ورودي صدا وصل میشود

رت وصل این پو را به از ورودي اپتیکال دیجیتال پشتیباني میکند.کابل اپتیکالدستگاه این  :اپتیکال

 کنید

 محل وصل کابل تغذیه برق شهري :تغذیه

 :منبعاتصاالت 

 ورودي زیر وجود داردمنابع امکان اتصال 

 (DLNA یا   AirPlayواي فاي ) با استفاده از 

 بلوتوث

 Aux-inورودي 
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 ورودي اپتیکال دیجیتال

 
 

 

 دستگاهل د سه روش براي اتصافاي که شما در حال استفاده هستی–: بسته به وسیله واي فاي-واي

 فاي وجود دارد-به واي

iOS Wireless Wi-Fi Sharing ن یا آیپد با بلوتوث دارید: اگر آیفو 

iOS Wi-Fi Sharing به  پین یا یو اس بي 30بي به  ن یا آیپد و یک کابل یو اس: اگر آیفو

 الیتنینگ دارید

Ad-hoc mode  کنید پیوتر یا وسیله دیگري تنظیمرا از طریق یک کام دستگاه: اگر میخواهید 

 :بلوتوث

  دستگاهبراي پخش موزیک به صورت بیسیم از وسیله بلوتوث خودتان روي 

ه وسیل درت دستگاههاي بلوتوثي آماده جفت شدن هارمن/کاردن را در لیس دستگاهنام  .1

شد( زن با باید در حالت آبي چشمک دستگاهکنید) چراغ دکمه بلوتوث روي  پیداخودتان 

ارید گه داگر چراغ در حالت آبي چشمک زن نیست، دکمه منبع ورودي را فشار دهید و ن

 تا نور چراغ به صورت چشمک زن درآید 
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   HK Aura BTوسیله خودتان به صورت   ازدر  لیست باال  هارمن/کاردن دستگاهنام  .2

اغ منبع ر چربا استفاده از این لیست این دو را جفت کنید در این حالت نو دیده میشود

سیله وي ورورودي آبي دائمي باید باشد. حال میتوانید از طریق بلوتوث موزیک موجود 

 پخش کنید دستگاهخودتان را روي 

 
ا وسیله ب کنید گاه وقتي که بلوتوث فعال  میشود و نیز موقعي که سعي می: این دست نکته 

 دیگري جفت شود صداي خاصي را تولید میکند.
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وصل کنید. دکمه منبع  صوتي، وسیله خودتان را به این پورت : با کابل Aux-inورودي 

  Aux-in ورودي را آنقدر فشار دهید تا چراغ آن خاموش شود. این یعني که ورودي به

 تغییر کرده است.

از  دستگاهید. این اپتیکال، وسیله خودتان را به این پورت وصل کن : با کابل ورودي اپتیکال

راغ ور چپشتیباني میکند. دکمه منبع ورودي را آنقدر فشار دهید تا ن PCM rawپخش 

 اپتیکال تغییر کرده است. آن سفید شود. این یعني که ورودي به

 میلي متري براي اتصال 3.5یک خروجي جک هدفون  دستگاه: این  خروجي هدفون

 ید.م کنراحت هدفون دارد. هدفون را وصل کنید و با دکمه لمسي میزان صدا را تنظی

iOS Wireless Wi-Fi Sharing :  خودتان را به شبکه  دستگاهارید به روش زیر داگر اپل

 فاي وصل کنید-واي

 تان وصل کنید دستگاه .آیفون، آیپد یا آیپاد را به بلوتوث1

 اي وصل استف-آیفون، آیپد یا آیپاد به شبکه واي. مطمئن شوید که 2

د فون، آیپمتر از یک ثانیه فشار دهید. یک پنچره روي آیرا براي ک دستگاهفاي روي -.دکمه واي3

 ?Share WI-FI Settingsیا آیپاد ظاهر میشود با پیغام 

4 .Allow  را تائید کنید 

-ايوبه شبکه  دستگاهبه اشتراک مي گذارد و  دستگاهاي را با ف-یا آیپاد تنظیمات وا آیفون، آیپد

شد، چراغ  به شبکه وصل دستگاهثانیه طول مي کشد. وقتي  40فاي وصل میشود. این کار حداقل 

 دائما روشن میماند و یک صدا شنیده خواهد شد.فاي -واي

iOS Wi-Fi Sharing  خودتان را دستگاهه روش زیر بتوث دارید اگر اپل بدون بلو: با کابل 

 فاي وصل کنید-به شبکه واي

به  متعلق  )بي به الیتنینگ پین یا یو اس 30با استفاده از کابل یو اس بي به .آیفون، آیپد یا آیپاد را 1

 وصل کنید دستگاهبه  (آیفون، آیپد یا آیپادتان

 اي وصل استف-آیفون، آیپد یا آیپاد به شبکه واي. مطمئن شوید که 2

د فون، آیپمتر از یک ثانیه فشار دهید. یک پنچره روي آیرا براي ک دستگاهفاي روي -.دکمه واي3

 ?Share WI-FI Settingsیا آیپاد ظاهر میشود با پیغام 

4 .Allow  را تائید کنید 
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-ايوبه شبکه  دستگاهبه اشتراک مي گذارد و  دستگاهاي را با ف-آیفون، آیپد یا آیپاد تنظیمات وا

شد، چراغ  به شبکه وصل دستگاهثانیه طول مي کشد. وقتي  40فاي وصل میشود. این کار حداقل 

 اي دائما روشن میماند و یک صدا شنیده خواهد شد.ف-واي

 

 :Harman Kardon با استفاده از نرم افزار دستگاهبراي اتصال به 

 ود کنیدرا دانل Harman Kardon Remote .وارد اپل استور یا گوگل پلي شوید و نرم افزار1

ه کنید ان اضافتا یک وسیله جدید را را به شبکه تلمس کنید . آیکون + در صفحه هوم گوشیتان 2

 را انتخاب کنید. Harman Kardon Auraو از لیست نام 

 .دستورالعملهاي تنظیم در برنامه را دنبال کنید.3
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Ad-hoc mode  زیر  تبلت دیگر دارید، از روش و سي یا موبایل یک کامپیوتر مک یا پي: اگر 

 استفاده کنید: دستگاهبراي اتصال به 

قرار دهید )   Ad-hoc modeرا در  دستگاهثانیه،  5اي براي بیش از ف-. با فشار دکمه واي1

فاي دوبار -مطمئن شوید که هیچ وسیله اي به پورت یو اس بي وصل نشده باشد(. چراغ واي

 چشمک میزند.

وبایلتان شوید و به شبکه با نام مدر مک ، پي سي یا  Wi-Fi Settingsوارد صفحه  .2

HK_Aura*****  ثانیه طول بکشد. 40وصل شوید. این کار ممکن است حدود 

ا وارد ر  192.168.1.1مرورگر خودتان را باز کنید و در قسمت آدرس مرورگر آدرس آي پي .3

 کنید

 به آن وصل شوید را از منو انتخاب کنید دفاي که میخواهی-نام شبکه واي. 4
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 کلیک کنید  Save.کلمه رمز شبکه تان را وارد و روي 5

ه ن اشتباه بدو.مطمئن شوید که کلمه رمز را درست وارد کرده اید. اگر مطمئن نیستید ، دوبار6

 واردش کنید

الني طو ،اريلت کدر حاورودي و تغذیه را  بعنکته : براي بازیابي تنظیمات کارخانه اي ، دکمه من

 فشار دهید

 سوئیچ کردن به حالتهاي مختلف تغذیه 

 ي تغذیهالتهاحرا در  دستگاهاین امکان را فراهم میکند تا  دستگاهدکمه تغذیه روي سمت جانبي 

 اي زیر قرار دهید

Operational mode, Sleep mode, Standby mode, Off mode 

 براي تغییر حالت:

 شار دهید تا از حالت استندباي وارد حالت کاري شویددکمه تغذیه را ف-

ا فشار رغذیه دوباره دکمه ت ،اگر میخواهید سیستم از حالت کاري  وارد حالت استندباي شود -

 .دهید

ت استندباي ه صورت خودکار وارد حالبدقیقه غیر فعال بماند ،  10براي بیش از  دستگاهاگر 

 میشود
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ر الت استندباي شود.اگهست دکمه تغذیه را فشار دهید تا وارد ح sleepدر حالت  دستگاهوقتي  -

ت میتواند از حال دستگاهاي غیر فعال بماند، ف-بدون اتصال وايدقیقه  30براي بیش از  دستگاه

sleep  .به حالت استندباي وارد شود 

 وتوثبل را فشار دهید. اگر لوم و منبعوکاري دکمه به حالت  sleepبراي وارد شدن از حالت  -

 به حالت کاري وارد شود. sleepمیتواند از حالت  دستگاهفعال باشد، 

 

 تنظیم ولوم صدا

+" ولوم "اده از استف کنید. با کمیا  زیاددکمه هاي ولوم در پنل کناري اجازه میدهد که ولوم صدا را 

 ولوم صدا را کم کنید "-صدا را زیاد و با "

 تا یک مرحله یش/کاهش ولوم صداافزا -. فشار کوتاه

 (ثانیه 0.2هر  پلهفزایش/کاهش ولوم صدا به صورت پیوسته ) یک ا -.فشار و نگه داشتن

 
 فاي-پخش موزیک از طریق واي

 .دکمه تغذیه را فشار دهید1

 اي خود وصل شویدف-.از طریق زیر به شبکه واي2

 اي دائمي سفید میماندف-ایتان هست، چراغ وايف-در شبکه واي دستگاه. اگر 3

 . پخش موزیک را از طریق وسیله بیسیم تان کنترل کنید4

 خش موزیک از طریق بلوتوثپ
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 را به بلوتوث وسیله تان وصل کنید دستگاه.1

 . پخش موزیک را از طریق وسیله بلوتوث دارتان کنترل کنید2

 ظاهر میشود HK Aura BTبا نام  دستگاه. این 3

 یا تبلت تان مراجعه کنید. براي اطالعات بیشتر به راهنماي موبایل 4

 AirPlayپخش موزیک از طریق 

 AirPlay د روي اجازه میدهد تا محتواي صوتي از مک یا پي سي، آیفون ، آیپد یا آیپا

 یتان پخش شوددستگاه

 (iOS version 4.2 or higherآیفون ، آیپد یا آیپاد )  -

 سازگار iTunesبا نسخه هاي   مک یا پي سي -

 ظاهر میشود دستگاهبه صورت یک   HK Aura WFبا نام  AirPlayنوي در م دستگاهاین 

 

Harman Kardon Remote 
افزار در  است. این نرم قابل کنترل Harman Kardon Remoteاز طریق نرم افزار  دستگاهاین 

از  دستگاه نترلاستور و گوگل پلي در دسترس میباشد.از این نرم افزار براي پخش موزیک و ک لاپ

 موبایل یا تبلتتان میتوانید استفاده کنید طریق
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 :Auraجدول شاخص چراغ 
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 :( Ring Patternغ الگوي حلقه)ص چراشاخ 
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 :عیب یابي

 شنیده نمیشود دستگاهمشکل: هیچ صدایي از 

ه شوید ک مئن. ب(مطتغذیه ندارد. مطمئن شوید که برق وارد دستگاه میشود دستگاهراه حل: الف(

 در حالت روشن است. دستگاههمه کلیدها براي برق شهري و خود 

 صدا با شکستگي یا هیس( ثابت ، مشکل: دیستورشن )

تي دي صورا با یک منبع ورو دستگاهراه حل: الف(ممکن است منبع صوتي مشکل داشته باشد. 

ت صور یلي زیاد باشد.درمنبع صوتي خارجي خ يدیگر امتحان کنید ب( ممکن است ولوم صدا

 لزوم صداي آن را کم کنید

 صداي بلند هوم یا نویز وزوز تولید میکند دستگاهمشکل: 

رد. ل داکابل مشکراه حل: کابل ورودي درست وصل نشده. اتصال کابل ورودي را چک کنید ب( 

را  اهدستگ کابل را عوض کنید پ(ممکن است مشکل از زمین سیستم باشد ) اتصال غیر مناسب( .

 خاموش کنید و به پریز برق دیگري وصل کنید

 :Aura مشخصات دستگاه 

 
 


