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 محتویات داخل جعبه:

 
 

 :و كانکتورها  دكمه ها
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 ه لينکدكم ( Link) 

وصل ميکند. بلندگوهای  دیگراین بلندگو را به یک گروه بلندگوی  ،فشردن این دكمه

اگر در حال گوش دادن به گروه شده همگی موزیک واحدی را پخش ميکنند. برای مثال 

ه بروید واین دكمه را روی بلندگوی نموزیک در اتاق خواب هستيد ، ميتوانيد به آشپزخا

داخل آشپزخانه فشار دهيد. بلندگوی داخل آشپزخانه به این گروه وصل خواهد شد و 

شروع به پخش موزیک یکسانی مشابه اتاق خواب خواهد كرد. چند بار فشار دادن این 

 بين گروههای مختلف در شبکه سوئيچ خواهد كرد. ،دكمه

را فعال خواهد كرد كه  Party Modeثانيه حالت  8فشار دادن این دكمه به مدت 

 موزیک یکسانی را به هر بلندگو در منزل می فرستد.
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  ع انتخاب منبدكمه(Source) 

وث سوئيچ و بلوت Aux-inبين را منبع موزیک فعال فعلی در اتاق  فشار دادن این دكمه

فای به منبع -از وایفای هستيد ، -ميکند. اگر االن در حال پخش موزیک روی وای

 سوئيچ خواهد كرد.  Aux-inبلوتوث یا 

  ک پخش موزیک / توقف موزیدكمه(Play/Pause) 

متوقف می كند و یا  را فای دیگر-این دكمه پخش موزیک از بلوتوث یا هر منبع وای

داخلی هم  Chromecastو   Spotify Connectمل دوباره پخش ميکند واین شا

 موزیک خارجی متوقف شود. عباید از منب ،Aux-inميشود.موزیک 

  ولوم صدا-دكمه های +/(Volume +/-) 

  را فشار دهيد تا ولوم صدا كاهش -دكمه + را فشار دهيد تا ولوم صدا افزایش و دكمه 

 ميکند.  پيدا كند. فشار همزمان هر دو دكمه ، صدا را قطع

 (شاخص سطح باتریBattery level) 

پنچ چراغ در باالی بلندگو قرار دارند كه سطح شارژ باتری را نشان ميدهند. وقتی همه آنها 

روشن هستند، باتری كامال شارژ است. وقتی چراغها در حال چشمک زدن هستند، باتری 

 در حال شارژ شدن است.

 ( دكمه تغذیهPower) 

بعد از  ،روشن یا خاموش ميکند.وقتی این بلندگو به برق وصل است این دكمه بلندگو را

دقيقه عدم فعاليت ، وارد حالت استندبای خواهد شد.اگر ميخواهيد كه دستگاه را كامال  01

فای و -خاموش كنيد، دكمه تغذیه را فشار دهيد. وقتی دستگاه خاموش است، وای

كمه تغذیه را فشار ندهيد در نرم افزار بلوتوث كار نخواهد كرد و تا زمانی كه دوباره د

Harman Kardon Controller .دیده نميشود 
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دقيقه  01، هنوز هم بعد از باشدو بلندگو در حالت كار با باتری  باشدوقتی كابل برق جدا 

دقيقه عدم فعاليت، به صورت  01عدم فعاليت وارد حالت استندبای خواهد شد.بعد از 

 خودكار خاموش خواهد شد.

 دكمه WPS 

فای خانگی شما به كار می رود. این دكمه را -این دكمه برای اتصال بلندگو به شبکه وای

ثانيه این دكمه را فشار دهيد تا وارد  8بشوید. مدت  WPS PBCفشار دهيد تا وارد حالت 

 را ببينيد. WPSبشوید.قسمت  WPS PINحالت 

  تریسدكمه (Reset) 

شود. این كار همه انجام ر دهيد تا ریست كارخانه ای ثانيه فشا 8دكمه ریست را مدت 

فای قطع ميشود  و بلندگو وارد حالت تنظيم -بکه وایشتنظيمات كاربر را پاك ميکند ، از 

فای دیگر وصل -تا به یک شبکه وای دفای خواهد شد كه به شما این امکان را ميده-وای

 شوید.

 كانکتور برق شهر 

 این محل وصل كنيد. كابل برق ضميمه دستگاه را به

 كانکتور ورودی صدا 

ميلی متری به این كانکتور  0.8استریو  AUXیک منبع صوتی آنالوگ را از طریق یک كابل 

 وصل كنيد تا از موزیک دستگاه صوتی آنالوگ استفاده كنيد.

  یو اس بیكانکتور(USB) 

 +OMNI 50یک موبایل به این كانکتور وصل كنيد تا موبایل از طریق باتری داخلی 

 شارژ شود.
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 بلندگو  راه اندازی
فای یا هر منبع -ميکنيد تا به وای راه اندازیرا  +Omni 50در این قسمت بلندگوی 

 دلخواه شما وصل شود.

یا اندروید دانلود كنيد. این   iOSرا برای   Harman Kardonقبل از شروع، نرم افزار 

 یراه اندازباشد.از این نرم افزار برای يس مپلی در دستر نرم افزاردر اپ استوراپل و گوگل

 بلندگو استفاده خواهيد كرد. پيکربندیو 

 زیر را با موبایلتان اسکن كنيد. QRاگر ترجيح ميدهيد كه از طریق ویدئو یاد بگيرید، كد 

 
 

 فای-اتصال بلندگو به وای

د از یک را باز ميکنيد ، بع Harman Kardon Controllerاولين بار كه نرم افزار 

ميشوید. فشار این دكمه ،  ددكمه بلندگوی جدی راه اندازیوارد عملکرد ، اوليه راهنمایی 

شما را در طی آن ،  Controllerرا آغاز خواهد كرد كه نرم افزار  راه اندازی لمراح

 راهنمایی خواهد كرد. 

كه در این اتاق تصميم بگيرید  انتخاب كنيد. راه اندازییک اتاق را برای قبل از ادامه ،  .0

در یک  +Omniاستفاده ميکنيد و یا از دو بلندگوی  +Omniتنها از یک بلندگوی

pair اگر ميخواهيد یک . دقت كنيد كه استریو بيسيم استفاده ميکنيدpair  استریو

باشند یا هر دو  +omni10كنيد، هر دو بلندگو در اتاق یا باید  راه اندازیبيسيم 

omni20+ منزلتان در فای -وایرا در محدوه روتر یا اكسس پوینت  باشند.بلندگوها

اتاق دلخواهتان قرار دهيد.برای اطالعات بيشتر قسمت نصب صحيح برای بلندگوهای 
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استریو ببينيد. فقط یک یا دو بلندگویی را كه دوست  pairاستریو را در قسمت تنظيم 

 مه بدهيد.كنيد به برق وصل كنيد و ادا راه اندازیدارید در این اتاق 

انتخاب جایی است كه بلندگو قرار است استفاده  ،بلندگو راه اندازیقدم دوم مرحله  .1

 مثل اتاق نشيمن یا اتاق خواب را انتخاب كنيد.  اقهااز ات یشود.یک

 
 بعد از انتخاب نام اتاق، ميتوانيد با یک رنگ خاص آن را مشخص كنيد. .0

كه دوست دارید در این اتاق  است +omniقدم بعدی انتخاب تعداد بلندگوهای  .4

، گزینه استفاده از یک بلندگو و  فوق الذكر omniبا دو مدل بلندگوهای استفاده كنيد.

استریو به صورت خودكار كانال  Pairاستریو بيسيم را دارید.   pairیا بلندگو در یک 

چپ صدا را بر روی بلندگوی چپ و كانال راست صدا را روی بلندگوی راست 

 هد كرد.پخش خوا

بلندگو به شبکه خانه تان وصل خواهد شد. این مرحله بين اندروید و  ،بعد از این 

iOS .فرق ميکند 

 

-iOS 

 Wireless Accessoryبه نام  iOS   دو نوع بلندگوی باال از یک قابليت جدید

Configuration فای برای -وای راه اندازیكه ساده ترین روش برای   بهره می برند

 است.iOS  كاربران
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از بلندگوها را  یهر بلندگویی كه به برق وصل است در صفحه ظاهر خواهد شد. یک

فای در محدوده در -یک پيام ظاهر خواهد شد كه ليستی از شبکه های وای ،انتخاب كنيد 

فای كه می خواهيد این بلندگو را به آن وصل كنيد -شبکه وایآن دسترس را نشان ميدهد. 

به طور معمول این همان شبکه ای است كه را انتخاب كنيد. Next مهانتخاب كنيد بعد دك

 موبایل شما به آن وصل شده كه به عنوان گزینه پيش فرض ظاهر خواهد شد.

 
فای صحيحی را نمی بينيد ، مطمئن شوید كه بلندگو در محدوده -نکته : اگر شبکه وای

 روتر یا اكسس پوینت بيسيم قرار دارد.

د شما قبال هرگز به این شبکه وصل نشده ، در این زمان الزم است كه فون یا آیپیاگر آ

 فای را وارد كنيد.اكثر كاربران نيازی ندارند كه این كلمه رمز را وارد كنند.-كلمه رمز وای

 Doneفای وصل ميشود. برای ادامه -بلندگو به صورت خودكار ریبوت و به شبکه وای

 در گوشه راست باال را فشار دهيد.

 

اتاق تمام  راه اندازیاستفاده ميکنيد ، در این اتاق   +omni50گر فقط از یک بلندگوی ا

كنيد یا پخش موزیک را شروع  راه اندازیاست. حاال بقيه اتاقها را ميتوانيد به روش مشابه 

برای  Controller، نرم افزار  ميکنيد راه اندازیاستریو را  pairاگر دارید یک  كنيد.

استریو  pair راه اندازیین مرحله را راهنمایی خواهد كرد سپس به قسمت یکبار دیگر ا

 بروید.
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 اندروید-

كه به برق وصل است در صفحه ظاهر خواهد شد. یکی از   +omni50هر بلندگوی 

فای در -یک پيام ظاهر خواهد شد كه ليستی از شبکه های وای ،بلندگوها را انتخاب كنيد 

فای كه می خواهيد این بلندگو را به -شبکه وایآن دهد. محدوده در دسترس را نشان مي

ریبوت  +omniهر بلندگوی  كنيد. واردرا انتخاب كنيد بعد كلمه رمز آن وصل كنيد 

 فای وصل خواهد شد.-بکه وایشخواهد شد و به این 

 
فای صحيحی را نمی بينيد ، مطمئن شوید كه بلندگو در محدوده -نکته : اگر شبکه وای

 اكسس پوینت بيسيم قرار دارد.روتر یا 

اتاق تمام  راه اندازیدر این اتاق استفاده ميکنيد ،   +omni50اگر فقط از یک بلندگوی 

كنيد یا پخش موزیک را شروع  راه اندازیاست. حاال بقيه اتاقها را ميتوانيد به روش مشابه 

استریو  pair ه اندازیراميکنيد ، به قسمت  راه اندازیاستریو را  pairكنيد.اگر دارید یک 

 بروید.

 

WPS 
WPS فای خانگی تان ميباشد.-یک روش ساده برای اتصال سيستم شما به شبکه وای 

را پشتيبانی ميکند یا خير ، دنبال لوگو و یا حروف  WPSبرای اطمينان از اینکه روتر شما 

WPS .بلندگوی  روی روتر باشيدomni50+  از هر دو حالتWPS-PBC  وWPS-

PIN شتيبانی ميکند.پ 

WPS-PBC 
 :WPS-PBC  برای اتصال بلندگویتان از طریق حالت
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 روی روتر یا اكسس پوینت را فشار دهيد.  WPS .دكمه0

 در پائين بلندگویتان را فشار دهيد. WPS. در عرض یک دقيقه ، دكمه 1

در باالی بلندگو برای یک دقيقه شروع به چشمک زدن تند ميکند. وقتی  Link.دكمه 0

 چراغ از چشمک زدن ایستاد و سفيد ثابت شد، بلندگو وصل شده است.

 
نکته: این كار بلندگویتان را به شبکه وصل ميکند. بعد از اتمام اتصال ، نرم افزار 

Harman Kardon Controller  را باید باز كنيد و یک اتاق جدید را برای این بلندگو

 تنظيم كنيد.

WPS-PIN 
 : WPS-PINحالت  برای اتصال بلندگو از

روتر یا اكسس پوینت بيسيم  راه اندازیاز یک مروگر اینترنتی برای ورود به صفحه  .0

 استفاده كنيد.

 ثانيه فشار دهيد. 8را برای   +omni50در پائين  WPSدكمه  .1

روتر یا اكسس پوینت وارد  راه اندازیصفحه  WPS-PINرا در قسمت  87654325 .0

 كنيد.

به چشمک زدن تند ميکند.وقتی از  عگو برای یک دقيقه شرودر باالی بلند Linkدكمه  .4

 چشمک زدن ایستاد و سفيد ثابت شد، بلندگو وصل شده است.

نکته: این كار بلندگویتان را به شبکه وصل ميکند. بعد از اتمام اتصال ، نرم افزار 

Harman Kardon Controller  را باید باز كنيد و یک اتاق جدید را برای این

 كنيد. راه اندازیو بلندگ
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 استریو pair راه اندازی

استریو ، محل نصب بلندگو مهم است.هر دو بلندگو را در یک   pair راه اندازیدر زمان 

وری زاویه طقرار دهيد.هر بلندگو را  (به عنوان مركز دایره)نيم دایره نسبت به محل نشيمن

 بدهيد به طوری كه مستقيما با شنونده رو به رو باشد. 

 
بلندگوها را در یک ارتفاع ، ترجيحا در همان ارتفاع گوشهای شنونده قرار دهيد. بعد از 

فای را ببينيد -ال بلندگو به وایتصفای ) قسمت ا-قرار دادن بلندگوها و اتصال آنها به وای

در اختصاص كانالهای راست و چپ راهنمایی خواهد را شما  Controller( نرم افزار 

از بلندگوها را  ییکه، هر بلندگوی در دسترس در شبکه را خواهيد دید.در پائين صفحكرد.

به ناحيه بلندگوی چپ درگ كنيد و شما خواهيد دید كه چراغ باالی آن بلندگو سفيد 

چشمک زن ميشود و برای تشخيص اینکه كدام بلندگو را انتخاب كرده اید یک تن صدا 

است كه ميخواهيد در قسمت چپ  خواهيد شنيد.مطمئن شوید كه این همان بلندگویی

pair .استریو بگذارید و بعد این كار را برای بلندگوی راست تکرار كنيد 

هر  است. Masterبه عنوان بلندگوی  pairمرحله نهایی اختصاص یکی از بلندگوها در 

وصل كنيد و با بلوتوث ميتوانيد تنها به  Masterرا باید به این بلندگوی  Aux-inدستگاه 
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به محض اینکه پخش موزیک قطع شود ، بلندگوی دیگر به  شوید. pairبلندگو این 

 صورت خودكار وارد حالت استندبای خواهد شد.

 
استریو ارتقاء بدهيد. وارد قسمت  pairميتوانيد هر بلندگوی تنهای موجود اتاق را به 

Settings > Room management  در بشوید و اتاقی را كه می خواهيد یک بلندگو

 راه اندازیبه قسمت  بعد را انتخاب كنيد  Add speakerآن اضافه كنيد انتخاب كنيد.

دیگر موجود در شبکه  هر بلندگویاختصاص با امکان راهنمایی خواهيد شد، مشابه باال 

 برای این اتاق.

 اتصال بلندگو به بلوتوث

Omni50+   م افزار روی نر عكه امکان پخش موزیک از  هر نو استبه بلوتوثی مجهز

شدن موبایل یا تبلت با بلندگویتان ، مطمئن شوید كه  pairبرای  موبایل یا تبلت را ميدهد.

ثانيه فشار دهيد. در  8در باالی بلندگو را به مدت  sourceبلندگو روشن است بعد دكمه 

استفاده  Master  در باالی بلندگوی sourceاستریو ، از دكمه   pairصورت استفاده از 

در باالی بلندگو شروع به چشمک زدن آبی خواهد كرد. در منوی  Linkنيد. دكمه ك

شدن   pairرا پيدا كنيد و برای  +omni50تنظيمات بلوتوث موبایل یا تبلت تان ، 

 انتخاب كنيد.
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شد، همه موزیک روی موبایل یا تبلت شما به صورت بيسيم قابل  Pairبه محض اینکه 

گوی شما و همه بلندگوهای دیگر در گروه یکسان خواهد بود. صدای پخش روی بلند

استریو بيسيم فرستاده   pairاستریو به صورت خودكار به كانالهای راست و چپ در یک 

یا با فشار دادن دكمه  Controllerخواهد شد و ميتوانيد با گروه كردن اتاقها در نرم افزار 

Link  پخش كنيدموزیک را درون خانه. 

كه دوست دارید از طریق بلوتوث پخش موزیک  یینها نياز دارید كه یکبار با هر بلندگوت

اوليه انجام شد، تنها نياز دارید كه بلندگو را در  pairشوید . بعد از اینکه  pair ،كنيد

 منوی تنظيمات بلوتوث موبایل یا تبلتان انتخاب كنيد تا مجددا وصل شوید.

 آبی ميشود. Linkبلوتوث، چراغ دكمه در زمان پخش موزیک از طریق 

ایلها و تبلتها ، تغيير ولوم بلندگو ، ولوم موبایل یا تبلت را بدقت كنيد كه در خيلی از مو

ن آنميتوانيد صدای  و تغيير خواهد داد.اگر دارید از طریق بلوتوث موزیک پخش ميکنيد 

وبایل و بلندگو تغيير را بشنوید یا صدا خيلی كم است، سعی كنيد ولوم را در هر دو م

 دهيد كه باعث حل مشکل خواهد شد.
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 Aux-inاتصال دستگاههای 

 
در پائين برای پخش از منابع آنالوگ   Audio in، دارای كانکتور  ی فوق الذكربلندگو

  Audio inميلی متری به كانکتور   0.8یک كابل استریو صوتی با جک  صوتی هست.

تهای دیگر كابل را به دستگاه منبع صوتی آنالوگ وصل كنيد. روی بلندگو وصل كنيد و ان

 Aux-inدر زمان پخش موزیک از طریق این كانکتور ، بلندگو به صورت خودكار به منبع 

سوئيچ ميکند و صدا به همه بلندگوهای دیگر در همان گروه ارسال خواهد شد. صدای 

استریو بيسيم  pairر یک های راست و چپ درست دلاستریو به صورت خودكار به كانا

یا با فشار  Controllerفرستاده خواهد شد و ميتوانيد با گروه بندی اتاقها در نرم افزار 

 اتاق   راه اندازیدقت كنيد كه در یک .پخش كنيدوزیک را داخل خانه م Linkدكمه 

pair  استریو بيسيم ، باید منبع خارجی را به بلندگویMaster .وصل كنيد 

در حال پخش است ، بلندگو به صورت  Audio inر موزیک از طریق كانکتور اگنکته : 

اگر بلندگو هيچ وقت وارد حالت استندبای ت استندبای خارج خواهد شد.لخودكار از حا

نميشود، مطمئن شوید كه منبع صوتی خارجی خاموش است. به عالوه صدایی كه از 

لطفا قبل از شروع پخش موزیک دارد.می آید بر دیگر منابع اولویت  Audio inكانکتور 

 را متوقف كنيد.  Audio inفای ، پخش موزیک منبع -ا واییاز طریق بلوتوث 

 سبز ميشود. Link، چراغ دكمه Aux-inدر زمان پخش موزیک از طریق 
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 بازاستفاده در فضای 
 8ا باتری داخلی بطراحی شده برای منزل و فضای باز است. IPX5یک بلندگوی  ،این بلندگو

سيو یا حياط خلوت موزیک ساعت شارژ به شما اجازه ميدهد كه آن را به بيرون ببرید و در باغ، پا

ره راحت در باالی بلندگو برای جا به جایی آسان وجود دارد. طراحی  يپخش كنيد و یک دستگ

IPX5  دهيد. بدین معنی است كه نباید نگران باشيد و ميتوانيد بلندگو را بيرون زیر باران قرار 

 ندگولكنترل ب
 بلندگوها، اتاقها و گروهها

هر  اموزیک داخل خانه ب پخشبيسيم هارمن كاردن توانایی  HDه سيستم موزیک ليیک قابليت او

 ل انجام است از طریق اتاقها و گروههاست.بكه این كار قا یتعداد اتاق مختلف است. روش

 
این ود كه هميشه با هم موزیک پخش ميکنند. یک اتاق شامل یک یا تعداد بيشتری از بلندگو ميش

یکون خاص. با آیک نام خاص دارد مثال اتاق نشيمن یا اتاق خواب ، یک رنگ خاص و یک اتاق 

 Harman Kardonاتاقها در نرم افزار settings > room management   رفتن به 

Controller .به صورت مقصدهایی برای پخش موزیک دیده ميشوند   

 
 

 وم صدا و قطع صداول
را در باالی بلندگو فشار  -دكمه + را در باالی بلندگو فشار دهيد تا ولوم صدا را افزایش و دكمه 

دهيد تا ولوم صدا را كاهش دهيد.هر دو دكمه ولوم را با هم فشار دهيد تا صدا قطع شود. اگر صدا 

 را برميگرداند.قطع شده است ، هر تغييری در ولوم، به صورت خودكار دوباره صدا 



 

 16 

 
هم كنترل كنيد.وقتی در حال پخش موزیک از نرم  Controllerميتوانيد ولوم را از طریق نرم افزار 

افزار به روی بلندگوها هستيد، ميتوانيد از دكمه های سخت افزاری ولوم روی موبایل یا تبلت برای 

پخش موزیک نرم افزار وجود تنظيم ولوم بلندگو استفاده كنيد. هم چنين یک ولوم بار در صفحه 

یکون آفشار  دارد كه در لحظه ميتوان برای تنظيم ولوم همه بلندگوها در گروه جاری استفاده كرد.

 باز ميکند.اتاقهای داخل گروه تکی به سمت راست ولوم بار ، كنترل ولوم كاملتری را برای كنترل 

 

 بين منابعكردن سوئيچ 
ستقيم با تعدادی از سرویسهای موزیک دارد همانطور كه یکپارچگی م Controllerنرم افزار 

اجازه ميدهند كه موزیک  Aux-inامکان پخش موزیک روی موبایل یا تبلت را ميدهد. بلوتوث و 

 را از هر گونه نرم افزار یا هر گونه دستگاه صوتی آنالوگ كه قبال استفاده ميکردید پخش كنيد.

 
كدام این منابع ميکنيد، بلندگو به صورت خودكار به آن  هر بار كه شروع به پخش موزیک از هر

منبع سوئيچ ميکند و پخش موزیک را از هر منبع قبلی قطع ميکند. اما اگر تنظيم بهتری روی منبع 

 منابع ورودی سوئيچ كنيد.  نفعال ميخواهيد، دكمه منبع را فشار دهيد تا بي

 پخش موزیک از طریق بيسيم
 Harman Kardon Controllerنرم افزار 

ساده ترین راه برای شروع پخش موزیک بيسيم روی بلندگوهاست. بالفاصله بعد از  این نرم افزار

. ميتوانيد همه موزیک روی بلندگو ، شما وارد صفحه پخش محلی موزیک ميشوید راه اندازی

و شروع را لمس كنيد موبایل یا تبلتان، آهنگها، خواننده ها، آلبومها و ... را ببينيد. آیتمی در صفحه 

به درگ كردن آن بکنيد.می توانيد آن را به روی هر اتاقی یا گروهی دراپ كنيد تا بالفاصله شروع 

 به پخش شود.
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لمس هر نام موزیک مستقيما آن را در اتاق یا گروه فعال پخش خواهد كرد و اگر آیکون ... را 

  د.د، گزینه های اضافی پخش هم در دسترس هستنانتخاب كني

 

Spotify Connect  

 Connect Spotifyاستفاده از دستگاه با 

 Spotify .اگر كاربر  امکان گوش دادن به ميليونها آهنگ را فراهم ميکندSpotify Premium 

 كنترل كنيد.  Spotify، ميتوانيد دستگاه را با نرم افزار هستيد 

ا در حال اجرای نرم افزار به شبکه مشابهی كه موبایل ، تبلت و... شمدستگاهتان را  .0

Spotify .است وصل كنيد 

 را باز كنيد و شروع به پخش موزیک كنيد. Spotifyنرم افزار  .1

 .را لمس كنيدتصویر موسيقی در چپ پائين صفحه  .0

 .را لمس كنيد Connectآیکون  .4

 دستگاه خودتان را از ليست انتخاب كنيد. .8

 

Chromecast داخلی 

Chromecast ه به خيلی شبي داخلیSpotify Connect  كار ميکند به جز اینکه توسط گروه

اگر نرم افزار  زارهای موسيقی و سرویسها پشتيبانی ميشود.افوسيع و در حال افزایشی از نرم 

 Castپشتيبانی ميکند ، دكمه  داخلی Chromecastموسيقی كه در حال استفاده از آن هستيد از 

 در نرم افزار را خواهيد دید.
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 فای مشابهی وصل كنيد . -تگاهتان را به شبکه وای.دس0

 . نرم افزار را باز كنيد و شروع به پخش موزیک كنيد.1

 .مس كنيدرا ل Cast. روی آیکون 0

 را انتخاب كنيد. Omni. بلندگوی 4

 

  .بلندگوها موزیک را مستقيما از اینترنت برميدارند و شروع به پخش ميکنند
  

 ارتقاء
برای این سيستم را  Controllerآپدیتهای  فریم ور و نرم افزار صورت دوره ای هارمن كاردن به 

 انتشار ميدهد.در اكثر موارد این آپدیتها به صورت خودكار هستند.

  .ه اند وقتی اكثر كاربران خواب هستند دب برنامه ریزی ششآپدیتهای فریم ور بلندگو برای نيمه 

این ارتقاء به تعویق ميافتد. بلندگوهای شما به صورت  اگر در حال استفاده از بلندگو هستيد

خودشان نصب  ،كاربراز طرف خودكار این ارتقاء فریم ور را دانلود ميکنند و بدون نياز به ورودی 

 ميکنند.

 ارتقاء نرم افزار در اپ استور اپل و گوگل پلی ظاهر ميشوند.

 

 اتتنظيم
را در پائين نوار جانبی در سمت چپ   settings، ميتوانيد منو  Controllerنرم افزار داخل 

 اطالعات اضافی و گزینه هایی برای بهينه كردن سيستم وجود دارد.صفحه نمایش پيدا كنيد. 
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 بلندگو جدید راه اندازی
جدید خریده اید و می خواهيد آن را به مجموعه منزلتان اضافه كنيد یا  omni اگر یک بلندگوی 

 موجود ریست شوند این گزینه را انتخاب كنيد. omniكدام از بلندگوهای  اگر الزم دارید كه هر

 اتاق برده خواهيد شد.اوليه  راه اندازیدوباره به مرحله 

 مدیریت اتاقها
در اینجا گزینه های پيشرفته برای شخص سازی هر اتاق در سيستمتان پيدا خواهيد كرد.ميتوانيد نام 

دارد، ميتوانيد  omniیک بلندگوی  را تغيير دهيد.اگر اتاق شماطه واتاق ، آیکون اتاق یا رنگ مرب

استریو بيسيم بسازید یا اینکه تعيين كنيد كدام بلندگو   pairیک بلندگوی دیگر اضافه كنيد تا یک 

شما ميتوانيد اتاق را كامال حذف كنيد اما دقت است.  Master بلندگوی  ،استریو  pairدر یک 

  كنيد.  راه اندازیبکنيد ، الزم است كه برای استفاده از آن دوباره بلندگو را كنيد كه اگر اینکار را 

 كنترل پيشرفته
 +omni50برخی اوقات فعاليت در نرم افزار های دیگر در موبایلتان باعث ميشود كه ولوم صدای

بشوید و گزینه   advanced controlنين موردی شدید، وارد منوی چتغيير كند.اگر متوجه 

“disable hardware volume” .دیگر قادر نخواهيد بود دكمه های فيزیکی روی را فعال كنيد

 موبایل را برای تغيير ولوم بلندگو به كار ببرید.

  

 متداول یپرسش و پاسخ ها
انتخاب این گزینه مرورگر اینترنت موبایل یا تبلت شما را باز ميکند و شما را به قسمت پرسشها و 

 ( وب سایت هارمن كاردن ميبرد.FAQپاسخهای متداول )

 

 عيب یابی
 بلندگوی من روشن نميشودمشکل : 

 مطمئن شوید كه بلندگو به پریز برق دارای ولتاژ برق شهری وصل شده باشد.پاسخ :

 

 ظاهر نميشود Controllerمشکل:بلندگوی من در نرم افزار 



 

 21 

فای ميباشد.هم -دوده وایفای وصل است و در مح-مطمئن شوید كه بلندگو به شبکه وایپاسخ :

 د.نچنين اطمينان حاصل كنيد كه موبایل یا تبلتان و بلندگویتان به شبکه مشابهی وصل هست

 
 مشکل:هيچ صدایی از بلندگو در نمی آید

 باال ببرید.  Aux-in ولوم را روی بلندگو باال ببرید یا ولوم را روی دستگاه منبعپاسخ :

 
 فای خودم وصل كنم-که وایمشکل:نمی توانم بلندگو را به شب

نت بيسيم قرار دارد.اگر خيلی دور یمطمئن شوید كه بلندگو در محدوده روتر یا اكسس پوپاسخ :

 است، ممکن است محل آن را تنظيم كنيد یا گزینه استفاده از اترنت را به كار بگيرید.

 
 استریو صدا دارد pairمشکل:فقط یک بلندگو در یک 

قرار فای -و در محدوده شبکه وای استر بلندگو به برق شهر وصل مطمئن شوید كه هپاسخ :

 .دارد

 ستریو كار نمی كنندا pair یا بلوتوث در یک   Aux-in مشکل:منبع

كنيد . بلندگوی   Master  ،pair را وصل كنيد یا بلوتوث را با بلندگوی   Aux-inكابل پاسخ :

Slave  پسيو است و وقتی بلندگویMaster  خواب حالت خش باشد ، بالفاصله از در حال پ

 ميشود. يدارب

 
 مشکل:آیا راهنمایی برای بهترین جایگذاری بلندگوها در یک خانه دارید؟

هر خانه یا آپارتمان با یکدیگر تفاوت دارند. آن چيزی كه شما ميتوانيد انجام دهيد، یک پاسخ :

د چند تا اكسس پوینت نزدیک فای روی دستگاه موبایل انجام دهيد تا چک كني-اسکن شبکه وای

فای مناسبی را انتخاب كنيد كه كمتر از بقيه شلوغ است. دوم اینکه، -منزلتان هست. بعد كانال وای

همه چقدر نویز دارد.در منزلتان استفاده كنيد تا ببينيد هر بلندگو  Controllerميتوانيد از نرم افزار 

 سيگنالهای خوبی هستند. db 65-موارد باالی 
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( استفاده ميکنم و در اتصال بلندگو wi-fi extender فای )-کل:من از یک توسعه دهنده وایمش

 مشکل دارم.

پشتيبانی ميکند و تنها  802.11n/ac 5GHZفای از -مطمئن شوید كه توسعه دهنده وایپاسخ :

عه تنها بلندگوهایی را به توسفای شما استفاده ميکند.-از همان فركانس برای توسعه پوشش وای

فای اصلی -فای اضافه كنيد كه نياز است. پيشنهاد ميکنيم اكثر بلندگوها را داخل وای-دهنده وای

 .قرار دهيد

 

 شارژ شود +omni50مشکل:چقدر طول ميکشد تا بلندگوی 

 شارژ شود. 011صفر تا  ازساعت وقت ميبرد  8تا  4پاسخ :اگر باتری كامال تخليه شده باشد، 

 
اده از پورت یو اس بی برای شارژ موبایل باشم ، شارژ باتری بلندگو كم مشکل:اگر در حال استف

 خواهد شد؟

پاسخ :بله، در زمان استفاده از پورت یو اس بی برای شارژ كردن ، انرژی باتری بيشتری را مصرف 

 باتری كمتری ميدهد. زمانخواهد كرد و 
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 :+Omni 50 مشخصات دستگاه   

 


