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 محتویات داخل جعبه :

  ساندباریک عدد SB26 

 وات(100، میلي متر 250ساب ووفر )بیسیم، عدد  کی 

 یک جفت براکت براي نصب ساندبار روي دیوار 

  کابل برق ساب ووفرعدد یک 

  ریموت کنترلعدد یک 

  ون قرمزفرستنده مادیک عدد کابل 

  24یک عدد منبع تغذیهV DC  بلندگوبراي و یک عدد کابل برق 

  یک عدد کابلHDMI 

  یک عدد کابل یک و نیم متري اپتیکال 

  متري 2یک عدد کابل استریو 

 پایه الستیکي 
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 : باالیينترلهاي پنل ک

 
 :باالدر شکل از سمت چپ 

باي  ستندقتي دستگاه در حالت او : این دکمه دستگاه را روشن و خاموش میکند.روشن/خاموش

روشن  ستگاه) شاخص تغذیه به رنگ کهربایي است ( ، این دکمه را فشار دهید تا دقرار دارد 

 شود) شاخص سفید میشود(

ل سیگنا وارد حالت استندباي میشود، هر وقت یکبه صورت خودکار نکته: وقتي این دستگاه 

 اگر سیستمخودکار روشن خواهد شد. تشخیص دهد به صورترا در ورودیهاي منبع صوتي 

 به کار مادهآورودیهاي زیر را قبل از رفتن به حالت استندباي داشته باشد، به صورت خودکار 

 میشود

 ورودي صوتي اپتیکال-

  ورودي صوتي آنالوگ -

ي قرار ستندبافشار دهید تا ساندبار در حالت اکوتاه وقتي سیستم روشن است ، دکمه تغذیه را 

 شاخص تغذیه کهربایي میشود( ) بگیرد

کند. در می خاموشو  روشنرا هارمن این دکمه حالت فراگیر :Surround (فراگیر)دکمه حالت 

 سفید میشود حالت فعال کهربایي و در حالت غیر فعال) صداي استریو معمولي (

 زیاد را و فشار دادن "+" صدا " صدا را کم -:فشار دادن " دکمه هاي افزایش/کاهش ولوم صدا

 میکند

جدد مد. فشار صدا را قطع میکنولوم، فشار دادن همزمان دو دکمه وقتي سیستم روشن است نکته: 

 درمیگرداناست صدا را به حالت عادي بقطع سیستم صداي هر یک از دکمه هاي ولوم موقعي که 

 ود شتصل مبا استفاده از این دکمه بلندگو مي تواند به دیگر وسایل بلوتوث دار  :بلوتوث

 میباشد  SB26نکته : نام بلوتوث بلندگو 

 : و اتصاالت کنترلهاي پنل عقبي
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 (فقط ارتقاء نرم افزاري)  USBپورت  .1

 DCتغذیه ورودي  .2

 )آپشن( مادون قرمزفرستنده  .3

 )ورودي صوتي آنالوگ( AUXورودي  .4

 اپتیکال ) ورودي صوتي دیجیتال( .5

6. HDMI TV )به تلویزیون ( 

7. HDMI1  ورودي (HDMI) 

8. HDMI2  ورودي (HDMI) 

  Table/Wallکلید  .9

 ساب ووفر بیسیم (paring)دکمه جفت شدن .10

 شاخص جفت شدن ساب ووفر بیسیم  .11

راهم ان را فاین بلندگو این امک.مي باشد نرم افزاريفقط براي ارتقاء  USBپورت:  USBپورت 

زار دستگاه را ارتقاء نرم اف  از روي موبایل HK Remote میکند تا کاربران با استفاده از نرم افزار 

ید. ارتقاء نرم افزار نیاز دار iOSا سیستم عامل اندروید یا بدهند. براي اینکار به یک گوشي موبایل 

 با استفاده از بلوتوث براي ارتباط بین بلندگو و گوشي انجام پذیر است

 را به این ورودي وصل کنید DCآداپتور  :DCتغذیه ورودي 
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، بران کارر گر چه این بلندگو قابل نصب روي دیوار است ، اکثا:ن()آپش مادون قرمزفرستنده 

 نسورجلوي دید سساندبار خودشان را روي یک میز تلویزیون میگذارند.اینکار ممکن است 

ندگو مراه بلرمز هقبگیرد . در این حالت، ما پیشنهاد میکنیم از مادون ریموت کنترل تلویزیون را 

 استفاده کنید.

 ن قرمز :براي نصب مادو

 .کابل مادون قرمز را به پشت دستگاه وصل کنید1

 هیددون قرار را در پشت بلندگو روبه روي گیرنده مادون قرمز تلویزی مادون قرمزفرستنده  .2

ارسال  زیونه تلویگیرندفرمان مادون قرمز تلویزیون به صورت خودکار از فرستنده بلندگو به 

 خواهد شد

 
صل به این ورودي ومختلف صوتي آنالوگ را منابع  :نالوگ()ورودي صوتي آ AUXورودي 

گ خودتان را به این میتوانید دستگاه صوتي آنالو RCAمیلي متري به  3.5. با استفاده از کابل کنید

 پورت وصل کنید.

اره ده ماهوکنن اگر تلویزیون، پخش کننده دي وي دي یا دریافت:اپتیکال ) ورودي صوتي دیجیتال(

 ید.پتیکال دارد ، از کابل اپتیکال براي اتصال به بلندگو استفاده کنشما خروجي ا

HDMI TV :)تلویزیونتان را با کابل  )به تلویزیونHDMI اگر  .به این ورودي وصل کنید

، پشتیباني میکند Audio Return Channel(ARC)تلویزیونتان از قابلیت  HDMIورودي 

گردد. در غیر برمی SB26 با این تک کابل به بلندگو سیگنال صوتي از تلویزیون به صورت خودکار

 ید.این صورت بسته به تلویزیونتان به یک کابل اضافي اپتیکال یا آنالوگ نیاز دار
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HDMI 1  و  HDMI 2: اتصاالتHDMI  لمنتقسیگنالهاي صدا و تصویر را بین دستگاهها 

ویر باید از این کیفیت صدا و تص دارید براي بهترین HDMIمیکنند.اگر دستگاه منبعي با اتصاالت 

 نوع اتصاالت استفاده کنید.

کند.اگر را براي نصب روي دیوار یا میز تنظیم می SB26این کلید باس : Table/Wallکلید 

قرار  Wallالت وي ح، این کلید را ردارید بلندگو را با براکتهاي همراه آن روي دیوار نصب میکنید

  قرار دهید Tableد این کلید را در حالت دهید و اگر روي میز قرار میدهی

بیسیم  و ساب ووفر SB26 بیسیمبراي راه اندازي جفت شدن :دکمه جفت شدن ساب ووفر بیسیم

 قوي دستگاه این دکمه را فشار دهید.

ساب ووفر در طول زمان جفت شدن ، شاخص جفت شدن :شاخص جفت شدن ساب ووفر بیسیم

 مراحل زیر را نشان میدهد:

 میلي ثانیه اي نور آبي چشمک میزند 300 دورهن بیسیمي: با یک جفت شد

 اتصال بیسیم: نور آبي ثابت

 یک ثانیه اي نور آبي چشمک میزند دورهبا یک  قطع بیسیم:

 کنترلهاي پنل عقبي ساب ووفر :

 .دکمه جفت شدن بیسیم1

 .شاخص جفت شدن بیسیم2

 AC.ورودي برق 3

 (درجه 180-0. تنظیم فاز )4

 (crossover)کراس اوور  تنظیم.5
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فر بیسیم و ساب وو بین ساندبار بیسیمبراي راه اندازي جفت شدن  :دکمه جفت شدن بیسیم

 این دکمه را فشار دهید
 شاخص جفت شدن مراحل زیر را نشان میدهد :شاخص جفت شدن بیسیم

 میلي ثانیه اي نور آبي چشمک میزند 300 دورهجفت شدن بیسیمي: با یک 

 سیم: نور آبي ثابتاتصال بی

 یک ثانیه اي نور آبي چشمک میزند دورهبا یک  قطع بیسیم:

 : کابل برق دستگاه را به اینجا وصل کنیدACورودي برق 

ص میکند که آیا حرکت شبه پیستوني این کلید مشخ :درجه( 180-0تنظیم فاز ) 

ست ز هادرایور ساب ووفر به سمت داخل و خارج با بلندگوهاي روي ساندبار هم ف

اج عضي امو، ب د با بلندگوهاي ساندبار هم فاز نباشداشیا خیر. اگر ساب ووفر قرار ب

اصل حکه  صوتي ساندبار و ساب ووفر در بعضي فرکانسها یکدیگر را بي اثر میکنند

به  ستگيبآن کاهش کیفیت باس و تاثیر صوتي آن خواهد بود. این پدیده تا حدودي 

 ندبار دارد.محل قرارگیري ساب ووفر و سا

 بلندگو هکفرکانسي است  ،توضیح : فرکانس کراس اوور  ):crossover) (تنظیم کراس اوور

دن دا بورعشروع به مدار الکتریکي آن  ساب ووفر شروع به پخش نتهاي باس میکند و در واقع

 (اشدبهرتز مي  80حدود ي صوتي این مقدار در اکثر سیستمهامي کند.  پائینفرکانسهاي 
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. هر چقدر پیچ هرتز تنظیم میکند 250هرتز و 100یچ، فرکانس کراس اوور ساب ووفر را بین پاین 

ن با اس آبکراس اوور را باالتر بگذارید، در فرکانس باالتري ساب ووفر عمل خواهد کرد و 

ب بین سا باس ساندبار روي هم خواهند افتاد. این تنظیم کمک میکند یک انتقال نرم فرکانسهاي

 اندبار براي اتاق هاي مختلف و محلهاي ساب ووفر داشته باشید.ووفر و س

 عملکرد ریموت کنترل :

 تغذیه .1

 و تلویزیون HDMI 2,1 ورودیهاي  .2

 Aux-inاپتیکال ،  .3

 + ولوم/-کنترل  .4

 صداقطع  .5

 + ولوم ساب ووفر/-کنترل  .6

 ولوم هارمن،  Surroundحالت  .7
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دکمه  ید ، ایني به حالت کاري درآوربراي اینکه بلندگو را از حالت استندبا:تغذیهدکمه 

 را فشار دهید) شاخص تغذیه سفید رنگ میشود(

ا رکمه دبراي بردن سیستم به حالت استندباي ، وقتي سیستم در حالت روشن است این 

 فشار دهید ) شاخص تغذیه کهربایي رنگ میشود(

صوتي  وديل وردر صورتي که این دکمه را فشار ندهید ، ده دقیقه بعد از اینکه سیگنا

 و ساب ووفر به صورت خودکار وارد حالت استندباي خواهند شد SB26قطع شد، 

و یا  HDMI منبعیک براي فعال کردن  :HDMI TVو  HDMI 2,1  ورودیهاي

 ر دهیداین دکمه را فشا ، ARCبراي تلویزیون پشتیباني کننده از  HDMI TVخروجي 

 ن دکمه را فشار دهیداییا اپتیکال   Aux براي انتخاب ورودیهاي :Aux-in اپتیکال ،

هش ولوم صدا " را براي کا-ولوم و دکمه " دکمه "+" را براي افزایش :+ ولوم/-کنترل 

 فشار دهید

کمه دا هر براي قطع صدا این دکمه را فشار دهید، با فشار مجدد این دکمه ی:صداقطع 

 ولوم دیگري ، صدا دوباره برخواهد گشت

 نید.دکمهل براي ولوم مستقل ساب ووفر استفاده کاز این کنتر :اب ووفر+ ولوم س/-کنترل 

 را براي کاهش ولوم صدا فشار دهید "-"+" را براي افزایش ولوم و دکمه "

ال این دکمه حالت فراگیر هارمن این بلندگو را فعال/غیرفع : Surround حالت

 و فعالتي حالت استریآبي و وقشاخص دکمه ،  ي که فراگیر فعال استمیکند.در حالت

 است سفید میشود 

ییر خاموش تغ واین دکمه عملکرد ولوم هارمن را بین حالتهاي باال، پائین   :ولوم هارمن

لوم وترل میدهد. ولوم هارمن یک تکنولوژي پردازش سیگنال دیجیتال پیشرفته براي کن

 ورتصد به پخش صدا است. این قابلیت ولوم صدا را  روي هر چیزي که تماشا میکنی

ارها را یه کوقتي که کنترل ولوم را انتخاب میکنید، ولوم هارمن بقیکدست در مي آورد.

ف ولوم ختالخودش انجام میدهد. این قابلیت از افزایش ولوم در زمان پخش آگهي ها ، ا

 بین کانالهاي مختلف و منابع مختلف ورودي جلوگیري میکند.

 

 :SB26بار ساندنصب 
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وي میز جلا مستقیمتلویزیون روي میز است، میتوانید ساندبار را روي میز  نصب روي میز: اگر

 تلویزیون قراردهید

 
 از آنجایي که روي میز تخت میباشد ساندبار روي پایه الستیکي اش قرار میگیرد.

اي یوار بروي دنصب روي دیوار:اگر تلویزیون روي دیوار نصب شده، میتوانید از براکتهاي نصب ر

 ار روي دیوار درست زیر صفحه تلویزیون استفاده کنیدنصب ساندب

شما  ي دیدوید که باالي ساندبار جلوشمحل ساندبار را روي دیوار مشخص کنید. مطمئن  .1

 را نمي گیرد.

یلي متر از م 600محل سوراخهاي براکتها را روي دیوار مشخص کنید. این سوراخها باید  .2

ین براي هر باشند. سوراخهاي باال و پائ 8هم فاصله داشته باشند و مناسب پیچ شماره 

 میلي متر از هم فاصله داشته باشند . 25براکت باید 

 
 لوگرم است.کی 3.6دو براکت را در محل خودشان نصب کنید. توجه کنید که وزن ساندبار  .3
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ي شاخکها ا روي.بعد از اینکه همه اتصاالت را برقرار کردید، ساندبار را با سر دادن اسالته4

 کنید. نصبعمودي براکتها 

 
 

 

 

حل اق و مکیفیت یک ساب ووفر مستقیما به محل جایگذاري آن در ات ساب ووفر:جایگذاري 

ه است ک وقتي این جایگذاري درستدارد.بستگي فیزیکي آن نسبت به دیگر بلندگوهاي سیستم 

شنوند. ا نریمي ساب ووفر در فرکانسهاي پائین عمل میکند گوشهاي ما هیچ صداي مستق جایي که

ا در وند قوید میشکه در اتاق تولییي نصب در محدوده یک اتاق ، انعکاسها ، امواج ایستا عدر موق

تاق در ایک  کیفیت هر سیستم ساب ووفري تاثیر میگذارد. در نتیجه محل دقیق یک ساب ووفر در

 مقدار و کیفیت باس تولیدي اهمیت پیدا میکند.  

یوار فاصله میلي متر از د 150، پنل عقبي حداقل  درستباز شدن  تجهنکته : مطمئن شوید که 

 دارد
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 میتوانید ساب ووفر را در محلهاي پیشنهادي در شکل باال قرار دهید

دن در حال قرار دا ( مقدار باس را در اتاق به حداکثر مي رساند. در هر1قرار دادن در گوشه اتاق)

ه ببستگي  اثر اینستا روي کیفیت باس را افزایش دهد. گوشه مي تواند اثر تخیب کننده امواج ای

 محل گوش دادن به صدا دارد.

ساندبار را به  و( مي تواند بهترین ترکیب صداي ساب ووفر 2قرا دادن در خط یکسان با ساندبار )

وش ت محل گر پشوجود آورد.در بعضي اتاقها، بهترین کیفیت زا میتوان با قرار دادن ساب ووفر د

 ( به دست آورد.3دادن )

وقتي  نید.کبا قرار دان موقت ساب ووفر و پخش موزیک با محتواي باس قوي میتوانید امتحان 

راي باسب سیستم در حال پخش است ساب ووفر را به محلهاي مختلف ببریدتا زماني که محل من

 بهترین کیفیت باس را  پیدا کنید.ساب ووفر را در همان محل قرار دهید.

 ت.متر اس 15کثر فاصله عملکرد بیسیم بین ساندبار و ساب ووفر تقریبا نکته : حدا

 اتصاالت:

 اتصاالت صدا/تصویر

 HDMIدارد ، از کابل   HDMIویزیون شما ورودي لاگر ت:  HDMI ARC TVخروجي 

ساندبار استفاده کنید. ساندبار ویدئو   HDMI ARC TVهمراه سیستم براي اتصال به خروجي 

به و با آن اطالعات نمایشي را  عبور خواهد داداش  HDMIودي متصل به ورودي منابع وررا از 

هست ، میتوانید  HDMI ARCهمراه خواهد کرد. اگر تلویزیون شما داراي قابلیت تلویزیون 
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بدهید  و هیچ کابل صوتي دیگیر الزم  HDMI ARC TVصدایش را به ساندبار از طریق اتصال 

  فعال میشود.   HDMI ARCسیگنال  انتخاب شود  HDMI TVندارد. وقتي منبع 

یون شما از منوي تلویزیون فعال شود. اگر تلویز  HDMI ARCممکن است الزم باشد قابلیت 

از تلویزیون به  ، کابل اپتیکال یا آنالوگ را HDMIاین قابلیت را ندارد، باید عالوه بر کابل 

 ساندبار وصل کنید.

ساندبار  On-screen Information Display(OSD) اطالعات نمایش روي صفحهنکته :

ظاهر میشود.براي اینکار حتي اگر هیچ منبع ویدئویي   HDMI TV outفقط از طریق اتصال 

HDMI  2و1به ورودیهاي HDMI  ساندبار وصل نکردید باید اتصالHDMI ARC TV 

out را به تلویزیونتان وصل کنید 

 
HDMI in 1/2:  الت ااتصشما  وسایل منبعاگرHDMI کیفیت صدا  دارند ، آنها را براي بهترین

هاي هم سیگنال HDMIاز آنجایي که کابلهاي  .وصل کنید HDMI 1/2و تصویر به اتصاالت 

 دیجیتال ویدئو و صدا را حمل میکنند هیچ اتصال صوتي دیگري الزم نیست

ندارند  HDMIالت تصااو اپتیکال : اگر تلویزیون یا منابع صوتي شما   Aux-inاتصاالت 

 میتوانید از کابل صوتي و/یا کابل اپتیکال استفاده کنید.
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 اتصاالت تغذیه :

 بعد از اینکه همه اتصاالت منابع باال را انجام دادید:

 وصل کنید SB26را به اتصال تغذیه  DC .آداپتور تغذیه1

 صل کنید وریز برق وصل کنید و دوشاخه کابل را به پ DCآداپتور تغذیه را به . کابل برق 2

 
 

 کابل برق ساب ووفر را هم به پریز برق وصل کنید.3

 

  SB26روشن و خاموش کردن 

مه تغذیه دکبه صورت دستي دکمه تغذیه را کوتاه فشار دهید.  SB26 براي روشن کردن دستي: 

 .روشن شود  SB26تا روي ساندبار یا ریموت کنترل را فشار دهید
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 دهید ، دکمه تغذیه را کوتاه فشاربه صورت دستي به حالت استندباي  SB26 براي بردن 

با  رت دستيه صوبنکته : اگر ساندبار را به صورت دستي به حالت استندباي میگذارید ، میتوانید 

 آن را دوباره روشن کنید.تغذیه فشار دکمه 

ي صوتي رویک تشخیص دهنده سیگنال دارد که وقتي یک سیگنال  SB26:روشن شدن خودکار

 دیهاي. براي وروشته باشد به صورت خودکار سیستم را روشن میکندخود دا HDMIورودیهاي 

 وي یکروقتي فعال میشود که ساندبار  فقط ، حالت روشن شدن اتوماتیکآنالوگ و اپتیکال

 خودکار شده است باي دوارد استنورودي صوتي 

 10ه مدت ب عمنبورودي م از اتصاالت اگر هیچ سیگنال صوتي در هیچ کدا: خاموش شدن خودکار

 ار اگر ساندبار دقیقه تشخیص داده نشود ، ساندبار به صورت خودکار وارد حالت استندباي میشود.

ن عمل نشاس الطوري برنامه ریزي کرده اید که به فرامین روشن و خاموش ریموت تلویزیونتان عک

 ي کنید.ندبااندبار را وارد حالت استدهد مي توانید بدون فشار دکمه تغذیه به صورت دستي س

از  مشخصاگر براي مدت طوالني نامشخص از منزل دور هستید و یا براي یک دوره طوالني نا

 میکنیم که سیستم را از برق بکشید. پیشنهادسیستم استفاده نمیکنید ، 

 روشن و خاموش کردن ساب ووفر

ي که خودکار روشن میشود و وقتساب ووفر وقتي یک سیگنال صوتي را حس میکند به صورت 

SB26  وارد استندباي میشود ساب ووفر هم وارد حالت استندباي میشود 

 براي عملکرد بیسیمساندبار و ساب ووفر جفت شدن  

در اولین بار که ساندبار و ساب ووفر روشن میشوند ، الزم است که ایندو با هم جفت شوند 

عمل کنند. براي جفت شدن این اجزاء دکمه هاي طوري که هر دو در فرکانس بیسیم یکساني 
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ثانیه فشار دهید. ایندو با هم  30جفت شدن بیسیم روي هر دو را یکي بعد از دیگري در کمتر از 

 ارتباط برقرار میکنند و در یک فرکانس عمل خواهند کرد.

 

 

 (OSDنمایش اطالعات روي صفحه )

ظاهر  HDMI ARC TV outنکتور تلویزیون متصل به کایک این اطالعات روي صفحه 

ي برنامه مطمئن سازد. این اطالعات در باال SB 26خواهد شد تا شما را از وضعیت عملکرد 

نشان داده  ثانیه 5به مدت ویدئویي تلویزیون بعد از فشار یک دکمه روي ساندبار یا ریموت 

ید ، این نتخاب کن، اپتیکال یا بلوتوث را ا AUX) وقتي یک منبع فقط صوتي مثل خواهد شد.

  (اطالعات روي صفحه مشکي همراه با لوگو هارمن کاردن نمایش داده میشوند

شان خواهد شاخص کنترل ولوم را ن OSD: وقتي ولوم سیستم تغییر میکند ، ولوم کنترل  -

 داد.

 OSD کند،: وقتي ولوم ساب ووفر مستقل از ولوم اصلي تغییر میکنترل ولوم ساب ووفر -

 وم ساب ووفر را نشان خواهد داد. شاخص کنترل ول

 ادرا نشان خواهد د Mute کلمه OSD: وقتي سیگنال ورودي قطع است ، صدا  قطع -

 منبع ورودي انتخاب شده را مشخص خواهد کرد OSD:  منبع -

 واهد کردخآن را مشخص  OSD:اگر ولوم هارمن زیاد، کم یا قطع  باشد ،  ولوم هارمن  -
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آن را  OSD ،در حالت استریو یا حالت فراگیر هارمن باشد : اگر ساندبار حالت فراگیر  -

 مشخص خواهد کرد

ود ، ش: اگر پخش صداي دالبي دیجیتال توسط ساندبار تشخیص داده دالبي دیجیتال  -

OSD .مشخص میکند که رمزگشایي دیجیتال دالبي فعال است 

 نمایش داده میشود: OSD: طي عملکرد بلوتوث اطالعات زیر در بلوتوث -

 در حالت جفت شدن است SB26وقتي  -جفت شدن بلوتوث. 

 قتي اتصال به یک وسیله جدید موفقیت آمیز بوده استو -. بلوتوث وصل شد

 وقتي منبع بلوتوث کار میکند –. بلوتوث 

ر سیگنال انتخاب شده قابل تشخیص نباشد یا اگ HDMIعالوه بر اطالعات وضعیت، اگر اتصال 

 پیغامها را نشان خواهد داد.  OSDویدئو در دسترس نباشد 

 عملکرد از طریق بلوتوث

 : SB 26براي استریم صوتي بیسیم از روي یک وسیله بلوتوث دار روي 

به  در حالت جفت شدن بلوتوثي میباشد) چراغ دکمه بلوتوث SB26تائید کنید که  .1

صورت آبي چشمک زن در مي آید ( . اگر چراغ به صورت آبي چشمک زن نیست ، 

ارید.   گه دلوتوث را تا وقتي چراغ به صورت آبي چشمک زن درآید فشار دهید و ندکمه ب

OSD  عبارتBluetooth pairing .را نمایش خواهد داد 

 
 وسیله را در حالت جفت شدن قرار دهید .2

استفاده کنید.سیستم به   SB 26از منو جفت شدن بلوتوث وسیله براي جفت شدن با  .3

هاي در دسترس نشان داده خواهد شد.وقتي چراغ در لیست بلوتوث  SB26صورت 

و میتوانید است به صورت ثابت روشن شود ، با وسیله جفت شده  SB26دکمه بلوتوث 
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پیغام   OSDموزیک را از روي وسیله از طریق بلوتوث روي ساندبار استریم کنید.

Bluetooth connected  .را به نمایش میگذارد 

ر شارا ف SB26سیله بلوتوثي ، دکمه منبع بلوتوث روي وبه موزیک از براي گوش دادن 

درحالت استندباي قرار دارد ، تا زمانیکه وسیله شما   SB26فعال شود. اگر  عدهید تا منب

 جفت شده باشد میتوانید با شروع استریم سیگنال صوتي بلوتوثي به روي SB26قبال با 

SB26 .به صورت خودکار سیستم را بیدار کنید ،OSD  یغام پBluetooth  میدهد. براي

را فشار  SB26قطع بلوتوث وسیله ، تا وقتي شروع به چشمک زدن کند دکمه بلوتوث 

 میدهد. Bluetooth pairingپیغام   OSD دهید.

 نکته :

توثي جفت میتوانید به صورت دستي به وسیله بلو  SB26با فشار دادن دکمه بلوتوث  -

 شده سوئیچ کنید

ري ع دیگتم است به منبسیک وسیله بلوتوثي در حال استریم روي سیگر در حالي که ا-

دن را مي فرستد و وسیله بلوتوثي استریم کر  STOPیک فرمان  SB26 ،سوئیچ کنید 

 قطع میکند

ه را ب ممکن است میزان ولوم ،در زمان جفت شدن وسیله بلوتوثي براي اولین بار -

 حداکثر مقدار ریست کند

 سوئیچ کردن منابع

منبع  شاخص دارد. چراغرا یموت کنترل دکمه هاي انتخاب براي هر منبع ورودي به جز بلوتوث ر

 فعال بسته به انتخاب روشن خواهد شد

 تنظیم ولوم سیستم

فشار دهید تا  را روي ریموت کنترل و یا ساندبار SB26ساندبار: دکمه هاي باال و پائین ولوم 

یاد و یا یوسته زپورت صبار یک فشار. براي اینکه ولوم را به  ولوم سیستم را باال و پائین ببرید، هر

 د دکمه را نگه دارید یکم کن

 کاهش ولوم صداي سیستم را قطع خواهد کردن تنظیم دکمه یترن نکته : پائی
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 دبراي بهترین صدا ، توصیه مي کنیم صداي بلندگوهاي داخلي تلویزیون را قطع کنی

 ار دهیدکن قرلویزیون ، صداي آن را در کمترین مقدار ممتفاده از کلیدهاي ولوم تاسبا  .1

مقدار  میزان ولوم صدا را در یک SB26تفاده از کلیدهاي افزایش/کاهش ولوم اسبا  .2

 دلخواه خودتان قرار دهید

 واهد بودهمیشه بلندتر از صداي بلندگوهاي تلویزیون خ SB26به این ترتیب صداي سیستم 

هید و با حداکثر ولوم قرار بد %50زمان پخش موزیک بیش از را در  SB26نکته : اگر صداي 

لوم را به وحداکثر را خاموش کنید ، سیستم به صورت خودکار  SB26 دکمه تغذیه   زاستفاده ا

 ریست میکند 50%

 ساب ووفر

 

یر ر را تغیووف ولوم باال و پائین ساب ووفر را روي ریموت کنترل فشار دهید تا ولوم صداي ساب

 دهید

 نترل ولوم ساب ووفرک

ایي ا فیلمهیزیک از کنترل ولوم ساب ووفر براي باالنس کردن باس با کل موزیک استفاده کنید. مو

س اهاي باه صدکوري طرا پخش کنید که با آنها آشنا هستید و پیچ ولوم ساب ووفر را تنظیم کنید 

 موزیک وفیلم باالنس باشند. يروي هر دو

 قطع صداي سیستم

 داي سیستمبراي قطع ص

راغ تغذیه سفید چرا همزمان با هم کوتاه فشار دهید) شاخص   SB26" ولوم -. دکمه هاي "+" و "

 چشمک زن میشود(
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 رگرددا صدا بروي ریموت کنترل را فشار دهید. دوباره این دکمه را فشار دهید ت Mute. دکمه 

 SB26دکمه حالت فراگیر 

اخص ) شمن عادي ) شاخص سفید رنگ ( و فراگیر هار صدا را بین استریو، دکمه حالت فراگیر 

نظیم را تید این توانیچ میکند. اگر چه این تنظیم در زمان تماشاي فیلم موثر است، میئآبي رنگ ( سو

 در زمان پخش موزیک هم امتحان کنید

 
 کنترل کراس اوور ساب ووفر

هرتز تنظیم  250هرتز و  100اي فیلتر پائین گذر آن را بین فرکانس ه ،پیچ کراس اوور ساب ووفر

هد کرد مل خواباالتري عفرکانس ساب ووفر در هر چقدر این پیچ را باالتر تنظیم کنید،  میکند.

م تقال نرا انباس آن با ساندبار تداخل بیشتري خواهد داشت. این تنظیم به شما کمک میکند تو

وفر وي ساب ز اتاقها و محلهابراي طیف وسیعي ارا فرکانسهاي باس بین ساب ووفر و ساندبار 

 داشته باشید
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ازه به اند اصيانسهاي خکگوش بدهید. اگر باس در فر ،کراس اوور ، به نرمي باس چبراي تنظیم پی

صي سهاي خارکانکافي قوي است ، پیچ تنظیم کراس اوور پائین تري را تجربه کنید. اگر باس در ف

 باالتري را امتحان کنید خیلي ضعیف به نظر میرسد تنظیم پیچ کراس اوور

 فاز ساب ووفر کلید

ج با خار واین کلید مشخص میکند که آیا حرکت شبه پیستوني درایور ساب ووفر به سمت داخل 

م هاندبار سهاي د با بلندگواشب بلندگوهاي روي ساندبار هم فاز هست یا خیر. اگر ساب ووفر قرار

کنند اثر می ا بيفر در بعضي فرکانسها یکدیگر رفاز نباشد ، بعضي امواج صوتي ساندبار و ساب وو

به  ستگيبکه حاصل آن کاهش کیفیت باس و تاثیر صوتي آن خواهد بود. این پدیده تا حدودي 

 محل قرارگیري ساب ووفر و ساندبار دارد.
ر محل صف د دراگر چه هیچ تنظیم درست مطلقي براي کلید فاز وجود ندارد، در اکثر حالتها بای

صدا  ،اشد ر داده شود. وقتي ساب ووفر به درستي با بلندگوهاي ساندبار هم فاز بدرجه قرا

ه بنده تر ز انو پی وي مثل درامها یواضحتر خواهد بود و تاثیر بیشتري دارد و باعث میشود صداها

رید و نایي دان آشنظر برسند. بهترین راه براي تنظیم کلید فاز گوش دادن به موزیکي است که با آ

 م کلي با آن به طوري است که درامها حداکثر تاثیر را داشته باشندتنظی

 براي پاسخ دادن به ریموت تلویزیون SB26 پروگرام

کس عاهش صدا کرا پروگرام کنید تا به فرمانهاي تغذیه ، قطع صدا ، افزایش و  SB26میتوانید 

 و ولوم ذیهلویزیون تغالعمل نشان بدهد. این پروگرام کردن اجازه میدهد که شما با ریموت ت

در دست  ، ریموت تلویزیون را SB26را کنترل کنید. قبل از پروگرام کردن  SB26ساندبار 

 بگیرید.پیشنهاد میکنیم که رو به روي ساندبار بنشینید.
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شید تا ر باریموت تلویزیون را در دست بگیرید. وقتي شروع به پروگرام ریموت میکنید ، حاض

 یریدمیلي متري روبه روي ساندبار بگ 900تا  300فاصله حدود  ریموت تلویزیون را در

 
 روشن است SB26 مطمئن شوید که  .1

یر کمه فراگدکه  روي ساندبار ، دکمه فراگیر ساندبار را فشار دهید و نگه دارید تا زماني .2

رها  ها را د ، دکمهیشونمزن شود. اگر بعد از سه ثانیه دکمه چشمک بکهربایي چشمک زن 

 دوباره سعي کنید. کنید و

 
اهش و کوم و .دکمه ساندباري که میخواهید پروگرام کنید ) تغذیه ، کاهش ولوم ، افزایش ول3

 افزایش همزمان ولوم براي قطع صدا( را باید فشار دهید

 
ت وي ریمورا ر باید ریموت تلویزیون را رو به روي ساندبار بگیرید و به آرامي دکمه مربوطه.4

ین یزند. اشمک مچزماني که دکمه فراگیر روي ساندبار براي یک ثانیه به رنگ سفید فشار دهید تا 

 یعني که عمل پروگرام کردن موفقیت آمیز بوده است. 

 دکمه فراگیر .براي خروج از حالت یاددهي ) در هر زماني یا وقتي یاددهي تمام شده است ( ،5

 از چشمک زدن باز بایستد.نور کهربایي ساندبار را فشار دهید و نگه دارید تا 
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ا ان را جفرم اگر میخواهید که یک ریموت کنترل تلویزیون جدید را پروگرام کنید یا یکنکته :

 گذاشته اید ، همه مراحل را از اول انجام دهید

تندباي قرار را در حالت اس  SB26را ریست کنید.  SB26 ،اگر میخواهید یاددهي را لغو کنید 

خانه یمات کارو نگه دارید . تنظ یدرا همزمان فشار ده ( -یر و کاهش ولوم )دهید، دکمه هاي فراگ

یستم وارد سبراي یک ثانیه سفید چشمک زن میشود وبعد  SB26اي باز میگردند ، دکمه فراگیر 

 حالت کاري خواهد شد.

  

 :عیب یابي

 اگر ساندبار روشن نمیشودمشکل: 

اینکه  وا خیر یبرق وصل است داراي ندبار به پریز چک کنید که کابل برق منبع تغذیه ساراه حل: 

 منبع تغذیه به ساندبار وصل است یاخیر.

 اگر ساب ووفر روشن نمیشودمشکل: 

 راه حل: 

 وصل است یا خیرداراي برق ، چک کنید که کابل برق ساب ووفر به پریز -

 کلید تغذیه ساب ووفر را فشار دهید -

 نیدکنگاه  و کنترلهاي پنل عقبي ساب ووفر را وخته استچک کنید که آیا فیوز ساب ووفر س -

 صدایي از هر دو ساندبار و ساب ووفر شنیده نمیشود چاگر هیمشکل: 

 راه حل:

 د باشد(ساندبار روشن است) شاخص تغذیه باید سفیچک کنید که آیا -

ف به رطک کنید که کابل وصل کننده تلویزیون ویا دیگر وسایل متصل به ساندبار در دو چ-

 درستي وصل شده باشد

حال  ک کنید که سلکتور منبع ساندبار روي منبع درست تنظیم شده باشد و آن منبع درچ-

 پخش موزیک باشد

هاي  ک کنید که سیستم در حالت قطع صدا نباشد.اگر صداي سیستم قطع شده باشد، دکمهچ-

 ولوم را فشار دهید تا صداي سیستم برگردد
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صداي  ،مدکمه کاهش ولوتنظیم کمترین )اندبار کامال کم شده باشد چک کنید که آیا ولوم س-

  سیستم را قطع میکند( 

 ساب ووفر شنیده نمیشوداز  فقطصدایي  چاگر هیمشکل: 

 راه حل:

 وت کنترل روي حداقل نباشدسط ریموچک کنید که کنترل ولوم ساب ووفر ت-

ووفر(.  راغ آبي ثابت در پشت ساببیسیم هنوز فعال است یا خیر ) چ چک کنید که آیا اتصال-

 کنید تکراراگر چراغ در حالت آبي چشمک زن است ، مرحله جفت شدن را 

 ر استمت 15.3ساب ووفر را به ساندبار نزدیک تر کنید. حداکثر فاصله عملکرد بیسیم -

 اگر صداي ساندبار دیستورشن داردمشکل: 

 یستنبار رشن از آن میاید و از ساندکامپوننت منبع را چک کنید تا ببینید دیستوراه حل:

 در دارصدایي ندارد، حتي اگر ولوم ساندبار در باالترین حد قرا چاگر سیستم هیمشکل: 

که  ک کنیدمنبع از طریق یک خروجي متغیر وصل است ، چکامپوننت اگر تلویزیون  یا راه حل:

 ن در حداقل مقدار نباشدآخروجي 

 بلند نیست اگر خروجي باس به قدر کافيمشکل: 

 راه حل:

 ا فعال کنیدبا ریموت کنترل ولوم ساب ووفر ر-

 ساب ووفر را به گوشه اتاق حرکت دهید-

 کنید ساب ووفر را به محل نشیمن نزدیک تر-

 وقتي ساندبار را روشن میکنم، ولوم ریست میشودمشکل: 

کثر دا% ح50 یش ازدر واقع این یک ویژگي دروني ساندبار است. اگر ساندبار با صداي براه حل:

حداکثر  %50، وقتي سیستم روشن شود ولوم ساندبار به باشدولوم در حال پخش و تغذیه خاموش 

 ولوم برمیگردد

را خاموش  در حالت استندباي قرار دارد.وقتي تلویزیون  SB26تلویزیون روشن است و مشکل: 

 روشن میشود SB26میکنم، 
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 Hot Plug Detectionنها مربوط است که پروتکل تلویزیواز این به بعضي  عدر واقراه حل:

یر فعال/غ راگیرفو  –غلط دارند. مي توانید این پروتکل را با فشار دادن همزمان دکمه هاي ولوم 

 فعال کنید.

 :SB 26 مشخصات دستگاه 

 
 

 


