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 محتویات داخل جعبه( 0 

  ساندباریک عدد SB350 

 ساب ووفر بيسيمعدد  کی 

 ریموت كنترل یک عدد 

 لوازم جانبی برای نصب روی دیوار 

 یک عدد كابل اپيتکال 

  یک عدد كابلAux آنالوگ 

  یک عدد كابلHDMI  

 یک عدد كابل برق ساندبار 

  عدد كابل ساب ووفریک 
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 ( دكمه ها و كنترلها1

2a ریموت كنترل 

 
 تغذیه روشن / استندبای .0

 بلوتوث .1

3. HDMI ARC 

4. Aux-in  

 اپتيکال .8

 روشن/خاموش فيدبک صوتی .8

 قطع صدا .7

 افزایش/كاهش ولوم صدا .5

 سيافزایش/كاهش ولوم ب .9

 صدای فراگير هارمن .01

 استریو .00

 ولوم هارمن .01
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2b پنل باالیی ساندبار 

 
 ن / استندبایتغذیه روش .0

 انتخاب منبع .1

 افزایش/كاهش ولوم صدا .3

 حالت صدای فراگير .4

 بلوتوث منبع بلوتوث/ جفت شدن .8

 

2c پنل پشتی ساندبار 
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 دكمه تغذیه .0

 دكمه جفت شدن بيسيم ساب ووفر .1

 شاخص جفت شدن بيسيم ساب ووفر .3

4. Wall /Table EQ 

 

 

2d  ساب ووفرSB350 
 

 
 

 شاخص تغذیه .0

 درجه( 051-1تنطيم فاز) .1

 مه جفت شدن بيسيمدك .3

 شاخص جفت شدن بيسيم .4

 ورودی برق شهر .8
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 (  اتصاالت3

 
 

، مطمئن شوید كه تلویزیونتان از  HDMIنکته: لطفا قبل از استفاده از اتصال 

HDMI Audio Return Channel  پشتيبانی ميکند. برای اینکار به دفترچه

پشتيبانی نميکند،  HDMI ARCراهنمای تلویزیون مراجعه كنيد. اگر تلویزیونتان از 

 لطفا به جای آن از اتصال اپتيکال و یا آنالوگ استفاده كنيد.

وقتی نصب سيستم و اتصاالت منبع تمام شد ، قبل از استفاده از دستگاه مطمئن  نکته:

 شوید كه كليدهای تغذیه روی ساندبار و ساب ووفر روشن هستند.
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 ( نصب4
 روي دیوار نصب

 
 

 برای نصب روی دیوار ، پيشنهاد ميکنيم پایه های ساندبار را به سادگی باز و ذخيره كنيد. نکته:
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 نصب روی ميز

 
 

 ( جفت شدن ساب ووفر 8
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 ( جفت شدن بلوتوث 8

 
 ( استریو / صدای فراگير هارمن7
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 ( قابليت یادگيری ریموت5
ولوم صدا و تغذیه ریموت كنترل ساندبار این قابليت را دارد كه كدهای مادون قرمز كنترل 

 تلویزیون شما را یاد بگيرد.

 برای پروگرام كردن ساندبار كه به ریموت كنترل تلویزیون پاسخ بدهد:

گه نپنل باالیی را فشار دهيد و  ’Surround‘شود كليد يتا وقتی سيستم وارد حالت یادگيری م .0

 دارید ) چراغ نارنجی چشمک زن ميشود(.

1.Volume +  : دكمه ‘Volume +’  روی ساندبار را فشار دهيد و سپس دكمه‘Volume +’ 

  روی ریموت كنترل تلویزیون را فشار دهيد.

3.Volume -   :دكمه ‘Volume -’  روی ساندبار را فشار دهيد و سپس دكمه‘Volume -’ 

 .روی ریموت كنترل تلویزیون را فشار دهيد

4. MUTE  دكمه های :‘Volume +’ و’ ‘Volume –  روی ساندبار را همزمان فشار دهيد و

 روی ریموت كنترل تلویزیون را فشار دهيد. ’Mute‘بعد 

8.POWER   : با فشار دادن دكمه تغذیه روی ساندبار ، ساندبار را روشن كنيد و بعد همين دكمه

 روی ریموت كنترل تلویزیون را فشار دهيد.

زیون پروگرام ميشود، چراغ نارنجی چشمک زن ، برای نکته: بعد از اینکه هر كد مادون قرمز تلوی

یک ثانيه سفيد ميشود. بعد از اینکه رنگ سفيد ناپدید ميشود و رنگ نارنجی شروع به چشمک 

 است.كليد بعدی زدن ميکند ساندبار آماده یادگيری 

ری خارج و نگه دارید تا از حالت یادگي يدروی پنل باالیی را فشار ده ’Surround‘  دوباره دكمه

 شود) چراغ نارنجی از چشمک زدن می ایستد(.
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 SB350 :مشخصات دستگاه ( 9

 

 


