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 محتویات داخل جعبه :

  ساندباریک عدد SB400 

 ساب ووفر بيسيمعدد  کی 

 ریموت كنترل یک عدد 

 یک عدد كابل صوتی  

 یک عدد كابل اپيتکال 

  یک عدد كابل برق  

 یک عدد براكت برای نصب روی دیوار 

 

 

 

 بار اتصاالت پنل پشتی ساندكنترلها و 
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ر فعال شود.در باقرار دهيد تا ساند ”on“این كليد را در حالت  :(Power Switch)تغذیه کلید

 عملکرد عادی ، این كليد باید در همين حالت قرار داشته باشد.

 كابل برق را به اینجا وصل كنيد.: کانکتور کابل برق

ر دیجيتال را بين سيگنالهای صدا و تصوی،  HDMIاتصاالت : HDMIكانکتورهای ورودی 

دارید ، استفاده از این اتصال  HDMIمنبعی با اتصاالت  دستگاهانتقال ميدهند. اگر  دستگاهها

 بهترین كيفيت صدا وتصویر را فراهم خواهد آورد.

دارد ، از كابل   HDMI: اگر تلویزیون شما ورودی  HDMI ARC TVکانکتور خروجي 

HDMI ر خروجی برای اتصال به كانکتو HDMI ARC TV .ساندبار ساندبار استفاده كنيد

منابع ورودی متصل به كانکتورهای از همراه با اطالعات نمایشی خودش روی صفحه تلویزیون ، 

 خواهد داد. خودش ، ویدئو را عبور  HDMIورودی 

ميتوانيد ، مجهز باشد HDMI Audio Return Channel(ARC)اگرتلویزیون شما به قابليت 

به ساندبار تغذیه كنيد و به اتصاالت   HDMI ARC TVطریق اتصال خروجی  صدای آن را از

انتخاب ميشود،  HDMI TVع بی اضافی دیگری به ساندبار احتياج ندارید. وقتی كه منوتص

 .فعال است ARCسيگنال 

: این دكمه را برای راه اندازی جفت شدن بيسيم ساندبار و (pairing)جفت شدن و چراغ دکمه 

جفت شدن واحد ها برای عملکرد "بيسيم فشار دهيد. برای اطالعات بيشتر قسمت  ساب ووفر

 را ببينيد. "بيسيم

ساندبار برای نصب روی دیوار و یا ميز بيس  تنظيماز این كليد برای  :EQ(EQ Switch)كليد 

ه را نصب كرده اید این دكمروی دیوار اگر ساندبار را با براكتهای ضميمه دستگاه استفاده كنيد. 

قرار دهيد و اگر ساندبار را روی ميز قرار داده اید  "Wall"س در حالت يبرای بهترین كيفيت ب

 .قرار دهيد" Table"س این دكمه را در حالت ين كيفيت بیرتبرای به

برای اتصال استریو  RCAبه ميلی متری  5.8از كابل صدا با جک  :Auxکانکتور ورودي 

زیون ، پخش كننده سی دی یا گيرنده ماهواره تان به اینجا آنالوگ استریو تلویهای خروجی 

 استفاده كنيد.
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اگر تلویزیون ، پخش كننده سی دی یا گيرنده ماهواره شما  :(Optical)اپتیکالکانکتور ورودي 

 خروجی اپتيکال دارد، از كابل اپتيکال موجود برای اتصال به اینجا استفاده كنيد.

 

 ت الز  را وصل نکرده اید كابل برق را وصل نکنيد.مهم: تا وقتی كه همه اتصاال

 قرار دهيد. ”0“كنيد ، كليد تغذیه را روی وضعيت  اگر از ساندبار برای مدت طوالنی استفاده نمی

 

 و ریموت كنترل :ساندبار كنترلهای پنل باالیی 

 

ی ساندبار یا رواین دكمه را وقتی ساندبار در حالت استندبای قرار دارد  :(Powerتغذیه)دکمه 

) شاخص تغذیه سفيد خواهد شد(. برای قرار دادن فشار دهيد تا سيستم روشن شودروی ریموت 

سيستم در حالت استندبای ، وقتی سيستم در حالت روشن است این دكمه را فشار دهيد)شاخص 

 .تغذیه كهربایی خواهد شد(

 روشن خواهد ماند.دقيقه  01تقریبا بعد از اینکه ساندبار  وارد حالت استندبای ميشود، ساب ووفر 

دقيقه  01اگر دكمه تغذیه را فشار ندهيد، ساندبار و ساب ووفر هر دو به صورت خودكار تقریبا 

 بعد از اینکه سيگنال صوتی متوقف شد وارد حالت استندبای خواهد شد.

باره به صورت دستی نکته: اگر با فشار دكمه تغذیه، ساندبار را وارد حالت استندبای كنيد ، باید دو

 با فشار دادن دكمه تعذیه، آن را روشن كنيد.

های این دكمه را فشار دهيد تا صدا قطع شود)شاخص :)فقط ریموت کنترل( (Muteقطع صدا)

(.وقتی صدای سيستم قطع است ، دوباره این دكمه یا دندر می آیسفيد به رنگ  /+  هر دو-ولو  

 يد تا صدا برگردد.ولو  را فشار دههای دكمه هر یک از 

وقتي سیستم روشن است فشار دادن همزمان هر دو دکمه ولوم ، صداي سیستم را قطع  نکته:

 میکند. وقتي صدا قطع است فشار هر کدام از دکمه هاي ولوم باعث میشود صدا برگردد.

 

 

 



 

 5 

 
 

این دكمه را برای روشن و خاموش كردن پردازش صدای فراگير  :Surroundدکمه حالت 

و  ميشود كهرباییگير هارمن فعال است ، شاخص دكمه آن ارمن فشار دهيد.زمانی كه صدای فرها

تغيير "برای اطالعات بيشتر قسمت  زمانی كه غير فعال است رنگ آن به صورت سفيد در می آید.

 را ببينيد. "Surroundحالت 

-"صدا و دكمه را برای افزایش ولو   "+"دكمه  :(Volume Buttonsدکمه هاي ولوم صدا )

به برای چند ثانيه دكمه ها بعد از اینکه فشار داده شدند را برای كاهش ولو  صدا فشار دهيد. "

 رنگ سفيد روشن ميمانند.
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برای سوئيچ كردن بين منابع مختلف ورودی به ترتيب زیر ، این دكمه را فشار  :(Sourceمنبع)

 دهيد
Bluetooth, Aux, Optical, HDMI TV, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, 

Bluetooth, … 

 چراغ شاخص منبع ورودی فعال، روشن خواهد شد. 

 دارد.به جز بلوتوث ریموت كنترل دكمه انتخاب جدا برای هر منبع نکته: 

این دكمه را فشار دهيد تا از یک وسيله بلوتوثی جفت شده موزیک :)فقط ساندبار( بلوتوثدکمه 

سيله بلوتوثی جفت شده، منبع فعال باشد چراغ شاخص را روی ساندبار پخش كنيد )وقتی یک و

منبع بلوتوث روشن ميشود(. این دكمه را فشار دهيد و نگه دارید تا ساندبار را مجبور كنيد وارد 

 را ببينيد. "استفاده از بلوتوث"حالت جفت شدن بلوتوث شود. قسمت 

شار دهيد تا كيفيت این دكمه را ف: :)فقط ریموت کنترل((Bass Boost)دکمه تقویت بیس

 .فركانس پائين را بهبود دهيد
 

 اتصاالت ساب ووفر كنترلها و 
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از این كنترل برای باالنس ولو  ساب ووفر با ولو  ساندبار استفاده کنترل سطح ساب ووفر: 

برای افزایش ولو  ساب ووفر پيچ را در جهت عقربه های ساعت و برای كاهش ولو  ساب كنيد.

 جهت عقربه های ساعت بچرخانيد.خالف ووفر، آن را در 

 111هرتز و  01، فركانس قطع ساب ووفر را بين  این پيچ (:crossoverکنترل کراس اوور )

هر چقدر كنترل كراس اوور را باالتر بگذارید ، ساب ووفر در فركانس باالتری  هرتز تنظيم ميکند.

افتند.این تنظيم كمک ميکند تا  س ساندبار بيشتر روی هم میيس آن با بيعمل خواهد كرد و ب

ساب ووفر مختلف س بين ساب ووفر و ساندبار برای اتاقها و محلهای يانتقال نر  فركانسهای ب

 را ببينيد. "كنترل كراس اوور ساب ووفر"قسمت  انجا  پذیرد.

پيستون ساب ووفر به سمت داخل و -این كليد تعيين ميکند كه آیا حركت شبه:(Phase)فاز لیدک

غير .اگر ساب ووفر با بلندگوهای ساندبار یا خير ون هم فاز با بلندگوها در ساندبار انجا  ميشودبير

بعضی از امواج صوتی توليد شده توسط ساندبار و ساب ووفر در برخی فركانسها باشد، هم فاز 

س و تاثير صوتی خواهد شد. این پدیده به يممکن است حذف شوند كه باعث كاهش كيفيت ب

 را ببينيد. "كليد فاز ساب ووفر"قسمت ل نسبی ساندبار و ساب ووفر در اتاق برميگردد.نقش مح

این دكمه را برای راه اندازی جفت شدن بيسيم بين ساب ووفر و کلید و چراغ جفت شدن بیسیم:

 را ببينيد. "جفت شدن واحدها برای استفاده بيسيم"قسمت فشار دهيد.ساندبار 

 ثابت در مياید. آبیو به ساندبار وصل است، چراغ به صورت  وقتی ساب ووفر روشن است- 

وقتی ساب ووفر روشن است و اتصال بيسيم بين ساب ووفر و ساندبار ایجاد نشده، چراغ به -

 صورت آبی چشمک زن آهسته در مياید.

 در طول مرحله جفت شدن بيسيم ، چراغ به صورت آبی چشمک زن تند در می آید.-

. در حالت عادی، قرار دهيد "on"كليد را در وضعيت ،  عال كردن ساب ووفربرای فکلید تغذیه:

  را ببينيد. "روشن و خاموش كردن ساب ووفر"این كليد در همين حالت خواهد بود.قسمت 

این نمی خواهيد از ساب ووفر استفاده كنيد،  -مثال در طول یک مسافرت –اگر برای مدت طوالنی 

 ر دهيد.قرا "off"كليد را در حالت 

كابل برق همراه دستگاه را اینجا وصل كنيدو طرف دیگر كابل را به یک پریز برق: کابلکانکتور 

 برق وصل كنيد.
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 پریز برق وصل نکنید.به تا وقتي که همه اتصاالت الزم را وصل نکرده اید کابل برق را مهم:

 

 نصب ساندبار 

به روی  مستيقما رويتوانيد ساندبار را :اگر  تلویزیون شما روی ميز قرار دارد، منصب روي میز

ميز صاف است ، ساندبار روی پایه فلزیش قرار  حاز آنجایی كه سط تلویزیون روی ميز قرار دهيد.

كنترلها و اتصاالت پنل "قسمت قرار دهيد. "Table"ساندبار را روی  EQخواهد گرفت.دكمه 

 را ببينيد. " پشتی ساندبار

 
است ، ميتوانيد از براكت نصب روی  دیوار نصب شدهیون شما روی اگر تلویز: نصب روي دیوار

 درست زیر صفحه نمایش تلویزیون استفاده كنيد.برای نصب ساندبار دیوار 

اندبار را روی دیوار مشخص كنيد. مطمئن شوید كه باالی ساندبار وقتی روی دیوار س.محل 0

 نصب شود جلوی دید شما به صفحه تلویزیون را نمی گيرد.

براكت را روی دیوار نگه دارید و محل سوراخهای براكت را روی دیوار عالمت بزنيد.این سه .1

ميلی متری را  0پيچهای  ،اسالتهای براكت .سانتی متر از یکدیگر باشند  05سوراخ باید به فاصله 

 قبول ميکنند. مطمئن شوید كه سوراخها در ارتفاع یکسان هستند. شکل زیر را ببينيد.
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طمئن شوید كه سطح صاف براكت روی دیوار است، براكت را در محلهایی كه عالمت زده اید م.5

 كيلوگر  است.  5.5با استفاده از وسایل الز  نصب كنيد.دقت كنيد كه وزن ساندبار 

 
 بعد از خواندن قسمت اتصاالت ، همه كابلهای الز  را به ساندبار وصل كنيد..0

 ساندبار را به پریز برق وصل نکنید.مهم: در این مرحله کابل برق 

قسمت قرار دهيد. ”on“و كليد تغذیه ساندبار را در وضعيت   "Wall"را در حالت  EQكليد  -

 را ببينيد. "كنترلها و اتصاالت پنل پشتی ساندبار"

 

 و وارد كردن قالبها بهقالبهای باالیی براكت اسالتهای پشت ساندبار به روی  بردنساندبار را با .8

اسالتهای ساندبار اجازه ميدهند كه شما زاویه ساندبار روی دیوار را  متصل كنيد.درون اسالتها 

 تنظيم كنيد تا مطمئن شوید كه ساندبار تراز است.
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 نصب ساب ووفر
به دیگر نسبت اق شما و محل فيزیکی آن تكيفيت یک ساب ووفر مستقيما به محل آن در ا

( در شکل زیر 0در یک گوشه)ساب ووفر رای مثال ، قرار دادن بلندگوهای سيستم بستگی دارد. ب

قرار دادن ميتواند باعث  گوشهدر عين حال، در س داخل اتاق را حداكثر ميکند.يمعموال مقدار ب

در خيلی از اتاقها، قرار دادن ساب ووفر در  افزایش اثر تخریبی امواج ایستا در كيفيت بيس شود.

ميتواند بهترین یکپارچگی بين صدای ساب ووفر و ساندبار ل زیر( در شک 1)یک ردیف با ساندبار

در  5)را به وجود آورد. در بعضی اتاقها ، بهترین كيفيت از قرار دادن ساب ووفر پشت سر شنونده 

به دست می آید. قویا پيشنهاد ميکنيم كه محل نهایی برای ساب ووفر را با امتحان به  شکل زیر( 

ميتوانيد بهترین محل ساب ووفر را تعيين كنيد این است كه به صورت  یک روشی كهید.ردست آو

موقت آن را در محل شنونده قرار دهيد و موزیک را با محتوای بيس قوی پخش كنيد.وقتی سيستم 

را پيدا  یدر حال پخش است آن را به محلهای مختلف حركت دهيد و گوش كنيد تا وقتی كه محل

 شد.ساب ووفر را در همان محل قرار دهيد.كنيد كه كيفيت بيس بهترین با
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 اتصاالت
 اتصاالت صدا/ تصویر ساندبار

برای  HDMIدارد ، از كابل   HDMIاگر تلویزیون شما ورودی  :HDMI ARC TVخروجی 

ساندبار از منابع ورودی  ساندبار استفاده كنيد. HDMI ARC TV اتصال به كانکتور خروجی 

خودش ، ویدئو را عبور خواهد داد.اگرتلویزیون شما به   HDMIی متصل به كانکتورهای ورود

صدای آن را از ميتوانيد ، مجهز باشد HDMI Audio Return Channel(ARC)قابليت 

ی اضافی وتبه ساندبار تغذیه كنيد و به اتصاالت ص  HDMI ARC TVطریق اتصال خروجی 

 ARCانتخاب ميشود، سيگنال  HDMI TVدیگری به ساندبار احتياج ندارید. وقتی كه منبع 

 .فعال است

نمایش  HDMI ARC TVاطالعات روی صفحه نمایش فقط از طریق كانکتور خروجی نکته:

به  HDMIداده ميشود. اگر ميخواهيد كه این اطالعات را ببينيد، حتی اگر هيچ منبع ویدئویی 

صل نکنيد الز  است كه این كانکتور را به تلویزیونتان ساندبار و HDMI 1/2/3كانکتورهای 

 وصل كنيد. 
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HDMI 1/2/3 اگر هر كدا  از منابع ورودی شما كانکتور :HDMI   دارد، برای بهترین كيفيت

 وصل كنيد. 5/1/0ساندبار در كانکتورهای  HDMIتصویر و صدای ممکن آنها را به 

جيتال ویدئو و صدا را حمل ميکند ، به هيچ گونه هر دو سيگنال دی HDMIاز آن جایی كه كابل 

 وصل كردید نياز ندارید. HDMIی اضافی برای منابعی كه به كانکتورهای وتاتصال ص

ندارند،  HDMIتلویزیون و  منابع دیگرتان كانکتور اگر : کالتيو اپ  Auxكانکتورهای ورودی 

یون و یا منابعتان به كانکتورهای ورودی ميتوانيد از كابل صوتی و كابل اپتيکال برای اتصال تلویز

Aux .و اپتيکال ساندبارتان استفاده كنيد 

 
 

دارد، استفاده از آنها بهترین كيفيت صدا را فراهم   HDMIنکته: اگر دستگاه شما كانکتورهای 

 ميکند.
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 اتصاالت تغذیه:

برق ساندبار و ساب  همه اتصاالت منابع درست وصل شده اند، كابلهای بعد از اینکه مطمئن شدید

 به پریز برق وصل كنيد. از یکطرف به دستگاه و از طرف دیگر ووفر را 

 
 

 استفاده از سيستم ساندبار

 ن و خاموش کردن ساندبارشرو

دكمه تغذیه را روی ساندبار یا روی ریموت  .بگذارید ”on“را روی وضعيت تغذیه ساندبار  كليد

وقتی سيستم در ی اینکه ساندبار وارد حالت استندبای شود ، برا تا ساندبار روشن شود.فشار دهيد 

 است دكمه تغذیه را فشار دهيد.  روشنحالت 

 
دقيقه بعد از اینکه سيگنال صوتی متوقف شود ساندبار به  01اگر دكمه تغذیه را فشار ندهيد، 

 صورت خودكار وارد حالت استندبای خواهد شد.

يد و یا از آن استفاده نميکنيد ، كليد تغذیه ساندبار را در اگر برای مدت طوالنی خارج منزل هست

 قرار دهيد. ”off“وضعيت  
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 روشن و خاموش كردن ساب ووفر 
ساب ووفر و ساندبار جفت  به محض اینکهقرار دهيد. "On"كليد تغذیه ساب ووفر را در حالت 

د ساب ور روشن شو ساندبا ) قسمت جفت شدن واحدها برای عملکرد بيسيم را ببينيد( شدند

د یا وبعد از این كه ساندبار وارد حالت استندبای ش یک دقيقهروشن خواهد شد و تقریبا هم ووفر 

 .  ، روشن خواهد مانددودقيقه بعد از اینکه سيگنال صوتی متوقف ش 08تقریبا 

تغذیه  يدكلاگر به مدت طوالنی از خانه دور هستيد و یا از سيستم به مدت طوالنی استفاده نميکنيد 

 قرار دهيد. "off"ساب ووفر را در حالت 

 

 جفت شدن واحدها برای عملکرد بيسيم
 . بعد از روشن كردن ساندبار و ساب ووفر برای اولين بار، الز  است كه ایندو با هم جفت شوند

دن این دو، كليدهای جفت شدن شهر دو در فركانس بيسيم مشابهی عمل ميکنند. برای جفت 

اگر ایندو به یکدیگر وصل نشدند، دكمه های  .ثانيه فشار دهيد 51ر دو را به مدت بيسيم روی ه

ثانيه فشار دهيد. واحدها با یکدیگر ارتباط برقرار  51قطعه را طیجفت شدن بيسيم روی هر دو 

 ميکنند و در فركانس یکسان عمل ميکنند.

 
 

 متر است. 08.5قریبا نکته: حداكثر فاصله عملکرد بيسيم بين ساندبار و ساب ووفر ت
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 روی صفحهاطالعات  نمایش
 HDMIساندبار به روی صفحه تلویزیون متصل به كانکتور خروجی  "صفحهروی اطالعات "

ARC TV  روی بعد از اینکه دكمه ای را را تائيد كند. كارینمایش داده خواهد شد تا وضعيت

ثانيه  8مه ویدئویی تلویزیون به مدت ساندبار یا ریموت فشار دهيد، این اطالعات باال و روی برنا

، اپتيکال ، بلوتوث(  Auxصدا)-خواهد افتاد و بعد محو خواهد شد.) وقتی یک اتصال منبع فقط

 نمایش داده ميشوند.( JBLرا انتخاب ميکنيد، این اطالعات روی یک صفحه 

 
 خواهد شد:نمایش داده  ،وقتی سيگنال صوتی قطع شود، با آیکون زیر روی صفحهقطع صدا: 

 
 بلوتوث: در طول كار بلوتوث، آیکونهای زیر نمایش داده خواهند شد
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ر سيگنال گانتخاب شده تشخيص داده نشود یا ا HDMIعالوه بر اطالعات وضعيت، اگر اتصال 

 ویدئو ضعيف شود اطالعات روی صفحه نمایش ظاهر خواهند شد.

 

 طرز کار بلوتوث

توث آن فعال شده روی ساندبار به صورت بيسيم موزیک از یک دستگاهی كه بلو برای اینکه

 پخش كنيد :

.مطمئن شوید كه ساندبار در حالت جفت شدن بلوتوث قرار دارد)چراغ دكمه بلوتوث به رنگ 0

د، دكمه بلوتوث را فشار زنبی چشمک زن در خواهد آمد(. اگر چراغ به رنگ آبی چشمک نميآ

 کند.بروع به چشمک زدن آبی دهيد و نگه دارید تا زمانی كه چراغش ش

 
 

.دستگاه را در حالت جفت شدن قرار دهيد. از منو جفت شدن بلوتوث دستگاه استفاده كنيد تا با 1

ر منو دستگاه نشان داده خواهد شد.(.اگر د ”SB400“) ساندبار به صورت ساندبار جفت شود.

 را وارد كنيد. 0000، خواستدستگاه كلمه رمز 

بلوتوث ساندبار به صورت پيوسته روشن ماند، با دستگاه جفت شده است و وقتی چراغ دكمه .5

 شما ميتوانيد از دستگاه از طریق بلوتوث به روی ساندبار موزیک پخش كنيد.

 

برای گوش دادن به موسيقی از دستگاه بلوتوث دار، دكمه منبع را مکرر فشار دهيد تا چراغ 

 بين منابع را ببينيد(. شاخص منبع بلوتوث روشن بماند) قسمت سوئيچ
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چراغ برای قطع ارتباط بلوتوث، دكمه بلوتوث ساندبار را فشار دهيد و نگه دارید تا وقتی كه 

 0راحل م ،دستگاه بلوتوث دار دیگر  کشروع به چشمک زدن بکند.برای جفت شدن ساندبار با ی

 را با دستگاه جدید تکرار كنيد. 5تا 

 

 نکته های طرز كار بلوتوث:

شار دادن دكمه بلوتوث ساندبار ، ميتوانيد به صورت دستی منبع را به دستگاه بلوتوثی جفت با ف-

 شده تغيير دهيد.

اگر منبع ساندبار را به وقتی یک دستگاه بلوتوث جفت شده در حال پخش روی ساندبار است، -

دار از پخش  ، ساندبار یک فرمان توقف خواهد فرستاد و دستگاه بلوتوثیک منبع دیگر تغيير دهيد

 باز خواهد ایستاد.

 

 سوئيچ بين منابع
 دكمه منبع ساندبار را فشار دهيد تا بين منابع به ترتيب زیر سوئيچ كنيد:

Bluetooth, Aux, Optical, HDMI TV, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, 

Bluetooth, … 

روشن  ،فعال )ریموت یک دكمه انتخاب برای هر منبع به جز بلوتوث دارد.( چراغ شاخص منبع

 خواهد شد.

 
 تنظيم ولو  صدای سيستم

در هر بار یک پله  ،ولو  ساندبار یا ریموت را برای افزایش و كاهش ولو  صدا –دكمه های + و 

 دكمه ها را پائين نگه دارید تا ولو  را به صورت پيوسته زیاد یا كم كنيد.فشار دهيد. 
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داخلی تلویزیونتان را خاموش كنيد.برای این كار به  بهترین صدا، پيشنهاد ميکنيم بلندگوهایبرای 

 راهنمای تلویزیون مراجعه كنيد.

 

 قطع صدای سيستم
( روی ریموت Muteر دهيد یا دكمه قطع صدا )ساندبار را فشا یدكمه ولو  صداهر دو همزمان 

روی هر دو شاخص ولو  روشن ميشود و آیکون قطع صدا ) .تا صدا قطع شود كنترل را فشار دهيد

ریموت كنترل  Muteدكمه های ولو  ساندبار را یا دكمه دوباره  (خواهد شد. هنمایش داد ،صفحه

 (.دن)شاخص های ولو  خاموش ميشوبرگردد صدا بازرا فشار دهيد تا 

 

 
 

  

 Surroundتغيير حالت 

)شاخص ساندبار یا ریموت را فشار دهيد تا صدا بين استریو معمولی  Surroundشاخص حالت 

به عنوان حالت صدا نمایش  Musicسفيد رنگ ميشود و روی صفحه عبارت  Surroundالت ح
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كهربایی رنگ  Surround)شاخص حالت  Harman Display Surroundو  داده ميشود (

 تغيير كند.به عنوان حالت صدا نمایش داده ميشود( Movieميشود و روی صفحه عبارت 

 
 

 سيب تقویت
س پائين  در زمان تماشای فيلمها یا گوش دادن به موسيقی ، دكمه تقویت كيفيت فركان برای بهبود

به عنوان حالت صدا نمایش داده  "Bass On"روی صفحه عبارت بيس ریموت را فشار دهيد. 

فشار دوباره دكمه تقویت  د.دارن جوددر زمان آزمایش با این كنترل هيچ صدمه ای وخواهد شد.

 بار را به حالت عادی برخواهد گرداند.بيس، كيفيت فركانس پائين ساند
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 كنترل سطح ساب ووفر

 
موزیک یا فيلمی پخش كنيد برای باالنس بيس با بقيه صدا استفاده كنيد. ،ساب ووفر  levelپيچ از 

 یساب ووفر را طوری تنظيم كنيد كه بيس روی هر دو levelكه با آن آشنایی دارید و پيچ 

به چند موزیک و تکه فيلم مختلف كه متنهای بيس بياید.در به صدا  باالنس شده ،موزیک و فيلمها

يدا كنيد كه بيس را بيش از حد افزایش نميدهد پ levelقوی دارند گوش كنيد و تنظيمی برای پيچ

 ضعيف نميکند. یا آن را

 

 ساب ووفر (crossoverكنترل كراس اوور )
 

 
 هرتز تنظيم ميکند. 111هرتز و  01را بين  كنترل كراس اوور ساب ووفر ، فركانس قطع ساب ووفر

هر چقدر كنترل كراس اوور را باالتر بگذارید ، ساب ووفر در فركانس باالتری عمل خواهد كرد و 

بيشتر روی هم می افتند.این تنظيم كمک ميکند تا انتقال نر  فركانسهای  ،س ساندباريس آن با بيب

ساب ووفر انجا  پذیرد.برای تنظيم مختلف محلهای  س بين ساب ووفر و ساندبار برای اتاقها ويب

س در بعضی فركانسها خيلی قوی يس صدا گوش كنيد. اگر به نظر ميرسد بيكراس اوور ، به نرمی ب

س صدا خيلی ضعيف به نظر ميرسد تنظيم ياست، تنظيم كراس اوور پائينتری را امتحان كنيد. اگر ب

 كراس اوور باالتری را آزمایش كنيد.
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 (Subwoofer Phase Switchفاز ساب ووفر) كليد

 
پيستون ساب ووفر به سمت داخل و بيرون هم فاز با -این كليد تعيين ميکند كه آیا حركت شبه

باشد، غير هم فاز اگر ساب ووفر با بلندگوهای ساندبار .یا خير بلندگوها در ساندبار انجا  ميشود

ساب ووفر در برخی فركانسها ممکن است  بعضی از امواج صوتی توليد شده توسط ساندبار و

به نقش محل نسبی  حذف شوند كه باعث كاهش كيفيت باس و تاثير صوتی خواهد شد. این پدیده

اگر چه هيچ تنظيم درست مطلقی برای كليد فاز وجود ساندبار و ساب ووفر در اتاق برميگردد.

تی ساب ووفر دقيقا با بلندگوهای وق قرار داده شود. در اكثر موارد باید در وضعيت  و  ندارد

ساندبار هم فاز باشد ، صدا واضحتر خواهد بود و تاثير بيشتری دارد. دراین حالت صداهای كوبه 

پيانو شبيه تر به صداهای واقعی توليد ميشوند.بهترین راه برای تنظيم كليد فاز این  و ای مثل درامها

 را داشته باشند.است كه درامها و صداهای كوبه ای حداكثر تاثير 

 

 استفاده از ریموت كنترل خودتان ) پروگرا  ریموت كنترل(
ميتوانيد ساندبار را طوری پروگرا  كنيد كه به فرمانهای افزایش ، كاهش و قطع صدای ریموت 

با این كار ميتوانيد با یک ریموت هر دو ساندبار و تلویزیونتان را كنترل كنيد. تلویزیون پاسخ بدهد.

 روع به پروگرا  ساندبار ، ریموت تلویزیون را د  دست داشته باشيد.قبل از ش

 
ن دچشمک زدكمه شروع به ر دهيد و نگه دارید تا وقتی كه شارا ف ساندبار Surround.دكمه 0

 .کندبكهربایی 
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سانتی متر دور از محل مشخص شده در جلو ساندبار نگه دارید و  01تقریبا .ریموت تلویزیون را 1

 ت ساندبار هدف بگيرید:سمبه  مستقيما

 
دكمه افزایش ولو  ریموت را فشار داده و نگه داشته اید،ساندبار در حالی كه دكمه + ولو  

ساندبار برای یک ثانيه  Surroundاگر پروگرا  موفقيت آميز باشد، دكمه تلویزیون را فشار دهيد.

 كهربایی چشمک زن در خواهد آمد. از كهربایی به سفيد ثابت تغيير خواهد كرد و بعد دوباره به

 
 

دكمه كاهش ولو  ریموت را فشار داده و نگه داشته اید،ساندبار ولو   -در حالی كه دكمه  -

ساندبار برای یک ثانيه  Surroundتلویزیون را فشار دهيد.اگر پروگرا  موفقيت آميز باشد، دكمه 

 ه به كهربایی چشمک زن در خواهد آمد.از كهربایی به سفيد ثابت تغيير خواهد كرد و بعد دوبار
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قطع دكمه فشار داده و نگه داشته اید،همزمان را ساندبار ولو   -+ و  كمههر دو ددر حالی كه  -

ساندبار  Surroundریموت تلویزیون را فشار دهيد.اگر پروگرا  موفقيت آميز باشد، دكمه  صدای

واهد كرد و بعد دوباره به كهربایی چشمک زن در برای یک ثانيه از كهربایی به سفيد ثابت تغيير خ

 خواهد آمد.

 
را فشار دهيد و نگه دارید تا وقتی كه این دكمه از  Surround. وقتی كار تما  شد، دكمه 5

 چشمک زدن كهربایی بایستد.

 حاال ساندبار به فرمانهای ولو  و قطع صدای ریموت تلویزیون شما پاسخ خواهد داد.
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 : SB400 خصات دستگاه مش

 

 


