)4-727-386-41(1

مرحله  :2اتصال بلندگوهای ماهواره ای

راهنمای قطعات و کنترل ها

سیم های بلندگوی ماهواره ای را به پایانه های بلندگوی ماهواره ای سابووفر وصل کنید.
بلندگوهای ماهواره ای ارائه شده همه مشابه هستند و تفاوتی میان چپ و راست وجود ندارد.
بلندگوی ماهواره ای متصل به " "Rchباید سمت راست سابووفر و بلندگوی ماهواره ای متصل به " "Lchباید سمت چپ سابووفر قرار بگیرد.

سابووفر
پانل جلویی

SA-D20


سیستم بلندگوی چندرسانه ای



گوش دادن به منابع ورودی
گوش دادن به تلویزیون
می توانید به تلویزیون متصل به سیستم گوش دهید.
FUNCTION

سابووفر

 

 FUNCTION1 1را فشار دهید تا  TVانتخاب
شود.

Lch

نشانگر  TVبه رنگ سبز روشن می شود.

2 2برنامه تلویزیون را در تلویزیون انتخاب کنید.

دستورالعمل های عملکرد

 VOLUME +/–3 3را برای تنظیم میزان صدا
فشار دهید.

پایین

Rch

توجه
ˎˎاگر میزان صدا خیلی پایین است ،با استفاده از دستور دهنده از راه
دور تلویزیون میزان صدا را تنظیم کنید.

VOLUME +/–
©2017 Sony Corporation Printed in China

SA-D20/SA-D40




 دکمه ( /روشن/آماده به کار)

سیستم را روشن می کند یا آن را روی حالت آماده به کار
تنظیم می کند.

هشدار

به منظور کاهش ریسک آتش سوزی یا شوک الکتریکی ،این وسیله را در معرض چکه یا ترشح مایعات قرار ندهید و اشیای مملو از مایعات
مانند گلدان را روی وسیله قرار ندهید.
به منظور کاهش ریسک آتش سوزی ،دهانه تهویه وسیله را با روزنامه ،رومیزی ،پرده و غیره نپوشانید .وسیله را در معرض منابع شعله آزاد قرار
ندهید (مانند شمع های روشن).
از آنجا که دوشاخه اصلی برای جدا کردن واحد از برق اصلی استفاده می شود ،واحد را به یک خروجی برق متناوب با دسترسی آسان متصل
کنید .درصورتیکه یک وضعیت غیرعادی در واحد دیدید ،فورا دوشاخه اصلی را از خروجی برق متناوب جدا کنید.
این وسیله را در یک مکان محدود مانند یک قفسه کتاب یا کابینت توکار نصب نکنید.
باتری ها یا وسایل با باتری نصب شده را در معرض گرمای شدید مانند نور خورشید یا آتش قرار ندهید.
برای جلوگیری از آسیب ،این دستگاه باید مطابق با دستورالعمل های نصب به طور ایمن به زمین/دیوار وصل شود.
حتی اگر این واحد خاموش شده باشد ،تا زمانی که به خروجی برق متناوب متصل است ،از برق اصلی جدا نشده است.

باز کردن بسته بندی
ˎˎبلندگوهای ماهواره ای
(2) SA-D20
(4)SA-D40

ˎˎسابووفر )(1

ˎˎسیم فیش کوچک استریو
)(1

ˎˎدستور دهنده از راه دور
(کنترل از راه دور) )(1

 دکمه FUNCTION
یک منبع ورودی انتخاب می کند.

Lch

پایین

دستور دهنده از راه دور (کنترل از راه دور)

درگاه

Rch

سیستم را روشن می کند یا آن را روی حالت آماده به کار
تنظیم می کند.
یک منبع ورودی انتخاب می کند.

 3 3را فشار دهید.
پخش شروع می شود و نشانگر  USB PLAYبه رنگ سبز روشن می شود.

نشانگر  USBبه رنگ سبز روشن می شود.

(  پخش/مکث)
پخش را در دستگاه  USBشروع/موقتاً متوقف می کند.



 VOLUME +/–4 4را برای تنظیم میزان صدا فشار دهید.

(  عقب بردن/پرش به عقب)( /جلو بردن
(پوشه) –+/
سریع/پرش به جلو)،
فایل ها/پوشه ها را در دستگاه  USBانتخاب می کند.

دوشاخه را وارد کنید
تا صدای تیک بدهد

VOLUME +/– 

نصب پدهای پایه به بلندگوهای ماهواره ای

میزان صدا را تنظیم می کند.

پدهای پایه (ارائه شده) را برای ثابت نگه داشتن بلندگوها و جلوگیری از لغزش آنها زیر بلندگوها نصب کنید.



یک نقطه لمسی سمت راست دکمه  VOLUME +وجود دارد.
هنگام کار با کنترل از راه دور از نقطه لمسی به عنوان مرجع
استفاده کنید.

برای مثال SA-D40

Lch

Rch

سمت چپ سابووفر
قرار دهید

سمت راست سابووفر
قرار دهید

راه اندازی

مرحله  :3اتصال سیستم به تلویزیون و برق
پیش از اتصال سیستم به برق ،ابتدا آن را به تلویزیون وصل کنید.
–+/

مرحله  :1جایگذاری سیستم بلندگو

بلندگوهای
ماهواره ای

*

سابووفر
مبدل برق متناوب (ارائه شده)

برای نصب بلندگوهای ماهواره ای روی دیوار

پیچ هایی )( *(ارائه نشده) تهیه کنید که برای سوراخ های پشت هر بلندگو ) (مناسب باشند .سپس ،پیچ ها را روی دیوار محکم کنید
) .(می توانید بلندگوها را روی پیچ ها آویزان کنید.
* پیچ های ) (مورد نیاز برای  SA-D20دو عدد و برای  SA-D40چهار عدد می باشد.





 30میلی متر یا بلندتر

 10میلی متر

سیم برق (ارائه شده)

1 1سیستم را مانند تصویر باال به تلویزیون وصل کنید.
2 2سیم برق را به مبدل برق متناوب وصل کنید .سپس مبدل برق متناوب را به سیستم وصل کنید.
3 3سیم برق را به پریز برق وصل کنید.

 5میلی متر

 4میلی متر

سیم فیش کوچک استریو (ارائه شده)

به فیش هدفون
به برق

بلندگوهای
ماهواره ای

*



/,

سایر عملکردها
برای
توقف موقت
پخش

انتخاب پوشه
انتخاب فایل
پیدا کردن
نقطه ای در
فایل

فشار دهید
 .برای ادامه پخش ،دوباره دکمه را فشار
دهید.
مکررا ً –. +/
مکررا ً ./
 /را هنگام پخش پایین نگه
دارید و لحظه رسیدن به نقطه مورد نظر
دکمه را رها کنید.

VOLUME +/–

تمام بلندگوها و سابووفر را هر کجای اتاق که مایلید قرار دهید .هر کجا که سیستم بلندگو جایگذاری شده باشد ،شما قادر خواهید بود بهترین
صدای ممکن را از آنها دریافت کنید.

* فقط برای SA-D40

FUNCTION



تلویزیون

دو عدد باتری ( R03اندازه ( )AAAارائه شده) را به صورتی که انتهای  و  آنها مطابق با عالمت درون بدنه باشد وارد کنید .برای
استفاده از کنترل از راه دور ،آن را به سمت حسگر کنترل از راه دور روی سابووفر نشانه بگیرید.

) (USBسابووفر وصل کنید.

 FUNCTION2 2را مکرراً فشار دهید تا  USBانتخاب شود.

FUNCTION 



)(USB

نشانگر USB PLAY

1 1دستگاه  USBرا به درگاه

( / روشن/آماده به کار)



نکات
ˎˎکنترل از راه دور را در مکان های بیش از حد گرم و مرطوب قرار ندهید.
ˎˎاز یک باتری جدید و یک باتری قدیمی استفاده نکنید.
ˎˎمراقب باشید هیچگونه شیء خارجی داخل جعبه کنترل از راه دور نیفتد ،مخصوصاً هنگام تعویض باتری ها.
ˎˎحسگر کنترل از راه دور را در معرض نور مستقیم خورشید و دستگاه های روشنایی قرار ندهید .انجام این کار ممکن است باعث بد عمل کردن دستگاه
شود.
ˎˎاگر قصد ندارید برای مدتی طوالنی از کنترل از راه دور استفاده کنید ،باتری ها را خارج کنید تا از آسیب احتمالی به علت فرسودگی و نشت باتری
جلوگیری کنید.

سمت چپ سابووفر
قرار دهید

نشانگر USB

سابووفر

زمانی که عملکرد انتخاب شده است به رنگ سبز روشن
می شود( .عملکرد ® :BLUETOOTHبه رنگ آبی روشن
می شود یا چشمک می زند ).زمانی که سیستم روشن
می شود ،نشانگر عملکردی که مرتبه قبل تنظیم شده بود
روشن می شود.

ˎˎمبدل برق متناوب )(1
ˎˎسیم برق )(1

قرار دادن باتری ها درون کنترل از راه دور

Lch

Rch

سمت راست سابووفر
قرار دهید

با اتصال یک دستگاه ( USBحاوی فایل های موسیقی کپی شده از روی کامپیوترتان) ،می توانید از طریق این سیستم فایل های موسیقی را
پخش کنید .این سیستم فایل های  MP3و  WMAرا پخش می کند .از خاموش بودن سیستم پیش از اتصال یا جداسازی دستگاه USB
اطمینان حاصل کنید.

SA-D40



پدهای پایه را از پوشش
محافظ جدا کنید.

دوشاخه را وارد کنید
تا صدای تیک بدهد

()USB

 نشانگرهای FUNCTION
TV
USB
BLUETOOTH

ˎˎباتری های (اندازه )AAA
نوع( 2) R03

ˎˎپدهای پایه
(8) SA-D20
(16)SA-D40

 دکمه های USB PLAY
( پخش/مکث)/نشانگر USB PLAY
( عقب بردن/پرش به عقب)
( جلو بردن سریع/پرش به جلو)

 درگاه

 حسگر کنترل از راه دور

گوش دادن به دستگاه USB

سابووفر وارد حالت آماده به کار می شود.

 6تا  7میلی متر

توجه
ˎˎاز مبدل برق متناوبی غیر از نمونه ارائه شده با این سیستم استفاده نکنید.

مرحله  :4روشن کردن سیستم
توجه

کنترل از راه دور

سابووفر

ˎˎ Sonyدر قبال اتفاقات یا خرابی های ناشی از نصب نادرست ،استحکام ناکافی دیوار یا نصب نادرست پیچ ها ،بالهای طبیعی و سایر موارد مسئولیتی
ندارد.

/

/

 /1 1روی سابووفر یا روی کنترل از راه دور را فشار دهید.
سابووفر روشن می شود.

نکات
ˎˎهنگامی که به اتصال کابل  USBنیاز داشتید ،کابل  USBارائه شده همراه با دستگاه  USBکه می خواهید متصل نمایید را وصل کنید .برای جزئیات
مربوط به چگونگی اتصال دستگاه  USBکه می خواهید آن را متصل کنید ،به دفترچه راهنمای عملکرد ارائه شده همراه با آن مراجعه کنید.
ˎˎسیستم و دستگاه  USBرا از طریق هاب  USBبه یکدیگر متصل نکنید.
ˎˎهنگامی که دستگاه  USBوصل می شود ،سیستم تمام فایل های موجود در دستگاه  USBرا می خواند .اگر تعداد زیادی فایل و پوشه در دستگاه USB
وجود داشته باشد ،ممکن است زمان زیادی بگذرد تا خواندن دستگاه  USBتمام شود.
ˎˎدر برخی از دستگاه های  USBمتصل شده ،پس از آنکه عملکردی انجام شد ،اجرای آن توسط سیستم ممکن است با تأخیر انجام شود.
ˎˎسازگاری با تمام نرم افزارهای کدگذاری/نوشتاری را نمی توان تضمین کرد .اگر فایل های صوتی موجود در دستگاه  USBدر اصل با نرم افزاری ناسازگار
کدگذاری شده باشند ،این فایل ها ممکن است باعث ایجاد پارازیت یا قطع صدا شوند یا ممکن است اصالً پخش نشوند.
ˎˎاین سیستم در موارد زیر نمی تواند فایل های صوتی موجود در دستگاه  USBرا پخش کند؛
ˋˋزمانی که تعداد فایل های صوتی موجود در یک پوشه بیش از  256عدد باشد.
ˋˋزمانی که تعداد پوشه های موجود در یک دستگاه  USBبیش از  256عدد باشد (از جمله پوشه " "ROOTو پوشه های خالی).
ˎˎتعداد فایل ها/پوشه های قابل پخش در باال ممکن است بسته به ساختار فایل و پوشه متفاوت باشد .از ذخیره انواع دیگر فایل ها یا پوشه های غیر
ضروری روی دستگاه  USBحاوی فایل های صوتی پرهیز کنید.
ˎˎسیستم تنها تا عمق هشت پوشه را می تواند پخش کند.
ˎˎاین سیستم لزوماً تمام عملکردهای موجود در دستگاه  USBمتصل را پشتیبانی نمی کند.
ˎˎپوشه هایی که دارای فایل صوتی نمی باشند نادیده گرفته می شوند.
ˎˎاین سیستم برای پخش فرمت های صوتی زیر طراحی شده است.
ˋˋ :MP3پسوند فایل "".mp3
ˋˋ :WMAپسوند فایل ".wma"
ˎˎتوجه داشته باشید حتی زمانی که نام فایل دارای پسوند فایل درستی باشد ،اگر فایل واقعی متفاوت باشد ،سیستم ممکن است پارازیت ایجاد کند یا به
درستی عمل نکند.

استفاده از عملکرد BLUETOOTH

می توانید از طریق تلفن همراه  BLUETOOTHیا دستگاه
 BLUETOOTHخود با یک اتصال بی سیم به موسیقی گوش
دهید.
سیستم از نمایه های  BLUETOOTH A2DPپشتیبانی می کند.
برای دریافت جزئیات بیشتر درباره فناوری بی سیم
 ،BLUETOOTHبه "فناوری بی سیم  "BLUETOOTHمراجعه
کنید.

درباره جفت سازی

برای استفاده از عملکرد  ،BLUETOOTHالزم است از قبل دستگاه
ها را ثبت کرده باشید .این نوع ثبت "جفت سازی" نام دارد .برای
اتصال اولیه دستگاه جفت سازی ضروری است .اگر دستگاهی را یک
بار ثبت کنید ،الزم نیست همان دستگاه را دوباره جفت سازی کنید
مگر اینکه سیستم را به حالت اولیه برگردانید .اگرچه ،در موارد زیر،
باید جفت سازی را دوباره انجام دهید:

ˎˎاطالعات جفت سازی به دلیل تعمیر سیستم حذف شده باشد.
ˎˎسابقه اتصاالت با سیستم در دستگاه متصل شده حذف شده باشد.
ˎˎتمام سابقه های اتصال سیستم حذف شده باشد.

نکات
ˎˎسیستم می تواند با حداکثر هشت دستگاه جفت سازی شود .اگر
دستگاهی اضافه بر این جفت سازی شد ،اطالعات جفت سازی قدیمی
ترین دستگاه متصل شده با اطالعات جدید جایگزین می شود.
ˎˎهنگام حذف اطالعات جفت سازی این سیستم یا جفت سازی مجدد
پس از بازگشت از تعمیر ،اگر اطالعات موجود در این سیستم باقی
مانده باشد ممکن است قادر به جفت سازی دستگاهی که متصل می
کنید نباشید ( iPhoneو غیره) .در این صورت ،اطالعات ثبت این
سیستم را از روی دستگاهی که می خواهید متصل کنید حذف کنید و
دوباره آن را جفت سازی کنید.
ˎˎبرای اتصال با کامپیوتر شخصی ،کامپیوتر شخصی باید دارای فناوری بی
سیم  BLUETOOTHباشد.
ˎˎسیستم از ارتباطات  NFCپشتیبانی نمی کند.

مرحله  :1اتصال و جفت سازی سیستم با
دستگاه BLUETOOTH

سیستم و دستگاه  BLUETOOTHرا در فاصله  1متری از یکدیگر
قرار دهید.

1 1عملکرد  BLUETOOTHرا با فشار دادن
مکرر  FUNCTIONانتخاب کنید.

نشانگر  BLUETOOTHسیستم چشمک می زند و سیستم
برای جفت سازی آماده می شود.

درباره نشانگر اتصال BLUETOOTH

نشانگر  BLUETOOTHروی پانل جلویی برای نمایش وضعیت
سیستم به رنگ آبی روشن می شود یا چشمک می زند.
وضعیت سیستم

نشانگر

سیستم در حال جفت سازی/انتظار برای جفت
سازی است.
سیستم در حال اتصال با یک دستگاه
 BLUETOOTHمی باشد.

چشمک می
زند

سیستم اتصال با دستگاه  BLUETOOTHرا
برقرار کرده است.
سیستم در حالت  BLUETOOTHقرار ندارد.

روشن می
شود
خاموش می
شود

نکته
ˎˎهنگامی که نشانگر  BLUETOOTHدیگر چشمک نمی زند و
خاموش می شود ،عملکردهای جفت سازی را دوباره از مرحله  1انجام
دهید.
نکات
ˎˎدستگاه های  BLUETOOTHکه می خواهید متصل کنید باید از
 )Advanced Audio Distribution Profile( A2DPپشتیبانی
کنند.
ˎˎبرای دریافت جزئیات درباره عملکرد دستگاه های متصل شده ،به
دستورالعمل های عملکرد ارائه شده با دستگاه ها مراجعه کنید.
ˎˎاز دستگاه  BLUETOOTHمانند تلفن همراه  BLUETOOTHدر
مکانی که به راحتی قابل دید باشد در همان اتاقی که سابووفر قرار
دارد استفاده کنید.
ˎˎاگر از تجهیزات  Wi-Fiاستفاده شود ،ارتباط  BLUETOOTHممکن
است ناپایدار شود .در این صورت ،تا جایی که ممکن است دستگاه
 BLUETOOTHرا به سابووفر نزدیک کنید.
ˎˎصدا به دلیل وجود مشکلی در دستگاه  BLUETOOTHممکن است
قطع شود.
ˎˎ"کلید عبور" ممکن است بسته به دستگاه "کد عبور"" ،کد پین"،
"شماره پین"" ،کلمه عبور" یا غیره نام برده شود.
ˎˎوضعیت آماده به کار جفت سازی سیستم پس از گذشت تقریباً پنج
دقیقه لغو می شود و نشانگر روی پانل جلویی چشمک می زند .اگر
جفت سازی موفقیت آمیز نبود ،فرایند را از مرحله  2تکرار کنید.

مرحله  :2گوش دادن به موسیقی با اتصال
BLUETOOTH

سیستم از محافظت از محتوای  SCMS-Tپشتیبانی می کند .می
توانید به دستگاه  BLUETOOTHکه از محافظت از محتوای
 SCMS-Tپشتیبانی می کند گوش دهید.
پیش از عملکردهای پخش موسیقی ،موارد زیر را بررسی کنید:
ˎˎعملکرد  BLUETOOTHدر دستگاه  BLUETOOTHروشن باشد.
ˎˎفرایند جفت سازی در هر دو دستگاه  BLUETOOTHو سیستم
تکمیل شده باشد.

FUNCTION

2 2دستگاه  BLUETOOTHرا روی حالت
جفت سازی تنظیم کنید.

برای کسب جزئیات بیشتر درباره تنظیم دستگاه
 BLUETOOTHروی حالت جفت سازی ،به دستورالعمل
های عملکرد ارائه شده با دستگاه مراجعه کنید.

1 1عملکرد  BLUETOOTHرا با فشار دادن
مکرر  FUNCTIONانتخاب کنید.
نشانگر  BLUETOOTHچشمک می زند.

2 2اتصال  BLUETOOTHرا از دستگاه
 BLUETOOTHشروع کنید.

زمانی که اتصال  BLUETOOTHبرقرار شد ،نشانگر
 BLUETOOTHروی پانل جلویی روشن می شود.

3 3پخش را در دستگاه  BLUETOOTHشروع
کنید.
4 4میزان صدا را تنظیم کنید.

میزان صدای دستگاه  BLUETOOTHرا روی سطح متوسط
تنظیم کنید و برای تنظیم میزان صدای سیستم دکمه های
 VOLUME +/–روی کنترل از راه دور را فشار دهید.

 "SA-D20"3 3یا " "SA-D40را روی
نمایشگر دستگاه  BLUETOOTHانتخاب
کنید.

نشانگر  BLUETOOTHسیستم چشمک می زند و سیستم
شروع به وصل شدن می کند.
اگر کلید عبور درخواست شد "0000" ،را وارد کنید.
این مراحل را در پنج دقیقه انجام دهید ،در غیر این صورت
جفت سازی لغو می شود.

نکات
ˎˎاگر دستگاه منبع دارای عملکرد تقویت باس صدا یا عملکرد برابر
کننده باشد ،آنها را خاموش کنید .اگر این عملکردها روشن باشند ،صدا
ممکن است دچار تحریف شود.
ˎˎدر موارد زیر ،باید اتصال  BLUETOOTHرا مجددا ً برقرار کنید.
ˋˋسیستم روشن نمی شود.
ˋˋدستگاه  BLUETOOTHروشن نمی شود یا عملکرد
 BLUETOOTHخاموش است.
ˋˋاتصال  BLUETOOTHبرقرار نشده است.
ˎˎاگر بیش از یک دستگاه جفت شده با سیستم در حال پخش باشد،
صدا تنها از یکی از آن دستگاه ها شنیده می شود.

مرحله  :3قطع اتصال BLUETOOTH
اتصال  BLUETOOTHرا با هر کدام از عملکردهای لیست شده
در زیر قطع کنید.

SA-D20

4 4زمانی که جفت سازی تکمیل شد ،دستگاه و
سیستم به طور خودکار متصل می شوند.

زمانی که اتصال برقرار شد ،سیستم وارد حالت پخش می شود،
نشانگر  BLUETOOTHسیستم روشن می شود و اطالعات
دستگاه جفت شده در سیستم ذخیره می شود.

نشانگر BLUETOOTH

ˎˎبا عملکرد دستگاه  BLUETOOTHاتصال را قطع کنید .برای جزئیات،
به دستورالعمل های عملکرد ارائه شده با دستگاه مراجعه کنید.
ˎˎدستگاه  BLUETOOTHرا خاموش کنید.
ˎˎسیستم را خاموش کنید.
ˎˎهر عملکردی بجز  BLUETOOTHرا انتخاب کنید.

برای حذف تمام اطالعات جفت سازی

زمانی که عملکرد  BLUETOOTHانتخاب شده است  ،روی
سابووفر را بیش از دو ثانیه فشار داده و نگه دارید و –VOLUME
روی کنترل از را ه دور را فشار دهید .اطالعات جفت سازی حذف
خواهند شد و سیستم به صورت خودکار خاموش می شود.

عیب یابی

اگر هنگام استفاده از سیستم بلندگوی خود با مشکلی روبرو شدید،
لیست زیر را بررسی کرده و اقدامات مشخص شده را انجام دهید.
اگر مشکل ادامه داشت ،با نزدیکترین فروشنده  Sonyمشورت
کنید.
زمانی که درخواست تعمیر دارید ،هم بلندگوهای ماهواره ای و هم
سابووفر را حتماً همراه خود بیاورید ،حتی اگر به نظر برسد مشکل
فقط از یکی از آنهاست.

صدا

صدایی از سیستم بلندگو پخش نمی شود.
ˎˎاگر تلویزیون خروجی هدفون را به عنوان خروجی صوتی
ترکیب کند ،مطمئن شوید تنظیم خروجی صوتی تلویزیون
روی بلندگو تنظیم شده باشد .برای جزئیات ،به دستورالعمل
های عملکرد ارائه شده با تلویزیون مراجعه کنید.
ˎˎبررسی کنید که میزان صدای تلویزیون روی کم یا بی صدا
تنظیم نشده باشد.
ˎˎمطمئن شوید تمام اتصاالت به درستی انجام شده باشند.
ˎˎمطمئن شوید میزان صدای سیستم بلندگو به اندازه مناسب
زیاد شده باشد.
ˎˎمطمئن شوید منبع ورودی صحیح انتخاب شده باشد.
ˎˎمطمئن شوید که سیستم بلندگو در حالت آماده به کار نباشد.
در خروجی بلندگو انحراف وجود دارد.
ˎˎبررسی کنید آیا عملکرد تقویت صدایی در دستگاه متصل شده
فعال شده است .اگر این طور بود ،آنها را خاموش کنید.
در خروجی بلندگو پارازیت یا وزوز وجود دارد.
ˎˎمطمئن شوید تمام اتصاالت به درستی انجام شده باشند.
ˎˎمطمئن شوید هیچکدام از اجزای صوتی بیش از حد به
تلویزیون نزدیک نباشند.
ˎˎاگر میزان صدای سیستم بلندگو تا آخرین حد زیاد شده باشد،
ممکن است پارازیت خارجی پخش شود.
صدا ناگهان قطع شده است.
ˎˎمطمئن شوید تمام اتصاالت به درستی انجام شده باشند.
تماس میان سیم های لخت بلندگو در پایانه های بلندگو
ممکن است باعث ایجاد مدار کوتاه شود.
ˎˎسیم برق را قطع کنید ،مجددا ً آن را وصل کنید و سپس سیستم
را با فشار دادن  /دوباره روشن کنید.
صداهای باس بیش از حد سنگین هستند.
ˎˎبرخی صداها با تأکید بسیار زیادی روی صداهای باس ضبط
شده اند ،که ممکن است در برخی موارد بیش از حد باشند.
از بلندگوهای خاصی صدا پخش نمی شود.
ˎˎبررسی کنید که سیم های بلندگو کامالً درون پایانه های
سابووفر قرار گرفته باشند.
ˎˎسیستم را با فشار دادن  /دوباره روشن کنید.

دستگاه USB

صدایی از دستگاه  USBپخش نمی شود.
ˎˎدستگاه  USBبه درستی وصل نشده است .دستگاه  USBرا
از سیستم جدا کرده و مجددا ً آن را وصل کنید.
صدا دچار تحریف ،پرش ،یا پارازیت شده است.
ˎˎدستگاه  USBرا از سیستم جدا کرده و مجددا ً آن را وصل
کنید.
ˎˎخود داده موسیقی حاوی پارازیت است یا صدا دچار تحریف
شده است .پارازیت ممکن است هنگام ساخت داده موسیقی
به دلیل شرایط کامپیوتر وارد شده باشد .داده موسیقی را
دوباره بسازید.
ˎˎسرعت بیت استفاده شده هنگام کدگذاری فایل ها پایین بوده
است .فایل های کدگذاری شده با سرعت بیت باالتری را به
دستگاه  USBارسال کنید.
زمان زیادی می گذرد تا پخش شروع شود.
ˎˎفرایند خواندن در موارد زیر می تواند طوالنی باشد.
ˋˋپوشه ها و فایل های زیادی در دستگاه  USBوجود دارد.
ˋˋساختار فایل بیش از حد پیچیده است.
ˋˋظرفیت حافظه بیش از حد زیاد است.
ˋˋحافظه داخلی تقسیم شده است.
دستگاه  USBتشخیص داده نمی شود.
ˎˎدستگاه  USBرا از سیستم جدا کرده و مجددا ً آن را وصل
کنید.
ˎˎاگر دستگاه  USBناسازگاری وصل شده باشد ،نشانگر USB
 PLAYدو بار چشمک می زند.
ˎˎاگر دستگاه  USBاز طریق هاب  USBوصل شده باشد،
نشانگر  USB PLAYچهار بار چشمک می زند .دستگاه
 USBرا همیشه به صورت مستقیم به سیستم وصل کنید.
ˎˎدستگاه  USBبه درستی کار نمی کند .برای برطرف کردن این
مشکل به دفترچه راهنمای عملکرد دستگاه  USBمراجعه
کنید.
پخش شروع نمی شود.
ˎˎدستگاه  USBرا از سیستم جدا کرده و مجددا ً آن را وصل
کنید.
ˎˎبرای شروع پخش  را فشار دهید.

فایل ها پخش نمی شوند.
ˎˎفایل صوتی دارای پسوند " ".mp3یا " ".wmaنمی باشد.
ˎˎداده با فرمت  MP3/WMAذخیره نشده است.
ˎˎدستگاه های ذخیره سازی  USBفرمت شده با سیستم های
فایل به جز  FAT16یا  FAT32پشتیبانی نمی شوند*.
ˎˎاگر از یک دستگاه ذخیره سازی  USBطبقه بندی شده
استفاده می کنید ،تنها فایل های قسمت اول آن قابل پخش
هستند.
ˎˎفایل های رمزگذاری شده یا محافظت شده توسط کلمه عبور
و غیره قابل پخش نیستند.

*

این سیستم از  FAT16و  FAT32پشتیبانی می کند ،ولی برخی دستگاه های
ذخیره سازی  USBممکن است تمام این  FATها را پشتیبانی نکنند .برای
جزئیات ،به دفترچه راهنمای عملکرد هرکدام از دستگاه های ذخیره سازی
 USBمراجعه کنید یا با تولید کننده تماس بگیرید.

BLUETOOTH
صدایی از دستگاه  BLUETOOTHپخش نمی شود
ˎˎمطمئن شوید سیستم بیش از حد از دستگاه BLUETOOTH
دور نباشد یا سیستم تداخلی از شبکه  ،Wi-Fiدستگاه بی
سیم  2.4گیگاهرتز دیگری یا اجاق مایکروویو دریافت نمی
کند.
ˎˎبررسی کنید که اتصال  BLUETOOTHمیان سیستم و
دستگاه  BLUETOOTHبه درستی برقرار شده باشد.
ˎˎسیستم و دستگاه  BLUETOOTHرا دوباره جفت کنید.
ˎˎسیستم را از اجسام یا سطوح فلزی دور نگه دارید.
ˎˎمطمئن شوید سیستم در حالت  BLUETOOTHباشد.
صدا پرش دارد یا فاصله ارسال کوتاه است.
ˎˎاگر دستگاهی که پرتوهای الکترومغناطیسی تولید می کند،
مانند شبکه  ،Wi-Fiدستگاه (های)  BLUETOOTHدیگر
یا اجاق مایکروویوی در نزدیکی است ،از چنین منابعی فاصله
بگیرید.
ˎˎهرگونه مانعی میان سیستم و دستگاه  BLUETOOTHرا
بردارید یا از مانع فاصله بگیرید.
ˎˎسیستم و دستگاه  BLUETOOTHرا تا حد امکان در نزدیکی
یکدیگر قرار دهید.
ˎˎسیستم را جابجا کنید.
ˎˎدستگاه  BLUETOOTHرا جابجا کنید.
اتصال برقرار نمی شود.
ˎˎجفت سازی را دوباره انجام دهید.
جفت سازی تکمیل نمی شود.
ˎˎسیستم و دستگاه  BLUETOOTHرا به هم نزدیک تر کنید.
ˎˎاطالعات سیستم را از روی دستگاه  BLUETOOTHخود
حذف کنید و جفت سازی را دوباره انجام دهید.

مشخصات

بلندگوهای ماهواره ای
سیستم بلندگو
محدوده کامل ،انعکاس باس صدا
دستگاه های بلندگو
نوع مخروطی  80میلی متری
ابعاد (تقریبی)
 106میلی متر ×  188میلی متر ×  96میلی متر
(عرض/ارتفاع/عمق)
جرم (تقریبی)
 0.5کیلوگرم
سابووفر
سیستم بلندگو
سابووفر فعال ،انعکاس باس صدا
دستگاه بلندگو
نوع مخروطی  160میلی متری
ابعاد (تقریبی)
 250میلی متر ×  337میلی متر
×  400میلی متر
(عرض/ارتفاع/عمق)
جرم (تقریبی)
 4.5کیلوگرم
ورودی ها
تلویزیون
فیش کوچک استریو × 1
)(USB
درگاه
نوع A
بخش آمپلی فایر
بلندگوهای ماهواره ای
خروجی توان (رتبه بندی شده)
:SA-D20 8وات  8 +وات
(در  5 + 5اهم 1 ،کیلوهرتز)1% THD ،
:SA-D40 10وات  10 +وات
(در  6 + 6اهم 1 ،کیلوهرتز)1% THD ،
توان خروجی ( RMSمرجع)
:SA-D20 15وات  15 +وات
(در  5 + 5اهم 1 ،کیلوهرتز)10% THD ،
:SA-D40 20وات  20 +وات
(در  6 + 6اهم 1 ،کیلوهرتز)10% THD ،
سابووفر
توان خروجی ( RMSمرجع)
:SA-D20 30وات (در  4اهم 70 ،هرتز)10% THD ،
:SA-D40 40وات (در  4اهم 70 ،هرتز)10% THD ،
بخش USB
جریان حداکثر
 500میلی آمپر
بخش BLUETOOTH
سیستم ارتباطات
مشخصات  BLUETOOTHنسخه EDR + 2.1
خروجی
مشخصات  BLUETOOTHتوان کالس 2
حداکثر محدوده ارتباطات
1
خط دید تقریبا ً  10متر*
باند فرکانس
باند  2.4گیگاهرتز ( 2.4000گیگاهرتز -
 2.4835گیگاهرتز)
روش مدوالسیون

Freq Hopping Spread( FHSS
)Spectrum
2
نمایه های  BLUETOOTHسازگار*
Advanced Audio Distribution( A2DP
)Profile
3
کدک های پشتیبانی شده*
4
*SBC
محدوده انتقال )(A2DP
 20هرتز  20,000 -هرتز (فرکانس نمونه
 44.1کیلوهرتز)
*1محدوده واقعی بسته به عواملی مانند موانع بین دستگاه ها،

میدان های مغناطیسی اطراف اجاق مایکروویو ،الکتریسته
ساکن ،تلفن بی سیم ،حساسیت دریافت ،سیستم عامل ،برنامه
نرم افزار و غیره متفاوت خواهد بود.
*2نمایه های استاندارد  BLUETOOTHهدف ارتباط
 BLUETOOTHمیان دستگاه ها را نشان می دهد.
*3کدک :فشرده سازی سیگنال صوتی و فرمت تبدیل
*4کدک زیر باند
عمومی
نیازمندی های برق
 :SA-D20جریان مستقیم  18ولت  0.8آمپر
 :SA-D40جریان مستقیم  18ولت  1.0آمپر
(مبدل برق متناوب ارائه شده)
مبدل برق متناوب
ورودی 100 :ولت –  240ولت جریان متناوب،
 50/60هرتز
خروجی :جریان مستقیم  18ولت  2.6آمپر
مصرف برق
:SA-D20 15وات
:SA-D40 18وات
طراحی و مشخصات بدون اعالن قبلی ممکن است تغییر کنند.

فناوری بی سیم BLUETOOTH

فناوری بی سیم  BLUETOOTHفناوری بی سیم با برد کوتاه است
که دستگاه های دیجیتالی مانند کامپیوترهای شخصی و دوربین
های دیجیتال را به یکدیگر متصل می کند .با استفاده از فناوری بی
سیم  BLUETOOTHمی توانید با دستگاه های موجود در
محدوده تقریباً  10متری کار کنید.
فناوری بی سیم  BLUETOOTHمعموالً بین دو دستگاه استفاده
می شود ،ولی یک دستگاه می تواند به چندین دستگاه متصل شود.
برای متصل شدن مانند اتصال  USBنیازی به سیم نیست و نیازی
نیست دستگاه ها را مانند فناوری مادون قرمز بی سیم روبروی
یکدیگر قرار دهید.
می توانید با یک دستگاه  BLUETOOTHدر کیف یا جیبتان از
این فناوری استفاده کنید.
فناوری بی سیم  BLUETOOTHیک استاندارد جهانی پشتیبانی
شده توسط هزاران شرکت می باشد .این شرکت ها محصوالتی را
تولید می کنند که با استاندارد جهانی مطابقت داشته باشد.

نمایه ها و نسخه BLUETOOTH

پشتیبانی شده

نمایه به مجموعه ای از قابلیت های استاندارد برای قابلیت های
مختلف محصول  BLUETOOTHاشاره دارد.
سیستم نمایه ها و نسخه  BLUETOOTHزیر را پشتیبانی می
کند.
نسخه  BLUETOOTHپشتیبانی شده:
استاندارد  BLUETOOTHنسخه Enhanced( EDR + 2.1
)Data Rate
نمایه های  BLUETOOTHپشتیبانی شده:
)Advanced Audio Distribution Profile( A2DP

نکات
ˎˎبرای اینکه بتوانید از عملکرد  BLUETOOTHاستفاده کنید ،دستگاه
 BLUETOOTHکه می خواهید متصل کنید باید از نمایه مشابه
سیستم پشتیبانی کند .حتی اگر دستگاه از نمایه مشابه پشتیبانی کند،
عملکردها ممکن است به علت مشخصات دستگاه BLUETOOTH
متفاوت باشند.
ˎˎپخش صدا از سیستم ممکن است به علت خصوصیات فناوری بی سیم
 BLUETOOTHبا تأخیر از دستگاه  BLUETOOTHانجام شود.

محدوده ارتباطات مؤثر
دستگاه های  BLUETOOTHباید در فاصله تقریبی  10متری
(فاصله بدون مانع) از یکدیگر استفاده شوند .تحت شرایط زیر
محدوده ارتباطی مؤثر ممکن است کوتاهتر باشد.
ˎˎهنگامی که فرد ،جسم فلزی ،دیوار یا سایر موانع بین دستگاه های
دارای اتصال  BLUETOOTHقرار داشته باشد
ˎˎمکان هایی که یک  LANبی سیم نصب می شود
ˎˎدر اطراف اجاق های ماکروویوی که در حال استفاده است
ˎˎمکان هایی که سایر امواج الکترومغناطیسی وجود دارد

اثرات دستگاه های دیگر
دستگاه های  BLUETOOTHو  LANبی سیم
) (IEEE 802.11b/gاز باند فرکانس مشابه ( 2.4گیگاهرتز)
استفاده می کنند .هنگام استفاده از دستگاه  BLUETOOTHخود
در نزدیکی دستگاهی با قابلیت  LANبی سیم ،ممکن است تداخل

الکترومغناطیسی روی دهد .این حالت می تواند منجر به انتقال
داده کمتر ،پارازیت یا عدم اتصال شود .اگر چنین حالتی روی داد،
روش های زیر را امتحان کنید:
ˎˎسعی کنید سیستم و تلفن همراه  BLUETOOTHیا دستگاه
 BLUETOOTHرا هنگامی که حداقل  10متر با تجهیزات  LANبی
سیم فاصله دارید متصل کنید.
ˎˎهنگام استفاده از دستگاه  BLUETOOTHخود در فاصله  10متری،
دستگاه  LANبی سیم را خاموش کنید.

اثرات روی دستگاه های دیگر
امواج رادیویی پخش شده از سیستم ممکن است در عملکرد برخی
از دستگاه های پزشکی تداخل ایجاد کند .از آنجا که این تداخل
ممکن است موجب نقض در عملکرد شود ،همیشه برق سیستم،
تلفن همراه  BLUETOOTHو دستگاه  BLUETOOTHرا در
مکان های زیر خاموش کنید:
ˎˎدر بیمارستان ،قطار ،هواپیما ،پمپ بنزین و هر مکانی که گازهای قابل
اشتعال وجود دارد
ˎˎنزدیک درهای خودکار یا هشدارهای آتش

نکات
ˎˎسیستم در حین ارتباطات با استفاده از فناوری  ،BLUETOOTHاز
عملکردهای ایمنی مطابق با مشخصات  BLUETOOTHبه عنوان
ابزاری برای تضمین ایمنی پشتیبانی می کند .هر چند ممکن است این
ایمنی بسته به محتویات تنظیم و سایر عوامل کافی نباشد ،بنابراین
همیشه هنگام ایجاد ارتباط با استفاده از فناوری BLUETOOTH
احتیاط کنید.
ˎˎ Sonyدر هیچ حالتی در قبال آسیب ها یا ضررهای دیگری که در
نتیجه انتشار اطالعات در طول برقراری ارتباط با استفاده از فناوری
 BLUETOOTHروی می دهد مسئولیتی نخواهد داشت.
ˎˎارتباطات  BLUETOOTHلزوماً با همه دستگاه های
 BLUETOOTHکه دارای نمایه مشابهی مانند سیستم هستند
ضمانت نمی شود.
ˎˎدستگاه های  BLUETOOTHمتصل به سیستم باید با مشخصات
 BLUETOOTHتعیین شده توسطBluetooth SIG, Inc.
مطابقت داشته باشند و تطابق آنها نیز تأیید شود .هرچند حتی
زمانی که دستگاهی با مشخصات  BLUETOOTHمطابقت دارد،
ممکن است مواردی باشد که ویژگی ها یا مشخصات دستگاه
 BLUETOOTHامکان ارتباط را غیرممکن سازد یا موجب تفاوت
روش های کنترلی ،صفحه نمایش یا عملکرد شود.
ˎˎممکن است پارازیت روی دهد یا بسته به دستگاه BLUETOOTH
متصل به سیستم ،محیط ارتباطات یا شرایط اطراف ،صدا قطع شود.

اقدامات احتیاطی
درباره ایمنی

ˎˎاگر قرار نیست برای مدتی طوالنی از سیستم استفاده شود ،سیم برق
را کامالً از پریز برق جدا کنید .هنگام از برق کشیدن سیستم ،همیشه
دوشاخه را بگیرید .هیچوقت سیم را نکشید.
ˎˎاگر هرگونه جسم جامد یا مایعی وارد سیستم شد ،قبل از بکارگیری
مجدد آن ،سیستم را از برق جدا کرده و آن را توسط یک فرد واجد
شرایط بررسی کنید.
ˎˎسیم برق متناوب تنها توسط یک مرکز خدمات واجد شرایط قابل
تعویض است.

درباره راه اندازی

ˎˎاز سیستم بلندگو با مقدار نیروی برق مداومی که بیش از حداکثر توان
ورودی سیستم است استفاده نکنید.
ˎˎاگر قطبیت اتصاالت بلندگو درست نباشد ،صداهای باس ضعیف و
موقعیت ابزارهای مختلف مبهم خواهد بود.
ˎˎپیش از اتصال ،برای جلوگیری از آسیب دیدن سیستم بلندگو ،آمپلی
فایر (سابووفر) را خاموش کنید.
ˎˎپنجره مشبک بلندگو جدا نمی شود .پنجره مشبک روی سیستم بلندگو
را جدا نکنید .اگر سعی کنید آن را جدا کنید ،ممکن است به بلندگو
آسیب برسانید.
ˎˎمیزان صدا نباید تا حد تحریف صدا زیاد شود.

در مورد جاسازی

ˎˎسیستم بلندگو را در یک حالت شیب دار قرار ندهید.
ˎˎسیستم بلندگو را در مکان های زیر قرار ندهید:
ˋˋبه شدت گرم یا سرد
ˋˋخاکی و کثیف
ˋˋخیلی مرطوب
ˋˋدر معرض لرزش
ˋˋدر معرض نور مستقیم خورشید
ˎˎهنگام قرار دادن سیستم بلندگو روی زمین های خیلی خاص (واکس
شده ،روغن زده ،جال خورده و غیره) احتیاط کنید زیرا ممکن است
باعث ایجاد لکه یا رنگ رفتگی شود.
ˎˎاگر سیستم را به شکلی که پشتش به دیوار باشد نصب می کنید،
حداقل با  10سانتی متر فاصله از دیوار آن را قرار دهید تا باعث
پوشیده شدن سوراخ های تهویه و جلوگیری از آزاد سازی گرما نشود.

درباره تمیز کردن

قفسه های سیستم بلندگو را با پارچه ای نرم و مرطوب شده با یک محلول
شوینده مالیم یا آب تمیز کنید .از پد ساینده ،پودر تمیزکننده یا محلول
هایی مانند الکل یا بنزین استفاده نکنید.

درباره رنگ تلویزیون

اگر بلندگوها باعث ایجاد بی نظمی رنگی در صفحه تلویزیون شما شدند،
تلویزیون را خاموش کرده و پس از  15تا  30دقیقه آن را روشن کنید .اگر
بی نظمی رنگی ادامه داشت ،سیستم بلندگو را دورتر از تلویزیون قرار
دهید.

اطالعیه مجوز و عالمت تجاری
ˎˎفناوری کدگذاری  MPEG Layer-3صوتی و حقوق ثبت تحت مجوز
 Fraunhofer IISو  Thomsonهستند.
ˎˎ Windows Mediaعالمت تجاری ثبت شده یا عالمت تجاری
 Microsoft Corporationدر ایاالت متحده
و/یا سایر کشورها هستند.
ˎˎاین محصول تابع حقوق مالکیت معنوی ویژه Microsoft
 Corporationمی باشد .استفاده یا توزیع این فناوری خارج از این
محصول بدون مجوز از  Microsoftیا یکی از شرکت های مجاز تابع
 Microsoftممنوع می باشد.
ˎˎعالمت کلمه و لوگوهای ® BLUETOOTHعالمت های تجاری ثبت
شده متعلق به  Bluetooth SIG, Inc.می باشند و هر نوع استفاده
از این عالمت ها توسط  Sony Corporationتحت مجوز می
باشد .سایر عالمت های تجاری و نام های تجاری متعلق به مالکان
مربوط به آنهاست.

