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 محتویات داخل جعبه :
 

 
 

 کنترلها و اتصال پنل پشتي ساب ووفر

 
 

 حالت تغذیه(1

يگنال باشد، ساب ووفر در حالت استندباي خواهد بود.وقتي یک س ’Auto‘وقتي در وضعيت 

چ سيگنال صوتي هيصدا تشخيص داده شود به صورت خودکار روشن خواهد شد و وقتي 

شتن این کليد به حالت استندباي باز خواهد گشت.گذادقيقه  10تشخيص داده نشود پس از تقریبا 

 ود.ساب ووفر را روشن نگه ميدارد تا زماني که کليد تغذیه خاموش ش ’on‘در وضعيت 
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 چراغ روشن/استندباي(2

الت روشن یا ساب ووفر در حباشد، این چراغ نشان ميدهد که  ’on‘وقتي کليد تغذیه در وضعيت 

 استندباي قرار دارد.

 حالت روشن قرار دارد. ساب ووفر در وقتي چراغ آبي است ،-

 ست، ساب ووفر در حالت استندباي قرار دارد.اوقتي چراغ قرمز -

 کليد فاز(3

به ي اصلي ساب ووفر هم فاز با بلندگوها ردرایويستون  پ-این کليد تعيين ميکند که حرکت شبه

مواج اشد، اباگر ساب ووفر غير همفاز با بلندگوهاي اصلي  یا خير.حرکت ميکند ل و خارج داخ

مر ین اصوتي از بلندگوهاي اصلي تا حدودي امواج صوتي از ساب ووفر را حذف ميکنند و ا

 لندگوهابنصب همه محل  قسمتي بهتا این پدیده باعث کاهش کيفيت باس و تاثير صوتي ميشود.

 يمن و به یکدیگر در اتاق دارد.نسبت به محل نش

 کنترل کراس اوور(4

نترل د. کسازين ميتعي باز توليد ميکندرا  هااین کنترل باالترین فرکانسي که در آن ساب ووفر صدا

اس رد و بد کبگذارید، در فرکانس باالتري ساب ووفر عمل خواهباالتر هر چه کراس اوور را 

ي رکانسهافنرم  این تنظيم کمک ميکند تا یک انتقالشت. همپوشاني خواهد دا بيشتري با بلندگوها

  .م پذیردنجااي ساب ووفر ابراي طيفي از اتاقهاي مختلف و محله باس بين ساب ووفر و بلندگوها

 ولوم(5

اعت اي سهاز این کنترل براي تنظيم ولوم ساب ووفر استفاده کنيد. پيچ را در جهت عقربه 

ولوم  خانيد تاجهت عقربه هاي ساعت بچرخالف پيچ را در و  ندبچرخانيد تا ولوم افزایش پيدا ک

  ش پيدا کند. کاه

 (LFEساب ووفر )ورودي ( 6

 یک رسيور/ پردازنده وصل کنيد. LFEساب ووفر را به خروجي ویژه ساب ووفر/
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 کليد تغذیه( 7

ک یا براي ید بگذارید تا ساب ووفر روشن شود. اگر از منزل دور هستي ’on‘کليد را در وضعيت 

ضعيت ودر  مدت طوالني از ساب ووفر استفاده نخواهيد کرد، این کليد را براي ذخيره انرژي

‘off’  .قرار دهيد 

 ورودي تغذیه( 8

 ل کنيد.ق وصبعد از اینکه اتصال ورودي ساب ووفر را آماده کردید، کابل برق را به پریز بر

 يد.کابل برق را به پشت دستگاههاي صوتي دیگر وصل نکن

 نصب ساب ووفر

یگر دبه  کيفيت یک ساب ووفر مستقيما به محل نصبش در اتاق نشيمن و محل فيزیکي آن نسبت

 بلندگوها در سيستم دارد.

ه ئيني کبه صورت کلي امواج مستقيم در فرکانسهاي پاگوشهاي ما در عين اینکه درست است 

تاق، ایک  نصبووفر در محدوده  ساب ووفرها توليد ميکنند را نميشنود، در زمان نصب یک ساب

رد. در يگذاانعکاسها، امواج ایستا به صورت زیادي روي کيفيت هر سيستم ساب ووفري تاثير م

اهميت  يشودمنتيجه محل خاص یک ساب ووفر در اتاق قطعا براي مقدار و کيفيت باسي که توليد 

 پيدا ميکند.

 هد، نصبميد ار باس در اتاق را افزایشبراي مثال، نصب ساب ووفر نزدیک یک دیوار عموما مقد

. در هر در تصویر( عموما مقدار باس در اتاق را افزایش ميدهد 1ساب ووفر در یک گوشه )

ین اش دهد. فزایاصورت، در گوشه قرار دادن ميتواند اثر تخریبي امواج ایستا روي کيفيت باس را 

 تغيير کند. ميتوانداثر بسته به محل نشيمن  

يتواند م در تصویر( 2)از اتاقها، نصب ساب ووفر هم عرض بلندگوهاي راست وچپدر بسياري 

، اتاقها رخيدر ببهترین یکپارچگي بين صداي ساب ووفر و بلندگوهاي راست و چپ را توليد کند.

 ست آید.ددر تصویر( به  3بهترین کيفيت حتي ميتواند از نصب ساب ووفر پشت محل نشيمن ) 

امتحان کنيد. یک راه که  انتخاب محل نهایي براي ساب ووفر ، نيم که قبل از ما اکيدا پيشنهاد ميک

صب موقت آن در محل نشيمن و پخش نبراي ساب ووفر تعين کنيد را ميتوانيد بهترین محل 

به جاهاي مختلف در وقتي سيستم در حال پخش است موزیک با محتواي داراي باس قوي است. 
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ب ووفر قرار است نصب شود قرار بگيرید( و گوش بدهيد تا )در جایي که سااتاق حرکت کنيد

    ساب ووفر را در همان محل نصب کنيد. زماني که محلي را پيدا کنيد که کيفيت باس بهترین است.

 

 
 وصل کردن ساب ووفر

فيلتر ا ب (LFEساب ووفر)ویژه خروجي  دارايبه یک رسيور یا پري آمپلي/پردازنده 

 پائين گذر
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ال در ر کاممطمئن شوید که در زمان استفاده از این نوع اتصال ، کراس اوور روي ساب ووف -

از  ويزند این نوع تنظيم کراس اوور داخلي ساب ووفر را دور م جهت عقربه هاي ساعت باشد.

 کراس اوور رسيور یا پردازنده شما استفاده ميکند.

 ’yes‘ا ی ’on‘و انتخاب ساب ووفر را روي نده تان را چک کنيد منو تنظيمات رسيور یا پرداز-

 قرار دهيد.

 

 هاي پري آمپليبه یک رسيور یا پري آمپلي/پردازنده با خروجي 

 
 

تر براي باالمقادیر هرتز براي بلندگوهاي سایز متوسط،  80تنظيم کراس اوور را در مقدار 

 .هاد ميکنيمکمتر براي بلندگوهاي ایستاده را پيشنمقادیر بلندگوهاي کوچکتر ، و 

 

 کار با ساب ووفر

 روشن و خاموش کردن ساب ووفر

را در  قرار دهيد. حاال حالت تغذیه ساب ووفر ’on‘کليد تغذیه ساب ووفر را در وضعيت 

 قرار دهيد.وقتي ساب ووفر یک سيگنال صوتي دریافت کند،  به صورت ’Auto‘وضعيت 

گنالي دریافت دقيقه هيچ سي 10از حدود  بعد از اینکه بعدو  خودکار خودش را روشن خواهد کرد

وقتي  بي ووقتي ساب ووفر روشن است چراغ ساب ووفر آ.نکرد، وارد حالت استندباي خواهد شد

 در استندباي است قرمز خواهد بود.

قرار  ’off‘عيت کليد تغذیه را روي وض ،اگر براي یک مدت طوالني از ساب ووفر استفاده نميکنيد

 دهيد.
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 ووفر: کراس اوور تنظيمهاي ساب

 تز تنظيم ميکند.هر 150هرتز و  50کنترل کراس اوور، فيلتر پائين گذر داخلي کراس اوور را بين 

 د کرد ول خواههر چه باالتر قرار دهيد، در فرکانس باالتري ساب ووفر عمرا کنترل کراس اوور 

نرم  تقالتا یک انباس آن بيشتر با بلندگوها همپوشاني خواهد داشت.این تنظيم کمک ميکند 

وفر اب وفرکانسهاي باس بين ساب ووفر و بلندگوها براي یک طيف وسيع اتاقها و محلهاي س

 انجام پذیرد.

خي بر د باس درسبراي تنظيم کنترل کراس اوور ، به نرمي باس گوش دهيد.اگر به نظر مير

خي در بر سبا يد.اگرفرکانسها خيلي قوي است، تنظيم کنترل کراس اوور پائين تري را امتحان کن

  د.ن کنيتنظيم کنترل کراس اوور باالتري را امتحا ،فرکانسها خيلي ضعيف به نظر ميرسد 

 تنظيمهاي ساب ووفر: ولوم

 يچ رادرپوفر ، وساب ووفر استفاده کنيد.براي افزایش ولوم ساب  ولومبراي تنظيم  سطحاز کنترل 

به هت عقرم ساب ووفر ، پيچ را درخالف جبراي کاهش ولوجهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد ،  

ان ميز هاي ساعت بچرخانيد.همين که ولوم ساب ووفر را با دیگر بلندگوهاي در سيستم یک

 کردید، تنظيم کنترل ولوم را نباید تغيير دهيد.

 نکاتي براي تنظيم ولوم ساب ووفر:

الي ت، در حاس خيلي بلند برخي اوقات تنظيم ولوم ساب ووفر ایده ال براي موزیک، براي فيلمها-

، به  اب ووفروم سکه تنظيم ایده ال براي فيلمها، خيلي براي موزیک آهسته است.در زمان تنظيم ول

و کار دهر  هر دو موزیک وفيلم با محتواي باس قوي گوش کنيد و یک سطح ولوم مياني که براي

 کند پيدا کنيد. 

 يدواهت بخد یا خيلي آهسته است، ممکن اساگر ساب ووفر هميشه به نظر ميرسد که خيلي بلن-

یل تما نصب ساب ووفر در یک گوشه به افزایش خروجي باسآن را در جاي دیگري قرار دهيد.

جي خرو خواهد داشت در صورتي که قرار دادن آن دور از هر دیوار یا گوشه اي باعث کاهش

 باس ميشود.
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 فازتنظيمهاي ساب ووفر: 

به صلي ساب ووفر هم فاز با بلندگوهاي ا رایوردپيستون  -حرکت شبهکليد فاز تعيين ميکند که 

مواج اشد، ابیا خير. اگر ساب ووفر غير همفاز با بلندگوهاي اصلي حرکت ميکند داخل و خارج 

مر ین اصوتي از بلندگوهاي اصلي تا حدودي امواج صوتي از ساب ووفر را حذف ميکنند و ا

 لندگوهانصب همه بمحل  بخشي بهتا ميشود.این پدیده  باعث کاهش کيفيت باس و تاثير صوتي

 در اتاق دارد.و نشيمن نسبت به یکدیگر 

طلقا هيچ تنظيم مقرار دهيد،  ’Normal‘اگر چه در اکثر حالتها شما باید کليد فاز را در وضعيت 

تر  افدا شفصشد، درستي براي کليد فاز وجود ندارد. وقتي ساب ووفر کامال همفاز با بلندگوها با

ت که زیکي اسه موبخواهد بود و تاثير حداکثري دارد.بهترین راه براي تنظيم کليد فاز، گوش دادن 

 .يدهدخوب ميشناسيد و تنظيم کليد در وضعيتي است که حداکثر تاثير درام را به دست م

 

 دستگاه  استفاده از ترمزهاي فرش ضميمه

ه ستفاداچهار ترمز فرش فلزي براي ید وقتي ساب ووفر را روي یک سطح داراي فرش مي گذار

 همراه دستگاه است. از این ترمزها در سطوح دیگر استفاده نکنيد.

 .د.به آرامي ساب ووفر را روي پهلو) نه جلو یا عقب ( روي یک سطح نرم بخواباني1

 چامال پيکداري .هر ترمز را داخل هر پایه پيچ کنيد. مطمئن شوید که همه چهار ترمز براي پای2

 شده اند.

فر را اب ووس: هيچوقت ساب ووفر را روي زمين براي جا به جایي نکشيد. هميشه به دقت  نکته

 .بلند کنيد و آن را به محل جدید حمل کنيد

 

 

 

 

 


