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 در هر جعبه بسته به مدل، یک یا دو بلندگو وجود دارد.سري مجموعه:

 
 جایگذاري

 ARENA 180/170/130/120 -کانالهاي راست و چپ

د.دادن زاویه به بلندگو متر از یکدیگر قرار دهي 3تا  1.8براي بهترین نتيجه ، بلندگوها را به فاصله 

هبود وجود دارد مي تواند ایجاد صداي استریو را ب محل نشيمننقطه اي که  ها به سمت

ي استریو دقيق درجه باشد بهترین صدا 60تا  40د.وقتي زاویه بين شنونده و بلندگوها بين بخشب

 حاصل خواهد شد.
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يدهيد، مقالي با ارزش قرار را روي یک قاليچه ضخيم یا   ARENA 180/170اگر بلندگوهاي 

ر پایه هش داخل ترمزهاي فراین براي پایداري استفاده کنيد. دستگاه  داخل جعبهزهاي فرش از ترم

  قابل پيچ کردن هستند.به صورت دستي روي پایه بلندگو بر الستيکي 

ک ور یند ، تکان داده بشواگر  .دارند یيبلندگوهاي ایستاده مرکز ثقل باالهشدار:

ممکن  لزلهزرند و هم چنين در زمان بروز بشوند و یا به درستي روي زمين قرار نگي

ر ا در نظرشان مسئله تکيه دادن آنها به دیوار پشت سراست ناپایدار شوند و بيافتند.

 بگيرید.

 
 د.ابيش ميفزایهر چقدر بلندگو به یک دیوار یا یک گوشه نزدیک تر ميشود، معموال خروجي باس ا

ر از دیوارها قرار سانتي متر دو 51وها را حداقل براي بهترین راندمان، پيشنهاد ميکنيم که بلندگ

 دهيد.

قریبا در تيترهاي آنها یتو که طوري قرار دهيدرا  Arena 130/120بلندگوهاي قفسه اي  -

ز اتا  4 قرار بگيرند. الستيکهاي چسبناک را از روي کارت بکنيد وشنونده سطح گوش 

 بلندگوها بچسبانيد. ئينپاگوشه ها در به آنها را 
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 Arena 120صب روي دیوار ن

 وند.را طوري طراحي کرده ایم که مستقيما روي دیوار نصب ش Arena 120ما بلندگوهاي 

 مخصوص چوب  10ميلي متري شماره  38پشت دارد و دو پيچ  درهر بلندگو دو سوراخ 

 که روي دیوار نصب ميشوند.

 
 محل سوراخ روي دیوار را مشخص کنيد (1

لي متري بين مي 1.59را روي دیوار پيچ کنيد.یک فاصله  10ره ميلي متري شما 38دو پيچ  (2

 دیوار و سر پيچ در نظر بگيرید.

رار قادي براي محافظت از دیوار چهار عدد پشتي الستيکي ضميمه را در محلهاي پيشنه (3

 دهيد.

ي دیوار ا روروي دیوار ، بلندگو ر يبا قرار دادن سوراخهاي پشت بلندگو روي سر پيچها (4

 .نصب کنيد

 در این حالت باید بلندگو محکم سر جاي خودش ثابت بماند.

ARENA 125C 

ر يتید. تودهي بلندگوي مرکزي را باید مستقيما باال یا پائين مرکز صفحه تلویزیون قرار

 ووهاي راست جلو باالتر یا پائين تر از تویيترهاي بلندگسانت  61 زا ربلندگو نباید بيشت

 جلو باشند. چپ
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 .چسبانيدرکزي بپائين بلندگوي مگوشه ها در ستيکي چسبناک را از کارت بکنيد و به ال هاي پایه

 
 

 ARENA 130/120 –کاناله(  5.1کانالهاي صداي فراگير)سيستم 

کاناله  5.1م در یک سيست(Surround)از این بلندگوها به عنوان بلندگوهاي کانال فراگير  وقتي

به صورت  هيد.دتفاده ميکنيد، آنها را یک مقدار قبل از محل نشيمن رو به روي همدیگر قرار سا

یک جاي دیگر مناسب جایي روي متر باالي کف اتاق قرار بگيرند. 1.8- 1.5ایده ال بلندگوها باید 

ه کزماني  يد تااین محلها را امتحان کن دیوار پشت سر محل نشيمن و رو به روي همدیگر ميباشد.

 گوهاي راست جلو، چپ جلو و مرکزي باشد.دشنوید که هماهنگ با بلنبصدایي را 

 نصب روي دیوار استفاده Surroundبه صورت راه حل  ARENA 130اگر از بلندگوهاي 

 ميکنيد، مطمئن شوید که پورت پشتي آنها باز باشد.
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 ARENA 130/120 –کاناله(  7.1کانالهاي صداي فراگير)سيستم 

کاناله  7.1در یک سيستم  (Surround)از این بلندگوها به عنوان بلندگوهاي کانال فراگير وقتي

متر  1.8-1.5محل نشيمن حداقل و به روي مستقيما ررا بلندگوهاي کناري فراگير تفاده ميکنيد، سا

-1.5بلندگوهاي پشتي فراگير را روي دیوار پشت محل نشيمن حداقل قرار دهيد. باالي کف اتاق 

 متر دور از هم قرار دهيد.  1.8-0.9متر باالي کف اتاق و  1.8
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 اتصاالت

ند ) و وش هستهمه اجزاء الکتریکي سيستم خامقبل از ایجاد هر گونه ارتباطي، مطمئن شوید که 

 ترجيحا به پریز برق وصل نيستند(

ري سدگوهاي لنب ( دارند. همه-و آمپلي فایرها اتصاالت ترمينالهاي مثبت و منفي )+ و  بلندگوها

Arena  به عالوه  روي آنها مشخص شده اند. –اتصاالت ترمينالهایي دارند که با عالمت + و

 ترمينال مثبت با عالمت قرمز و ترمينال منفي با عالمت مشکي ميباشند.

به  رنده راترمينال روي پشت آمپلي فایر یا گي "+"هر  ،براي اطمينان از قطب صحيح

را به  به + ( –یا  –) مثل + به قطب هاي مخالف بلندگو وصل کنيد. ترمينال مثبت قرمز هر

ف شده تضعي  صداي استریو ضعيف و راندمان باس نجام این کار باعثا .یکدیگر وصل نکنيد

 .ميشود

ماس ارند. تاسي ندبه همدیگر یا دیگر ترمينالها تم –مهم: مطمئن شوید که سيمها یا اتصاالت + و 

 ند.کاتصال کوتاهي شود که گيرنده یا آمپلي فایر شما را خراب سيمها ميتواند باعث 

 پایه مهسي اتصال تک

 .آمپلي فایر را به هر بلندگو مثل شکل زیر وصل کنيد

 
 

 نکاتي در مورد بلندگوها

 ح بلندگونگشتان از روي سطیا اثر اگرد وغبار برداشتن از یک پارچه ميکروفيبر براي به آرامي -

 ياء را روي بلندگو قرار ندهيد.استفاده کنيد. اش

 ر اي نم داهراي برداشتن گرد وغبار، کابينت را با یک پارچه تميز و خشک تميز کنيد. پارچه ب-
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وي الکل ر ر یاممکن است پرداخت رویي بلندگو را تيره کنند. از مایعات فرار مثل بنزن ، تين 

 کابينت استفاده نکنيد.

 سپري نکنيد.کابينت ا نزدیکمواد شيميایي را -

ستفاده اکم  براي برداشتن گرد وغبار از پارچه مشبک روي بلندگو ، از جارو برقي روي درجه-

 کنيد.

 پارچه مشبک را داخل آب نشوئيد.-

شک نرم وخ برسوح گوشه هاي ووفر و ميدرنج گرد و خاک گرفت ، ميتوانيد با یک اگر سط -

 ه نم دار استفاده نکنيد.خوشنویسي یا نقاشي آنها را تميز کنيد. از پارچ

 .يتر را لمس نکنيد یا چيزي روي آن قرار ندهيدیقسمت گنبدي شکل تو هيچوقت -


