
  کاربر گرامی : 

  SOUNDCOمجموعھ محصوالت کمپانی نتخاب شما از با تشکر از حسن ا

را بھ صورت یا لپ تاپ  یوتر کامپ بھ نرم افزار مربوط بھ اتصال   W17Aمدل   SOUNDCOید باند اکتیو لطفا پس از خر
  از فروشنده دریافت کنید . رایگان 

غییرات نرم ال بھ کامپیوتر جھت تقابلیت اتصمی باشد و   DSPکالس مدل از مجموعھ باند ھای شرکت در دستھ پاور این 
اد باند ھا در نرم افزار وجود دارد . پس شما می توانید بر اساس تعد  IDی و ایجاد بانک اطالعاتی ھر اسپیکر بر اساس افزار

  ت ھر باند را مطابق نیاز ، بروزرسانی کنید . گروه بندی کنید و تنظیما

  

  

  

باند را بھ یکی   usb 2صل کنید و قبل از روشن کردن آن پورت ) نرم افزار ، باند اکتیو را بھ برق متINSTALLپس از نصب (
ید . اگر تمایل دارید در حین باند اکتیو خود می باش روشن کردن ز بھاکنون مجاسیستم خود متصل کنید .   usbاز درگاه ھای 

تغییرات باند شما فایل صوتی را پخش کند و شما بھ صورت شنیداری اقدام بھ ایجاد تغییرات بکنید بالمانع است و ھمزمان می 
  کار را انجام دھید . توانید این 

  

  

  

شود و  یبھ صورت پیش فرض نمایان م IDا نرم افزار باز شود . پس از آن وی آیکون نرم افزار دوبار کلیک کنید ت)لطفا ر١
را فشار بدھید و منتظر باشید کھ بھ  disconnectکلید  اگر این اتفاق نیافتاد می توانید بھ صورت دستی این کار را انجام بدھید .

  باند متصل شوید و تیک سیز رنگ را ببینید .   DSPسیستم 

  می باشد . در نرم افزار بھ این ترتیب می باشد :  7الی    0از شماره  MODE SELECT)کلید ٢

USR0   وUSR 1   وUSR2   وUSR3   وPRE4   وPRE 5    وPRE6   وPRE7  



و بھ ھمین ترتیب   PRE5با   USR 2لینک است و ھمین طور   PRE 4با   USR 0ظیمات کارخانھ بھ صورت پیش فرض در تن
  3الی    MODE 0وجود دارد کھ دوبار تکرار شده است . شما می توانید   MODEچھار آخر . یعنی در پیش فرض کمپانی ی ال

  را مطابق میل خود تغییر دھید . 

  کنید و بھ سیستم انتقال دھید .   SAVEجاد تغییرات می توانید آن را ) پس از ای٣

س درجھ حرارت سوال کردن باند را بر اسا  PROTECTزمان کھ از شما ) در آخر پنجره ای در انتھای صفحھ باز می شود ۴
  عیین کنید . درجھ حرارت دستگاه را جھت قطع کردن مدار تمی کند و شما می توانید بھ صورت دستی میزان 

  

و پس از اتمام کار استفاده کنید . در آخر  SATELLITEتوانید از این اسپیکر بھ عنوان ساب  یا  یشما با استفاده از این تغییرات م
   ج شوید . از نرم افزار خار  BROADCAST MODE با زدن دکمھ

  

  . فن می کند موش شدن بھ موقع اد شناسایی می شود و دستگاه اقدام بھ روشن یا خگاه بھ صورت ھوشمنحرارت این دستنکتھ : 

  ید. نکتھ : بھتر است تجھیزات صوتی دیجیتال را بھ موتور برق وصل نکن


