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قابلیت ها:
• اسپیکر هاى با کیفیت 2/1 به همراه سیستم آمپلى فایر داخلى.

• داراى طیف صداى وسیع درکارکرد، مناسب براى تفریحات موسیقیایى شما نظیر پخش فایل هاى
M تماشاى فیلم، بازى هاى کامپیوترى. p3 ,M p4 ,C D /D V D  صوتى با فرمت 

• طراحى منحصر به فرد کـابینت ووفر جهت  بهترین عملـکـرد براى بیس و همچنین رسایى صدا.
• به همراه کنترل از راه دور و نوع ارتباط RCA  استریو.

کاربر گرامى:
با تشکر از حسن انتخاب شما

از شما خواهشمندیم قبل از شروع حتما دفترچه راهنما را مطالعه فرمایید.

سیستم صوتى 2/1 چند رسانه ایى

مشخصات کلى

مشخصات فنى:

10W+5Wx2(RMS)  :توان خروجى
ساختار: 2 باند 3 اینچ به همراه 1 ساب ووفر 4  اینچ

W150xH227xD220 (mm)  :ابعاد : ساب ووفر
W93xH150xD94 (mm)  : اسپیکر ها          

استاندارد ورودى : ~230  ولت 50 هرتز
توان فرکانسى : 20  هرتز تا 20 کیلو هرتز

 ≥ dB 06  :نسبت سیگنال به نویز



پنل جلویى طرز استفاده از کنترل را راه دور
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جست و جوى خودکار
FM رادیو 

 USB/SD کارت حافظه FM عملکردرادیو

1. حالت آماده به کار
2. شماره 0  تا 9  براى انتخاب شماره آهنگ

AUX 3. حالت
USB/SD 4. حالت

5. افزایش صدا
6. آهنگ قبلى

7. تغییر موج رادیو -
8. حالت بدون صدا

9. حالت رادیو
10. انتخاب تنظیمات پیش فرض صدا

11. پخش/نگه داشتن آهنگ
12. آهنگ بعدى
13. کاهش صدا
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انتخاب منبع پخش/ .1
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1. وظیفه این دکمه روشن کردن و یا حالت آماده به کار است
Mute .2 : با استفاده از این دکمه مى توانید صدا را قطع نموده و یا مجدا وصل نمایید

 AUX براى انتخاب حالت : AUX .3
FM .4 : جهت استفاده از رادیو  از این دکمه استفاده نمایید

USB .5 : چنانچه حافظه USB به دستگـاه متصل نموده اید، براى خواندن فایل ها توسط آن از این 
 حالت استفاده نمایید.

SD جهت خواندن فایل ها از کارت هاى حافظه : SD .6
7. به هنگامى که فایل ها را از کارت هاى حافظه فلش مى خوانید؛ دکمه ”NEXT“ به معنى پرش به
 آهنگ بعدى و همچنین ”PREV“ به معنى پرش به آهنگ قبلى است. با دکمه ”PLAY/PAUSE“ نیز

 مى توانید آهنگ مورد نظر را پخش نموده و یا نگه دارید؛ همچنین با دکمه هاى 0 تا 9 نیز مى توانید  
 شماره آهنگ مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

8. در حالت رادیو با دکمه هاى ”NEXT“ و ”PREV“ مى توانید تعداد چشمک زدن ها را نیز کاهش دهید.
 همچنین با دکمه هاى عددى نیز مى توانید خیلى سریع تر به موج مورد نظر دست پیدا کنید.
9. در حالت رادیو با نگه داشتن دکمه       رادیو به طور خودکار شروع به جست و جو مى کند.

10. دکمه هاى ”TUNNING+/-” نیز به صورت دستى فرکانس رادیو را به صورت پله ایى تغییر مى دهد.

VOL .11+/- : با استفاده از این دکمه نیز مى توانید بین 30Db-00 صدا را افزایش یا کاهش دهید.
.NORMAL,CLASSIC,POP,JAZZ,ROCK,COUNTRY جهت انتخاب حاالت پیش فرض صدا  مانند : EQ .12

(این حالت مختص ورودى هاى کارت حافظه و USB است)
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1.به هنگـام روشـن نمودن ، سیستم در حـالت آماده به کـار مى باشد و در این حالت LED قرمز رنگ
 به صورت چشمک زن است. لطفا دکمه (Source) را بفشارید تا منبع پخش دلخواه خود را انتخاب نمایید.
 در نظـر داشتـه بـاشید با نـگه داشتـن این دکمه به مدت طـوالنى دستـگاه دوباره در حالت آماده به 

کار (Stand-By)  قرار مى گیرد.
2.همچنین با فشردن دکمه (Source) مى توانید ورودى هاى دلخواه خود را انتخاب نمایید.

“AU“ به معنى قرار گرفتن بر روى حالت AUX است.“UD“  و یا ”AU“ نیز بیان گر قرار گیرى بر روى
حالت USB و یا کارت حافظه SD است.“87.5“ عدد نشان داده شده در نمایشگر به معنى فعال شدن

 حالت رادیو مى باشد.



توجه

پنل پشتى نحوه اتصال کابل هاى ورودى و خروجى

1. جک انتهایى کابل RCA را به ورودى ساب ووفر خود متصل نموده و سر دیگر آن مى بایست
 به منبع پخش صدا  متصل شود.

2. درصورت تمایل مى توانید با تنظیم دکمه لغزشى ”BASS+/-” در پشت ساب مقدار بیس را 
 با توجه به سلیغه خود تنظیم نمایید.

3. برا فشردن دکمه ”VOLUME+/-” مى توانید میزان بلندى صدا را تنظیم نمایید.
 (توجه: بلند نمودن صداى بیش از اندازه ممکن است به شنوایى شما آسیب وارد نماید).

4. این سیستم صوتى با تمامى سیستم هاى پخش کننده مولتى مدیا
DVD) سازگار است. ،VCD ،CD ،WALKMAN، نظیر  رایانه) 

(230V 50HZ~) 5. بعد از اطمینان از نحوه انجام اتصاالت مى توانید سیستم صوتى را به برق شهرى
 متصل نمایید.

در صورت تمایل به اتصال سیستم صوتى به سیستم پخش DVD و یا VCD مى بایست کابل تبدیل
را در صورت نیاز خریدارى نمایید.

1. ورودى:
منابع پخش صدا نظیر  رایانه ،پخش کننده CD، MP3 و...

2. خروجى:
محل اتصال دو بلند گوى پخش کننده صدا

3. ورودى برق: 
محل اتصال برق ورودى سیستم صوتى

4. دکمه روشن/خاموش:
روشن و خاموش کننده دستگاه

5. آنتن:
محل نصب آنتن رادیو

6. پیچ لغزشى:
تنظیم میزان بیس

(3)

(4)

(5)

(6)

(2)
(1) L R



محل قرار گیرى مناسب سیستم صوتىدر حین استفاده لطفا به نکات زیر توجه فرمایید

نوع قرارگیرى ایده عال
 سیستم صوتى در محل مناسب

SW- ساب ووفر
FL- بلندگوى جلویى سمت چپ

FR- بلندگوى جلویى سمت راست

ساب ووفر:
ساب ووفر را مى توانید در هر قسمتى از اتاق بر روى زمین قرار دهید
(در مورد محل و جهت قرار گیرى ساب هیچ گونه ممانعتى وجود ندارد)

بلند گو ها را نیز در دو طرف تلویزیون و یا مانیتور خود قرار دهید. 

آدرس دفتر مرکزى:
تهران، خیابان سمیه، بین سپهبد قرنى و استاد نجات اللهى، شماره 215

تلفن دفتر مرکزى: 88911378
فکس: 88808171 

آدرس گارانتى:
تهران،خیابان مطهرى، خیابان کوه نور پالك 4

تلفن: 88541028-29
فکس: 88808171

www.green-case.com
info@green-case.com

www.green-guarantee.ir
info@green-guarantee.ir


