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محتویات داخل جعبه :
 یک عدد بلندگوی Aura Plus

 آداپتور برقعدد  کی

: نترلهای روی پنل جلوییك
در شکل زیر:

(Source) منبع ورودی صدا .0

روشن / خاموش .1

(WI-FI) فای -وای .3
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.كنترل صدا4

ورودی از این دكمه استفاده كنيدبرای انتخاب منبع صوتی  :منبع ورودي صدا

انتخاب كنيد AUX-INثانيه این دكمه را فشار دهيد تا بين بلوتوث/اپتيکال/ 1.8به مدت -

ثانيه این دكمه را فشار دهيد تا همه اتصاالت بلوتوث را قطع كنيد و منبع  1.8به مدت بيش از -

 بلوتوث را انتخاب كنيد

ثانيه این دكمه  1.8ن و خاموش ميکند. به مدت بيش از : این دكمه دستگاه را روشروشن/خاموش

را فشار دهيد تا دستگاه به حالت استند بای برود.برای برگشتن از حالت استند بای به حالت عادی 

 دوباره این دكمه را فشار دهيد

نکته: این دستگاه وقتی كه از حالت استند بای خارج ميشود و نيز موقعی كه خاموش ميشود صدای 

صی را توليد ميکند.خا

 : این دكمه كمک ميکند تا وسيله بيسيم شما به راحتی به بلندگو وصل شودفاي-واي

: این دكمه های حساس لمسی صدا را كنترل ميکنند. انگشت خودتان را برای افزایش کنترل صدا

 یا كاهش صدا روی این نوار حركت دهيد

حركت دهيد –كاهش صدا در جهت انگشت خود را برای افزایش صدا در جهت + و برای 
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كنترلهای روی پنل عقبی :
(Service) سرویس

Aux-in

اپتيکال

تغذیه

وسیله اي را  هیچفقط برای ارتقاء فریم ور و تنظيم وای فای می باشد و  USB: پورتسرویس

کند. شارژ نمي

Aux-in:  د دارد كه به این ميلی متری وجو 3.8داخل جعبه یک عدد كابل صوتی آنالوگ با جک

 پورت ورودی صدا وصل ميشود

این بلندگو از ورودی اپتيکال دیجيتال پشتيبانی ميکند.كابل اپتيکال را به این پورت وصل  :اپتیکال

 كنيد

 محل وصل كابل تغذیه برق شهری :تغذیه

 :منبعاتصاالت 
 ورودی زیر وجود داردمنابع امکان اتصال 

(AirPlay , DLNA or Spotifyوای فای ) با استفاده از 

 بلوتوث
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Aux-inورودی 

ورودی اپتيکال دیجيتال

فای كه شما در حال استفاده هستيد سه روش برای اتصال بلندگو –: بسته به وسيله وای فاي-واي

فای وجود دارد-به وای

iOS Wireless Wi-Fi Sharing اگر آیفون یا آیپد با بلوتوث دارید :

iOS Wi-Fi Sharing  : پين یا یو اس بی به  31اگر آیفون یا آیپد و یک كابل یو اس بی به

الیتنينگ دارید

Ad-hoc mode اگر ميخواهيد بلندگو را از طریق یک كامپيوتر یا وسيله دیگری تنظيم كنيد :

:بلوتوث

برای پخش موزیک به صورت بيسيم از وسيله بلوتوث خودتان روی بلندگو 

وسيله در را در ليست دستگاههای بلوتوثی آماده جفت شدن بلندگوی هارمن/كاردن نام  .0

كنيد) چراغ دكمه بلوتوث روی بلندگو باید در حالت آبی چشمک زن باشد(  پيداخودتان 

اگر چراغ در حالت آبی چشمک زن نيست، دكمه منبع ورودی را فشار دهيد و نگه دارید 

تا نور چراغ به صورت چشمک زن درآید 
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   HK Aura BTوسيله خودتان به صورت   ازارمن/كاردن در  ليست باال نام بلندگوی ه .1

با استفاده از این ليست این دو را جفت كنيد در این حالت نور چراغ منبع  دیده ميشود

ورودی آبی دائمی باید باشد. حال ميتوانيد از طریق بلوتوث موزیک موجود روی وسيله 

خودتان را روی بلندگو پخش كنيد

: این دستگاه وقتی كه بلوتوث فعال  ميشود و نيز موقعی كه سعی ميکنيد  با وسيله  نکته 

دیگری جفت شود صدای خاصی را توليد ميکند.
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صوتی، وسيله خودتان را به این پورت وصل كنيد. دكمه منبع  : با كابل Aux-inورودي 

  Aux-inدی بهورودی را آنقدر فشار دهيد تا چراغ آن خاموش شود. این یعنی كه ورو

 تغيير كرده است.

اپتيکال، وسيله خودتان را به این پورت وصل كنيد. این بلندگو  : با كابل ورودي اپتیکال

پشتيبانی ميکند. دكمه منبع ورودی را آنقدر فشار دهيد تا نور چراغ  PCM rawاز پخش 

 اپتيکال تغيير كرده است. آن سفيد شود. این یعنی كه ورودی به

ميلی متری برای اتصال  3.5: این بلندگو یک خروجی جک هدفون  فونخروجي هد

 راحت هدفون دارد. هدفون را وصل كنيد و با دكمه لمسی ميزان صدا را تنظيم كنيد.

iOS Wireless Wi-Fi Sharing :  اگر اپل دارید به روش زیر بلندگوی خودتان را به شبکه

 فای وصل كنيد-وای

 ا به بلوتوث بلندگویتان وصل كنيد.آیفون، آیپد یا آیپاد ر0

 فای وصل است-آیفون، آیپد یا آیپاد به شبکه وای. مطمئن شوید كه 1

فای روی بلندگو را برای كمتر از یک ثانيه فشار دهيد. یک پنچره روی آیفون، آیپد یا -.دكمه وای3

?Share WI-FI Settingsآیپاد ظاهر ميشود با پيغام 

4 .Allow  را تائيد كنيد 

فای -فای را با بلندگو به اشتراك می گذارد و بلندگو به شبکه وای-آیفون، آیپد یا آیپاد تنظيمات وا

-ثانيه طول می كشد. وقتی بلندگو به شبکه وصل شد، چراغ وای 41وصل ميشود. این كار حداقل 

 دائما روشن ميماند و یک صدا شنيده خواهد شد.فای 

iOS Wi-Fi Sharing  پل بدون بلوتوث دارید به روش زیر بلندگوی خودتان را اگر ا: با کابل

 فای وصل كنيد-به شبکه وای

به  متعلق  )پين یا یو اس بی به الیتنينگ 31با استفاده از كابل یو اس بی به .آیفون، آیپد یا آیپاد را 0

 بلندگو وصل كنيدبه  (آیفون، آیپد یا آیپادتان

 فای وصل است-به شبکه وایآیفون، آیپد یا آیپاد . مطمئن شوید كه 1

فای روی بلندگو را برای كمتر از یک ثانيه فشار دهيد. یک پنچره روی آیفون، آیپد یا -.دكمه وای3

?Share WI-FI Settingsآیپاد ظاهر ميشود با پيغام 



8

4 .Allow  را تائيد كنيد

فای -و بلندگو به شبکه وای فای را با بلندگو به اشتراك می گذارد-آیفون، آیپد یا آیپاد تنظيمات وا

-ثانيه طول می كشد. وقتی بلندگو به شبکه وصل شد، چراغ وای 41وصل ميشود. این كار حداقل 

 فای دائما روشن ميماند و یک صدا شنيده خواهد شد.

 :Harman Kardon براي اتصال به بلندگو با استفاده از نرم افزار

 را دانلود كنيد Harman Kardon Remote گوگل پلی شوید و نرم افزار.وارد اپل استور یا 0

تا یک وسيله جدید را را به شبکه تان اضافه كنيد لمس كنيد . آیکون + در صفحه هوم گوشيتان 1

 را انتخاب كنيد. Harman Kardon Auraو از ليست نام 

 .دستورالعملهای تنظيم در برنامه را دنبال كنيد.3
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Ad-hoc mode  تبلت دیگر دارید، از روش زیر  ویک كامپيوتر مک یا پی سی یا موبایل : اگر 

 برای اتصال به بلندگو استفاده كنيد:

قرار دهيد )   Ad-hoc modeثانيه، بلندگو را در  8فای برای بيش از -. با فشار دكمه وای0

فای دوبار -وایمطمئن شوید كه هيچ وسيله ای به پورت یو اس بی وصل نشده باشد(. چراغ 

 چشمک ميزند.

در مک ، پی سی یا موبایلتان شوید و به شبکه با نام  Wi-Fi Settingsوارد صفحه . 1

HK_Aura*****  ثانيه طول بکشد. 41وصل شوید. این كار ممکن است حدود 

را وارد   192.168.1.1مرورگر خودتان را باز كنيد و در قسمت آدرس مرورگر آدرس آی پی .3

 كنيد

 فای كه ميخواهيد به آن وصل شوید را از منو انتخاب كنيد-نام شبکه وای .4
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 كليک كنيد  Save.كلمه رمز شبکه تان را وارد و روی 8

.مطمئن شوید كه كلمه رمز را درست وارد كرده اید. اگر مطمئن نيستيد ، دوباره بدون اشتباه 8

 واردش كنيد

 ،ورودي و تغذیه را در حالت کاري بعدکمه من نکته : براي بازیابي تنظیمات کارخانه اي ،

 طوالني فشار دهید

 سوئیچ کردن به حالتهاي مختلف تغذیه 

دكمه تغذیه روی سمت جانبی بلندگو این امکان را فراهم ميکند تا بلندگو را در حالتهای تغذیه ای 

 زیر قرار دهيد
Operational mode, Sleep mode, Standby mode, Off mode

تغيير حالت:برای 

 دكمه تغذیه را فشار دهيد تا از حالت استندبای وارد حالت كاری شوید-

دوباره دكمه تغذیه را فشار  ،اگر ميخواهيد سيستم از حالت كاری  وارد حالت استندبای شود -

 .دهيد

ه صورت خودكار وارد حالت استندبای ميشودبدقيقه غير فعال بماند ،  01اگر بلندگو برای بيش از 
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هست دكمه تغذیه را فشار دهيد تا وارد حالت استندبای شود.اگر  sleepوقتی بلندگو در حالت  -

فای غير فعال بماند، بلندگو ميتواند از حالت -بدون اتصال وایدقيقه  31بلندگو برای بيش از 

sleep .به حالت استندبای وارد شود 

 وتوثرا فشار دهيد. اگر بل لوم و منبعوكاری دكمه به حالت  sleepبرای وارد شدن از حالت  -

به حالت كاری وارد شود. sleepفعال باشد، بلندگو ميتواند از حالت 

تنظيم ولوم صدا
 "+"كنيد. با استفاده از  كمیا  زیاددكمه های ولوم در پنل كناری اجازه ميدهد كه ولوم صدا را 

ولوم صدا را كم كنيد "-"ولوم صدا را زیاد و با 

 افزایش/كاهش ولوم صدا تا یک مرحله -كوتاه . فشار

ثانيه( 1.1هر  پلهافزایش/كاهش ولوم صدا به صورت پيوسته ) یک  -.فشار و نگه داشتن

فای-پخش موزیک از طریق وای
 .دكمه تغذیه را فشار دهيد0

 فای خود وصل شوید-.از طریق زیر به شبکه وای1

فای دائمی سفيد ميماند-اغ وایفایتان هست، چر-. اگر بلندگو در شبکه وای3

 . پخش موزیک را از طریق وسيله بيسيم تان كنترل كنيد4

خش موزیک از طریق بلوتوثپ
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.بلندگو را به بلوتوث وسيله تان وصل كنيد0

 . پخش موزیک را از طریق وسيله بلوتوث دارتان كنترل كنيد1

 ظاهر ميشود HK Aura BT. این بلندگو با نام 3

عات بيشتر به راهنمای موبایل یا تبلت تان مراجعه كنيد. برای اطال4

AirPlayپخش موزیک از طریق 

 AirPlay اجازه ميدهد تا محتوای صوتی از مک یا پی سی، آیفون ، آیپد یا آیپاد روی بلندگویتان

پخش شود

(iOS version 4.2 or higherآیفون ، آیپد یا آیپاد )  -

 سازگار iTunesبا نسخه های   مک یا پی سی -

به صورت یک بلندگو ظاهر ميشود  HK Aura WFبا نام  AirPlayاین بلندگو در منوی 

Spotify Connectپخش موزیک از طریق 

Spotify امکان گوش كردن به ميليونها آهنگ را فراهم می كند

 كنترل كنيد بلندگو را  Spotifyاگر كاربر این برنامه هستيد ميتوانيد با استفاده از نرم افزار 

 Spotifyفای یکسان با موبایل ، تبلت یا پی سی كه روی آن برنامه -.بلندگویتان را به شبکه وای0

 در حال اجرا است وصل كنيد 

 را باز كنيد و یک آهنگ را پخش كنيد Spotify.برنامه 1

در قسمت پائين چپ صفحه را لمس كنيدآهنگ . عکس 3

 را لمس كنيد   Connect. آیکون 4

بلندگویتان را از ليست انتخاب كنيد.8

Harman Kardon Remote
است. این نرم افزار در  قابل كنترل Harman Kardon Remoteاین بلندگو از طریق نرم افزار 

استور و گوگل پلی در دسترس ميباشد.از این نرم افزار برای پخش موزیک و كنترل بلندگو از  لاپ

 نيد استفاده كنيدطریق موبایل یا تبلتتان ميتوا
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:Aura Plusجدول شاخص چراغ 
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:( Ring Patternغ الگوی حلقه)ص چراشاخ 
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:عيب یابی

 مشکل: هيچ صدایی از بلندگو شنيده نميشود

راه حل: الف(بلندگو تغذیه ندارد. مطمئن شوید كه برق وارد دستگاه ميشود. ب(مطمئن شوید كه 

 برق شهری و خود بلندگو در حالت روشن است.همه كليدها برای 

 صدا با شکستگی یا هيس( ثابت ، مشکل: دیستورشن )

راه حل: الف(ممکن است منبع صوتی مشکل داشته باشد. بلندگو را با یک منبع ورودی صوتی 

صورت  منبع صوتی خارجی خيلی زیاد باشد.در یدیگر امتحان كنيد ب( ممکن است ولوم صدا

 را كم كنيد لزوم صدای آن

 مشکل: بلندگو صدای بلند هوم یا نویز وزوز توليد ميکند

كابل مشکل دارد. راه حل: كابل ورودی درست وصل نشده. اتصال كابل ورودی را چک كنيد ب( 

كابل را عوض كنيد پ(ممکن است مشکل از زمين سيستم باشد ) اتصال غير مناسب( . بلندگو را 

 ری وصل كنيدخاموش كنيد و به پریز برق دیگ

:Aura Plus مشخصات دستگاه 


