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اطعات مهم قبل از وع
لطفا قبل از وع به كار با سيستم دايناپروی خود اطعات مهم زير را مرور فرماييد
اين اطعات به شما كمک ميكند تا سيستم شما ساليان سال با بهين بازده كار كند

 ۱ - لطفا راهنما را بصورت كامل بخوانيد 
۲ - راهنما را برای مراجعه بعدی نگهداری كنيد. 
۳ - به تمام نكات و هشدارها توجه كنيد. 

۴ - از راهكارها پوی كنيد. 
۵ - از اين دستگاه كنار آب استفاده نكنيد. 

۶ - برای پاكسازی و نظافت فقط از دستمال خشک نخى استفاده كنيد. 
۷ - به هيچ وجه راههای خروج هوا و يا دريچه فن ها را نبنديد.  - به هيچ وجه راههای خروج هوا و يا دريچه فن ها را نبنديد. 
۸ - در كنار منابع حرار مانند بخاری، هي و… نصب نكنيد. 

۹ - حتما از پريز ارت دار استفاده كنيد. 
۱۰ - از كابل برق در برابر لگد شدن يا لهيد مراقبت كنيد. 

۱۱ - از لوازم جان و قطعات يد ارايه شده توسط توليدكننده استفاده كنيد. 
۱۲ - در هنگام رعد و برق، طوفان و نوسان برق همچن زما كه بصورت طو از دستگاه 

      استفاده نميكنيد دوشاخه را از پريز برق خارج كنيد. 
۱۳ - در هنگام نياز به ويس و خدمات فقط از ويسكاران مجاز بهره بگيد.  - در هنگام نياز به ويس و خدمات فقط از ويسكاران مجاز بهره بگيد. 

۱۴ - برای كاهش خطر برق گرفت در هوای بارا يا خي مرطوب از دستگاه استفاده  نكنيد. 
۱۵ - دستگاه را در محل ها كه احتمال نشت آب  دارد  قرار  ندهيد، همچن از قرار دادن 

      ليوان يا هر چی كه محتوی مايعات است بر روی دستگاه اجتناب كنيد. 
۱۶ - ورودی كابل برق به دستگاه بايد قابل جداسازی باشد، از چسباندن كابل برق يا هر يک 

      از فيش های ورودی به دستگاه اجتناب كنيد. 
۱۷ - ريموت كنل اين دستگاه فقط برای هم محصول قابل استفاده است. 

۱۸ - قبل از اتصال ورودی به دستگاه از انتخاب صحيح آن اطمينان حاصل كنيد.  - قبل از اتصال ورودی به دستگاه از انتخاب صحيح آن اطمينان حاصل كنيد. 
۱۹ - برگه ضمانت را بطور كامل مطالعه كنيد و از مزايای آن بهره بيد، دستگاه را به تعم 
      كاران  غ مجاز نسپاريد زيرا احتمال بروز آسيب های  غ  قابل اصح وجود دارد، به  
      هم علت هيچ تضمي در ارايه خدمات به دستگاه های دستكاری شده وجود ندارد. 
۲۰ - هيچ يک ازقطعات داخ دستگاه توسط شما قابل تعم نيست،قطعا داخل دستگاه  
      وجود دارد كه الكيسيته را ذخه ميكند، لطفا از باز كردن و ايجاد تغيات در دستگاه  
      اجتناب كنيد در غ اين صورت عوه بر خطر برق گرفت ضمانتنامه ن باطل ميشود. 

۱ - ماژول پخش موسيقى 
۲ - ولوم تكرار اكو 
۳ - ولوم  تاخ اكو 
۴ - ولوم حجم اكو 
۵ - ولوم تنظيم بيس 

۶ - ولوم تنظيم حجم صدا 
     خروجى(مس)      خروجى(مس) 

۷ - ولوم تنظيم تريبل 
۸ - ولوم ميكروفن ۱

۹ - ولوم افكت ميكروفن ۱
۱۰ - ولوم افكت ميكروفن ۲
۱۱ - ولوم ميكروفن ۲

۱۲ - ورودی ميكروفن ۱و۲
AUX ۱۳ - ورودی
LINK ۱۴ - ورودی
AUX ۱۵ - ولوم
AUX ۱۶ - خروجى

۱۷ - خروجى باند اضافه 
۱۸ - كليد روشن/خاموش 

نكته: 
ممكن است در ايط خاص جانما كليد ها ممكن است در ايط خاص جانما كليد ها 
ولوم ها  و  چراغ ها   متفاوت باشند، كه در 
عملكرد سيستم تاث ندارد، لطفا در صورت 
وجود  هر گونه  ابهام  به  نمايندگان  فروش  

مراجعه فرماييد. 
   

راهنمای اتصال 
در صور كه تمايل به اتصال 
چند  باند  اكتيو  به يكديگر را  
داريد  به  اين   صورت   عمل  
LINE    كنيد:    از     خروجى

(شماره ۱۶) باند اول به ورودی LINE(شماره ۱۵) باند دوم، اين روش تا بينهايت قابل تعميم است. 
برای اتصال اكتيو به پسيو از خروجى SPEAKER OUT(شماره ۱۷) به ورودی پسيو.  ) به ورودی پسيو.  

نكته بسيار مهم: هر اكتيو تنها قابليت اتصال به يک پسيو را دارد. 
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