 رٍضْای صحیح ًوایص ساًذبار ٍ پخص صذا از طریق آى
با تَجِ بِ ایٌکِ ًوایص هحصَل بِ هطتری برای ضٌاساًذى ساًذبار اّویت دارد  ،هی بایست یکی از دٍ رٍش ًوایص زیر
را برای هحصَل اتخار ًوایین:
– 1گسیٌِ ی اٍل :یک تلَیسیَى بِ ّوراُ یک ساًذبار
- 2گسیٌِ ی دٍم :یک تلَیسیَى بِ ّوراُ چٌذیي ساًذبار

گسیٌِ ی اٍل
پخص صذای تلَیسیَى از طریق اتصال تلَیسیَى بِ ساًذبار تَسط دکوِ ”“Anynet+بر رٍی ریوَت کٌترل

هراحل
 .1تلَیسیَى ٍ ساًذبار را با کابل  HDMIهتصل ًواییذ
ٍ .2رٍدی ساًذبار را در حالت” “D.Inقرار دّیذ
 .3دکوِ ” “Anynet+را بر رٍی ریوَت کٌترل بفطاریذ
 .4ساًذبار را بِ ٍضعیت  Shop Modeتغییر دّیذ تا دائوا رٍضي باضذ
(راٌّوای تغییر حالت ساًذبار بِ حالت فرٍضگاُ در پاییي آٍردُ ضذُ است)

گسیٌِ ی دٍم
ًوایص کیفیت صذای ساًذبارّای هختلف بر رٍی دیَارُ ی ساًذبار

هراحل
 .1تلَیسیَى ٍ ساًذبارّا ّوگی خاهَش باضٌذ
 .2تلَیسیَى را تٌْا بِ ّوراُ یک ساًذبار رٍضي ًواییذ ٍ ساًذبار را از طریق
 TV SoundConnectبِ تلَیسیَى هتصل ًواییذ
 .3ساًذبار  1را خاهَش کٌیذ ,ساًذبار  2رارٍضي ًواییذ  ٍ,از طریق TV SoundConnect
بِ تلَیسیَى هتصل ًواییذ
ّ .4ویي کار را برای باقی ساًذبارّا اًجام دّیذ
 .5در هٌَی تلَیسیَى هسیر رٍبرٍ را بپیواییذ
Menu → Sound →Speaker setting → TV SoundConnect→ Samsung Audio device list
 .6توام ساًذبارّای هتصل ضذُ لیست هیطًَذ .در حالی کِ صذای تلَیسیَى در حال پخص هی باضذ با اًتخاب ّر یک از ساًذبارّا در
لیست ًوایص دادُ ضذُ صذای هذل ّای هختلف ساًذبار برای هطتری پخص هی ضَد.
تَجِ  :حتوا ساًذبار ّا را یکی یکی رٍضي ًواییذ.
تٌظین ساًذبار بر رٍی حالت فرٍضگاُ () shop Mode
تقسین بٌذی

حالت  Shop modeرٍضي

حالت Shop modeخاهَش

گام ّا
.1

دستگاُ را خاهَش کٌیذ

.2

بر رٍی ریوَت کٌترل دکوِ صذا " "-را برای  5ثاًیِ بفطاریذ

.3

هیتَاًیذ حالت “ ”Shopرا بر رٍی هحصَل ببیٌیذ

.4

بر رٍی ریوَت کٌترل دکوِ صذا  "“+را برای  5ثاًیِ فطار دّیذ

.5

هیتَاًیذ عبارت “ ”Shop onرا بر رٍی دستگاُ ببیٌیذ

.6

دستگاُ را رٍضي ًواییذ

.1

دستگاُ را خاهَش کٌیذ

.2

بر رٍی ریوَت کٌترل دکوِ “ “-را  10ثاًیِ بفطاریذ

