بلندگوی ستونی ماژوالر اکتیو  1000وات 17 ،درایور نئودیمیوم
بـا ووفـر  12اینچ ،فنـاوری منحصـر به فـرد کالرک تکنیـک،
قابلیـت پخش فایـلهای صـوتی از طریـق بلـوتـوث و
کنترل از راه دور به وسیلهی تبلت و گوشیهای هوشمند اَپل

بلندگوهای قابلحمل

بلندگوهای قابلحمل

بلندگوی ستونی ماژوالر اکتیو  1000وات 17 ،درایور نئودیمیوم
با ووفر  12اینچ ،فناوری منحصر به فرد کالرک تکنیک،
قابلیـت پخش فایلهـای صـوتی از طـریق بلوتـوث و
کنترل از راه دور به وسیلهی تبلت و گوشیهای هوشمند اَپل

بلندگوی ستونی ماژوالر اکتیو  1000وات 17 ،درایور نئودیمیوم
با ووفر  12اینچ ،فناوری منحصر به فرد کالرک تکنیک،
قابلیـت پخش فایلهـای صـوتی از طـریق بلوتـوث و
کنترل از راه دور به وسیلهی تبلت و گوشیهای هوشمند اَپل

سیستم صوتی قابل حمل الغر اندام  1000واتی با صـدایی فراگیـر
بلندگوی ستونی ماژوالر قابل حمل ،با امکان پخش صوتی
فوقالعاده

 iP2000بـرای تحقـق ایـدهی یـک سیسـتم قابـل حمل طراحی شـده اسـت ،یعنی
قسـمت سـتونی بلندگـو و قسـمت ووفـر آن بـه آسـانی و بـه شـکل منظمـی داخل
کیفهـای مخصـوص حمـل خود قـرار میگیرنـد و خیلی سـاده و سـریع راه اندازی
میشـوند .کافیاسـت کـه بخـش سـتونی را روی قسـمت ووفـر آن قـرار داده و
میکروفـون یـا میکسـر را بـه آن متصـل و دسـتگاه را روشـن کنیـد .آمپـلیفــایر
کـلاس Dاز کالرک تکنیـک بـا تـوان  1000وات ،صوتـی باورنکردنـی را در اختیـار
شـما قـرار میدهـد .فناوری پیشـرفتهی این سیسـتم ،محصولی فوقالعـاده قدرتمند
بـه وجـود آورده کـه بـه طـور قابـل مالحظـهای سـبک و بسـیار کـم مصرف اسـت.
 iP2000وسـیلهای دوسـتدار محیط زیسـت اسـت.

فـنـاوری نـاب  SSTکـالرک تکـنیـک (تـکـنـولـوژی
 )Spatial Soundبرای ایجاد محیط سه بعدی آکوستیکی

اگـرچـه سـری iNSPIRE

بهعنوان بلندگوهای ستونی
شنـاخته میشـود؛ اما قادر
است تا صدایی قدرتمند را
با کیفیت مطلوب و پوشش
مناسب تولید کند .درست
همانند سیستمهای «الین
ا َ ِری» توربوساند که همواره
منتـخب و مـورد تحسیـن
بسیاریازمهندسینحرفهای
این صنعت بودهاست.
میکـسر دیجیتـال سـه کانـال ،آمپـلیفایـر کالس Dبـا توان 1000وات،
سـاب ووفر با درایـور  12اینچی و بلندگوی ستونی مجـهز بـه  17درایـور
 2/75اینچی و یک عدد سوپر توییتر هورنی شکل همگی قابلیتهایی
هستنـد کـه  iP2000را برای استفاده در مکانهایی با انـدازههـای متوسط
تا کمی بزرگ ،مثل سالنهای اجرا و تاالرها ،اتـاقهای کنفـرانس و یـا
برگـزاری مراسـم مختلف در منازل بزرگ ،مناسب و ایدهآل کردهاست.
 iP2000وزن کمی دارد و  30/7کیلوگرم است؛ این ویژگی ارزشمندی
برای یک سیستم با کالس جهانی است که به فناوری کـالرک تکـنـیـک
و آمپلیفایر کالس Dمجهز میباشد .این دستگاه با بهرهگیری از تکنولوژی
 Spatial Soundتجربهی یک صدای استریوی فوقالعاده را به همراه
میآورد .امکان پخش فایلهای صوتی از طریق بلوتوث و قابلیت کنترل از
راه دور به وسیلهی تبلت و گوشیهای هوشمند اپل (آیفون/آیپد) نیز از
دیگر ویژگیهای منحصر به فرد آن محسوب میشود.
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پوشش یکنواخت صوتی و ایجاد محیط شنیداری مطلوب
برای شنوندگان در محیطهای متنوع
آمپلیفـایر کـالس Dاز کالرک تکنیک با توان  1000وات
مجهـز بـه میکسـر دیجیتال سـه کانال بـا قابلیـت ذخیره
و فراخـوان تنظیمات
قابلیت کنترل از راه دور به وسیلهی تبلت و گوشیهای
هوشمند اپل (آیفون/آیپد)
قابلیت پخش فایلهای صوتی از طریق بلوتوث
مجهـز بـه پیشفرضهـای متنـوع  ،DSPجهـت اسـتقرار
سیسـتم در مکانهـای متنوع بـرای کاربریهـای مختلف

وجود یک منبع تغذیهی سبک به همراه صنعت ساخت ماژولهای  ،DSPباعث ایجاد توازنی داینامیک و محدود شدن تمامی
پیچیدگیهای عملکردی شده و کارایی بهینه و طول عمر دستگاه را با خود به ارمغان آورده است.
 iP2000اتاق شما را سرشار از کیفیت محبوب و جهانی توربوساند میکند؛ صدایی که توانسته تاکنون سه بار جایزهی بینظیر
آن خود کند.
 Queen’s Awardرا از ِ

صفحهی نمایشگر به همراه کنترلر چرخشی برای دسترسی
سریع و آسان به تنظیمات
سـاب ووفـر با درایور  12ایـنـچـی جهـت پخـش
فرکانسهای پایین
بلندگـوی سـتونی بـا  17عـدد درایـور نئودیمیـوم 2/75
اینچـی جهـت پخـش فرکانسهـای میانـه و بـاال
یـک عـدد سـوپر توییتـر هورنـی شـکل بـرای پخـش
فرکانسهـای بـاال
تنظیمـات پیشفـرض جهـت اسـتقرار سیسـتم بـر روی
زمیـن یـا مکانهـای مرتفعتـر
طراحـی منحصـر بـه فـرد در اتصـال بلندگوی سـتونی به
سـاب ووفـر ،بـدون نیاز بـه اسـتفاده از کابـل و پایه
بدنهی سبک و مقاوم
طراحی و مهندسی منحصر به فرد بریتانیایی

پـوشـش صـوتی بـینظـیـر
اگر تجربهی دیدن سیستمهای «الینا َ ِری» و شنیدن صدایشان را در کنسرتها و
فستیوالهای گوناگون داشته باشید (که البته توربوساند از پیشتازان طراحی و ساخت
این سیستمها نیز میباشد) ،خواهید دید که  ،iP2000با بهرهگیری از درایورهای
 2/75اینچی برای پخش فرکانسهای میانه و باال ،ساب ووفر  12اینچی برای پخش
فرکانسهای پایین امکان تولید گسترهی کاملی از فرکانسها را در اختیار شما قرار
میدهد .قابلیت پوشش صوتی با زاویهی  120درجه ،ضمن ایجاد گسترهی صوتی
وسیع باعث بینیازی نوازندگان و کاربران از مانیتورینگ میشود؛ چرا که وجود
سیستم صدایی  Sonicallyتمام محیط شما را پوشش میدهد iP2000 .با بهرهگیری
از فناوری ( ،Spatial Sound (SSTبه خوبی ،فضایی از محیط آکوستیک  3Dرا خلق
میکند و تجربهای غنیتر و واقع گرایانهتری را برای شنونده به ارمغان میآورد.
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بلندگوهای قابلحمل

بلندگوهای قابلحمل

بلندگوی ستونی ماژوالر اکتیو  1000وات 17 ،درایور نئودیمیوم
با ووفر  12اینچ ،فناوری منحصر به فرد کالرک تکنیک،
قابلیـت پخش فایلهـای صـوتی از طـریق بلوتـوث و
کنترل از راه دور به وسیلهی تبلت و گوشیهای هوشمند اَپل

بلندگوی ستونی ماژوالر اکتیو  1000وات 17 ،درایور نئودیمیوم
با ووفر  12اینچ ،فناوری منحصر به فرد کالرک تکنیک،
قابلیـت پخش فایلهـای صـوتی از طـریق بلوتـوث و
کنترل از راه دور به وسیلهی تبلت و گوشیهای هوشمند اَپل

فنـاوری بینظـیـر کالرک تکنیک

ساخـت یک میـکسر دیجیتـال  -ریموت کنتـرل جامع و کامـل

شرکت بریتانیایی کالرک تکنیک ،از نامهای شناخته شده در صنعت حرفهای صدا
در جهان است .این مجموعهی  ۴۰ساله که طراحی و تولید پردازشگرهای افسانهای
همچون  Reverb DN780و اکوالیزرهای گرافیکی  DN370 ، DN360را در
کارنامهی خود دارد ،همواره با دریافت جوایز معتبر فنی ،استانداردهای جدیدی را وارد
صنعت حرفهی صدا کردهاست.

 iP2000مجهـز به یک میکسر دیجیتال  ، On-Boardبه همراه  2عدد ورودی
 XLR COMBOجهت اتصاالت باالنس و آنباالنس برای میکروفونهای داینامیک و
همچنین تجهیزات  Line-Levelو  2عدد خروجی  XLRاست.

توربوساند مفتخر است که از فناوریها و تکنولوژیهای اختصاصی کالرک تکنیک،
همچون آمپلیفایر کالس Dو فناور 
ی  ،DSPدر محصوالت خود استفادهکند .برای
آشنایی بیشتر با دستاوردهای این شرکت به سایت  klarkteknik.comمراجعه فرمایید.

یک کنترلر چرخشی و  4دکمهی کوچک و ساده نیز روی سیستم تعبیه شده است ،که
دسترسی به منوها و تنظیمات مربوط به پردازشگر سیستم ،توسط آنها انجام میشود.
همچنین یک صفحه نمایشگر کوچک با نور پس زمینهی آبی برای کنترل  DSPنیز
طراحی شده است که نمایشگر میکس ِر دیجیتال ،اکوالیز ِر  3باند و همچنین تنظیماتِ
پیش فرض سیستم است .تمامی این تنظیمات و امکانات را میتوانید از روی خود سیستم
و یا به وسیلهی نرم افزار از طریق تبلت و گوشیهای هوشمند اپل در اختیار داشته باشید.

راز صـدایـی بـی نظـیـر
از زمانی که سیگنال صوتی وارد سیستم  iP2000میشود DSP ،دستگاه عمل میکند
و سیگنال صوتی ،با کیفیتی مطلوب ،پردازش و تقویت میشود؛ و این ،یعنی داشتن
صدایی عالی! فراتر از امکان تقویت صوتی توسط پیشفرضهای اکوالیزر منتخب ،توان
پردازشی  24بیتی ،امکان تولید صدایی با کیفیت برتر را نیز فراهم میکند.

بلـوتـوث ،گزینـهای همیـشه در دستـرس
روزگار استفاده از دستگاههای پخش نوار کاست CD ،و  mp3دیگر گذشته است.
امروزه آهنگهای مورد عالقهی شما درون گوشیهای هوشمند یا کامپیوتر و تبلتها
توپاگیر نخواهید
زندگی میکنند؛ بنابراین دیگر نیازی به کابلها و آداپتورهای دس 
داشت ، iP2000 .به عنوان پیشگام این صنعت ،امکان شنیدن آهنگهای مورد عالقهی
شما را از طریق بلوتوث برایتان فراهم میکند.

تصور کنید که یک مهندس صدا ،همیشه در کنار دستگاه است و به طور مداوم در
حال کنترل سیگنالهای ورودی و خروجی شماست .همچنین داشتن بهترین اکوالیزر،
کنترل مداوم و نامحسوس کراساورها ،کمپرسورها ،لیمیترها و کانالهای آمپلیفایر،
این امکان را به وجود میآورد که در نهایت ،صدایی بهتر و مطلوبتر داشته باشید.

مهندسی اختصاصی و پیشرفتهی درایورها
بلندگوهای ما برای هر کاربردی ،به شکل اختصاصی طراحی میشوند و این ،همان دلیلی
است که ما را در این رقابت متمایز میسازد .زمانی که یکی از بلندگوهای توربوساند را
خریداری میکنید میتوانید آسوده خاطر باشید؛ چرا که این بلندگوها برای کارکردی
مداوم ،بیوقفه و پیوسته طراحی و عرضه شدهاند تا نتیجهای حرفهایتر بدست آورید.
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عملکردی خیره کننده  -ارزش باال
حمل ستونی و جمع و جور است و
 ، iNSPIRE iP2000یک بلندگوی اکتی ِو قابل
ِ
در زمانهایی که محدودیت وجود دارد عملکردی فوقالعاده از خود نشان میدهد.
قدرتمند ،سبک ،سیستم بلوتوث ،قابلیت کنترل از طریق آیپد/آیفون ،توان 1000
وات ،آمپلیفایر کالس Dو پردازشگر دیجیتال کالرک تکنیک iP2000 ،را تبدیل به
گزینهای ایدهآل در انتخابسیستمهای قابل حمل کرده است.
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نمودار پاسخ فرکانسی 1W / 1m

بلندگوهای قابلحمل

بلندگوهای قابلحمل

بلندگوی ستونی ماژوالر اکتیو  1000وات 17 ،درایور نئودیمیوم
با ووفر  12اینچ ،فناوری منحصر به فرد کالرک تکنیک،
قابلیـت پخش فایلهـای صـوتی از طـریق بلوتـوث و
کنترل از راه دور به وسیلهی تبلت و گوشیهای هوشمند اَپل

بلندگوی ستونی ماژوالر اکتیو  1000وات 17 ،درایور نئودیمیوم
با ووفر  12اینچ ،فناوری منحصر به فرد کالرک تکنیک،
قابلیـت پخش فایلهـای صـوتی از طـریق بلوتـوث و
کنترل از راه دور به وسیلهی تبلت و گوشیهای هوشمند اَپل

الگوی پوشش افقی فرکانسها

نمودار دامنهی پوشش فرکانسها در مقیاس افقی
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بلندگوهای قابلحمل

بلندگوی ستونی ماژوالر اکتیو  1000وات 17 ،درایور نئودیمیوم
با ووفر  12اینچ ،فناوری منحصر به فرد کالرک تکنیک،
قابلیـت پخش فایلهـای صـوتی از طـریق بلوتـوث و
کنترل از راه دور به وسیلهی تبلت و گوشیهای هوشمند اَپل

بلندگوی ستونی ماژوالر اکتیو  1000وات 17 ،درایور نئودیمیوم
با ووفر  12اینچ ،فناوری منحصر به فرد کالرک تکنیک،
قابلیـت پخش فایلهـای صـوتی از طـریق بلوتـوث و
کنترل از راه دور به وسیلهی تبلت و گوشیهای هوشمند اَپل

ابـعـاد
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بلندگوهای قابلحمل

بلندگوی ستونی ماژوالر اکتیو  1000وات 17 ،درایور نئودیمیوم
با ووفر  12اینچ ،فناوری منحصر به فرد کالرک تکنیک،
قابلیـت پخش فایلهـای صـوتی از طـریق بلوتـوث و
کنترل از راه دور به وسیلهی تبلت و گوشیهای هوشمند اَپل

بلندگوی ستونی ماژوالر اکتیو  1000وات 17 ،درایور نئودیمیوم
با ووفر  12اینچ ،فناوری منحصر به فرد کالرک تکنیک،
قابلیـت پخش فایلهـای صـوتی از طـریق بلوتـوث و
کنترل از راه دور به وسیلهی تبلت و گوشیهای هوشمند اَپل
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برای نصب بلندگوی  iP2000مراحل زیر را دنبال کنید:
 .1مطمئن شوید که دستگاه شما خاموش بوده و به برق متصل نباشد.

بلندگوهای قابلحمل

بلندگوهای قابلحمل

بلندگوی ستونی ماژوالر اکتیو  1000وات 17 ،درایور نئودیمیوم
با ووفر  12اینچ ،فناوری منحصر به فرد کالرک تکنیک،
قابلیـت پخش فایلهـای صـوتی از طـریق بلوتـوث و
کنترل از راه دور به وسیلهی تبلت و گوشیهای هوشمند اَپل

بلندگوی ستونی ماژوالر اکتیو  1000وات 17 ،درایور نئودیمیوم
با ووفر  12اینچ ،فناوری منحصر به فرد کالرک تکنیک،
قابلیـت پخش فایلهـای صـوتی از طـریق بلوتـوث و
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توضیحات پنل روی دستگاه:

 .2قسمتهای ستونی دستگاه را بر اساس شکل زیر بر روی قسمت
ساب ووفر دستگاه قرار دهید به صورتی که کانکتورها به درستی
به یکدیگر متصل شوند.
 .3تکهی اول بلندگوهای ستونی  ، iP2000دارای دو کانکتور در
باال و پایین آن است و تکه دوم بلندگوها یک کانکتور دارد که بر
روی قسمت باالیی تکه اول قرار میگیرد.

توضیحات
صفحهی نمایشگر برای نشان دادن مدل دستگاه و تنظیمات.
نمـایـش امکـانات مربـوط بـه سیـستم بلـوتـوث دستـگاه:
• عالمـت بلوتـوث که نشـان دهنـدهی وجـود ارتبـاط بیـن سیـستم بـا
دستگاههای دیگر است.
• حروف “ “Mو “ “Sدر زیر عالمت بلوتوث نشاندهندهی آن است که دستگاه
شما به وسیلهی بلوتوث به دستگاه دیگر متصل شده است .حرف  Mیعنی
دستگاه شما به عنوان دستگاه اصلی  MASTERو حرف  Sیعنی دستگاه شما
به عنوان دستگاه  SLAVEعمل میکند.
حرکت دادن کنترلر چرخشی باعث تأثیر در میزان صدای خروجی میشود.
کنترلر چرخشی را فشار دهید تا وارد صفحهی تنظیمات شوید.
دکمههای  Processو  Setupنیز برای دسترسی به تنظیمات است.
حرکت دادن کنترلر چرخشی باعث تغییر در میزان صدای خروجی میشود.

Main Screen

Volume

این دکمه امکان انتخاب میان  4نوع تنظیمات اکوالیزر پیش فرض موجود در دستگاه
را فراهم میکند.

MODE

قسمت  INPUTبرای تنظیم شدت سینگالهای ورودیهای  B ، Aو بلوتوث میباشد.

INPUT

امکان اعمال تنظیمات روی سه باند فرکانسی .BASS ، MID ، Treble
اعمال تنظیمات بر اساس نوع قرارگیری بلندگوها در
سه حالت :گوشه  ،دیوار  ،کف.
اتصال بلندگوها به موبایل و دستگاههای دارای بلوتوث و اتصال به بلندگویی از خانواده
 iPبه عنوان  Masterو .Slave
امکان تغییر در میزان حجم صدای ساب ووفر.
تنظیم میزان روشنایی صفحه نمایش و راه اندازی مجدد تمامی تنظیمات.

EQ
)(Equalisation
POSIT.
)(Position
BT
)(Bluetooth
SUBWOOFER
SETUP

نمایش مدل دستگاه و اطالعات نرم افزار دستگاه.
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منوی  DSPسری : iP2000
با وجود تمامی ساختارهای منحصر به فرد و امکانات
فراوان ،بلندگوهای  ،iPبه سادگی امکان داشتن اتصاالت
آنالوگ را نیز در اختیارتان قرار میدهند و میتوانید به
سادگی ،حجم صدا را از طریق دستگاههای دیگری
همچون میکسرها کنترل کنید .همچنین میتوانید
صدای خروجی در دو دستگاه  iPمرتبط با یکدیگر را
تنها با اتصاالت آنالوگ به میکسر و از طریق فیدرهای
دستگاه ،کنترل کنید.
( )1کنترلر چرخشی  :برای دسترسی به منوی
تنظیمات و همچنین تغییر در میزان صدای خروجی
( )2صفحهی نمایشگر  :مربوط به  DSPدستگاه
برای دیدن تنظیمات
( )3دکمهی  : PROCESSبرای ورود به منوی
پردازش دستگاه
( )4دکمهی  : SETUPبرای ورود به قسمت
تنظیمات دستگاه
( )5دکـمـهی  : EXITبرای برگشت به منوی
قبلی دستگاه
( )6دکمهی  : ENTERبرای ورود به قسمت
تنظیمات و همچنین ثبت تغییرات در منوها
( 2 )7عدد ورودی  : COMBOبرای اتصال
جکهای  XLR ، ¼TRSباالنس و یا  ¼TSآنباالنس
( 2 )8خروجی  A XLRو  : Bبرای اتصال
ورودیهای  Aو  Bبه دستگاههای دیگر
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سیستم بلوتوث در سری iP2000
برای پخش فایلهای صوتی از طریق بلوتوث ،باید بلندگوی خود را به آیفون/آیپد یا دستگاههایی با سیستم عامل اندروید /ویندوز
که بلوتوث دارند ،متصل کنید.
برای دستـگاههای  Appleکه دارای سیـستم عـامـل  iOSهستنـد ،میتوانیـد برنـامـهی  TURBOSOUND iPرا مستقیماً از
 App Storeدانلود کنید .این برنامه به شما اجازه میدهد تا تمامی امکانات موجود در دستگاههای  iPخود را نیز کنترل کنید.

دستورالعمل اتصال استریو:
 .1گزینهی بلوتوثِ روی  iPخود را انتخاب کنید.
 .2بین دو دستگاه  ، iPاولین دستگاهی که سیستم بلوتوث آن فعال میشود به صورت خودکار ،دستگاه  Masterخواهد شد.
 .3با فعال کردن بلوتوث دستگاه  iPدوم ،این  iPبه عنوان دستگاه  Slaveعمل خواهد کرد.

دستورالعمل اتصال بلوتوث:

 .4گزینهی “ “Link Speakerرا در دستگاه  Slaveخود انتخاب کنید.

 .1بلوتوث دستگاه مورد نظر خود را روشن کنید.
 .2گزینهی بلوتوث موجود بر روی بلندگوی خود را به وسیلهی دکمهی مربوطه انتخاب کرده و با فشردن ،آن را انتخاب کنید.
 .3گزینهی  Pair deviceدر بلندگوی خود را فشار دهید.

 .5روی صفحهی نمایش بلندگوی  Slaveشما ”Slave Linking” ،نشان داده میشود.

 .4دستگاه مورد نظر خود را در حالت جستجو برای یافتن اتصال بلوتوث قرار دهید.

 .6گزینهی “ “Link Speakerرا در دستگاه  Masterخود انتخاب کنید.
 .7روی صفحـهی نمـایـش بـلنـدگـوی  Masterشمـا ”Master Linking” ،نشان داده میشود.

 .5بر روی نام بلندگوی  iP2000ظاهر شده در قسمت جستجوی دستگاه مورد نظرتان کلیک کنید.

 .8منتظر باشید تا دو بلندگو با یک دیگر لینک شوند.

(“)e.g., “TURBOSOUND iP2000

 .9زمانی که روند متصل شدن دو بلندگو به یکدیگر کامل شود ،بـلوتـوث برای هر دو دسـتگاه در دستـرس خـواهد بـود .هم
اکنون دستگاه  Masterکانال چپ و دستگاه  Slaveکانال سمت راست شما را دریافت خواهد کرد.

 .6صبر کنید تا ارتباط کامل بین دستگاه مورد نظر با بلندگو برقرار شود ،سپس بلندگوی خود را مشاهده کنید؛
باید اسم بلوتوث دستگاه مورد نظر بر روی نمایشگر  iPشما نوشته شده باشد (”)e.g., “HUAWEI P7-L07

 .10دستگاههای  Masterو  Slaveاز طریق نمایش حروف  Mو  Sدر پایین عالمت بلوتوث در صفحهی نمایش بلندگوی iP

شما مشخص خواهد شد.

 .7فایل صوتی شما ،هم اکنون از طریق اتصال بلوتوث ،از بلندگوی  iPشما قابل پخش است.
 .8اکنون نشان بلوتوث بر روی صفحهی نمایش  iPشما ظاهر میشود.
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برنـامهی کنتـرل از طریـق بلـوتـوث:
اپلیـکشین اختصـاصی مربـوط به بلندگوهای  iPکه برای سیـستم عامل  iOSطراحی شده از طریق سایت  turbosound.comو
 App Storeبه صورت رایگان قابل دانلود است.
• در هر دو حالت  monoو  ، stereoبلندگوی  Masterخود را از طریق بلوتوث ،به اپلیکیشن دستگاه  iOSخود متصل کنید.
• اپلیکیشن موجود در دو حالت  monoو  stereoبه صورت خودکار دستگاههای  iPشما را شناسایی کرده و با آن منطبق میشود.
• برای اعمال تنظیمات و تغییرات روی بلندگوهای  ، iPصفحهی نمایش دستگاه  iOSخود را در حالتی که اپلیکیشن در دسترس
است لمس کرده و یا گزینهی تنظیمات اپلیکیشن خود را فشار دهید ،اکنون تمامی تنظیمات موجود در بلندگوی  iPروی دستگاه
 iOSشما نیز در دسترس میباشد.

18

19

