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کتابچه راهنما
طرز کار و مشخصات فنـّی

اکوآمپلی فایر 1400وات تندر

TE-1400DR
مجهز به  - MP3playerرادیو - Recorder - FMاکوالیزر
قابلیت ضبط و پخش انواع فایلهای صوتی در  USBو  SDکارت
 2کانال مجزا ((077+077Watts
افکت ترکیبی  077حالت

تُنــــدرصوت شــــیراز

به نام 2خدا

کلیه محصوالت تندر اعم از انواع اکو آمپلي فايرها -باندهای پَسیو و اکتیو –
موزيک هورن و تجهیزات جانبي (میکروفن – يونیت – بوق و  )....در مدل
های مختلف و با کیفیت باال ،حاصل سالها تجربه و دانش فني متخصصین
شرکت تندر در زمینه طراحي و تولید انواع سیستم های صوتي است.
تندر الکترونیک افتخار دارد که با کادری متشکل از متخصصین الکترونیک
و کارشناسان مجرب در امر طراحي ،تولید و اجرای انواع سیستم های صوتي،
پاسخگوی نیازهای کلیه سازمانها ،ارگانها ،مراکز دولتي و خصوصي است.
 تولید انواع اکوآمپلي فاير از  077تا  6777وات در مدل های مختلف
 تولید انواع باندهای اکتیو با قابلیت های مختلف
 تولید انواع باند های پَسیو با کاربردهای متنوع
 طراحي ،ساخت و اجرای سیستم های صوتي مرکزی (پیچینگ)
 تولید تجهیزات جانبي (میکروفن – يونیت – بوق و )......
 طراحي ،ساخت و اجرای سیستم های صوتي بدون سیم (متحرک و ثابت)
بامجوز رسمي از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات .
تندرالكترونيك پاسخگوي نيازهاي شما به انواع سيستم هاي صوتي است.
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خریدارگرامي

با تشکر از حسن انتخاب شما در خريد دستگاه تندر ،الزم به ذکر است که اکوآمپلي
فاير دو کاناله جديد  1400وات تندر ،مدل TE-1400DRبه لحاظ دارا بودن ورودی
و خروجي های متعدد و نیز مجهز بودن به  MP3 playerبا رکوردر – بلوتوث و
راديو  FMو قابلیت ضبط و پخش انواع فايلهای صوتي در  USBو  SDکارت و افکت
جديدترکیبي  400حالت  ،برای صدابرداری انواع برنامه های صوتي حرفه ای در
مکانها و فضاهای مختلف اعم از سالنهای سرپوشیده و يا باز ،مساجد  ،آمفي تئاترها،
استاديوم های ورزشي ،مراکز فرهنگي و برای اجرای مراسم مختلف اعم از همايش
ها ،مراسم مذهبي،تواشیح خواني،کنسرت های موسیقي ،سخنرانيها و کاربریهای
ديگر ،قابل استفاده و بهره برداری مناسب بوده و امکانات مختلف و متنوع برای
اجرا ،ضبط و پخش هرگونه برنامه صوتي با کیفیت باال ( )Hi-Fiرا دارد .قبل از آشنايي
با طرز استفاده از دستگاه ،نظر شما را به نکات ايمني و مهم زير جلب مینمائیم.
تعداد بلندگوهاي قابل اتصال به دستگاه TE-1400DR

امپدانس هرکانالِ خروجي دستگاه حداقل  4اُهم مي باشد بنابراين میتوان مطابق
جدول زير بلندگوهايي با امپدانس مناسب به دستگاه وصل نمود :

تعداد بلندگوهای قابل اتصال به هر کانال در دستگاه تندر 0011
کا A 700w
نا
ل B 700w

 0عدد
بلندگوی  0اهم
 0عدد
بلندگوی  0اهم

يا
يا

 2عدد
بلندگوی  8اهم
 2عدد
بلندگوی  8اهم
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يا
يا

 0عدد
بلندگوی  01اهم
 0عدد
بلندگوی  01اهم

نكـــات4ایمنـــي
قبل از روشن کردن دستگاه نکات ايمني زير را مورد توجه قرار دهید:
 -1فیش های باندها را تست کنید که اتصالي نداشته باشند.
برای اين کار میتوانید از يک باتری قلمي استفاده کنید ،به اين ترتیب که يک
رشته سیم به فیش متصل نموده و به يک طرف باتری وصل کنید و طرف
ديگر باتری را به سر فیش متصل نمايید و با هر بار اتصال ،صدايي از بلندگو
مي شنويد که نشانه سالم بودن فیش ،سیم رابط و بلندگوی باند مي باشد ،در
غیر اينصورت يکي از اجزاء بلندگو دچار اشکال شده که بايستي عیب يابي و
رفع اشکال گردد.
ضمناً چون دستگاه دارای محافظ الکترونیکي مي باشد  ،در صورت وجود
هرگونه اتصالي در کابل ها يا بلندگوها  ،محافظ دستگاه عمل نموده و ضمن به
صدا در آمدن آژير هشدار دهنده ،صوت کانال مربوطه قطع مي گردد که پس
از رفع اشکال با خاموش و روشن کردن ،دستگاه مجدداً آماه بهرهبرداری
میگردد.
 -2در صورت سوختن هريک از فیوزها  ،مقادير فیوزها را در نظر بگیريد و دقیقاً از
فیوزی با همان آمپر استفاده کنید و از استفادهی فیوز با آمپر باالتر خودداری
نمايید  ،ضمناً هرگز از سیم به جای فیوز استفاده ننمايید.
 -3دو شاخه برق دستگاه را در پريزهايي که احتمال قطع و وصل دارند  ،قرار ندهید
چون امکان صدمه ديدن دستگاه مي باشد.

همواره استفاده صحيح و دقيق از وسایل الكترونيكي ضامن طول عمر بيشتر
و بازدهي بهتر این وسایل مي باشد.
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شــرح نماي 5جـلو دسـتگاه
 -1ورودی های آزاد ( : )AUXبرای اتصااال انواع وسااايل صااوتي (دک – تیونر – ارگ و
غیره).
-2ورودی های میکروفن ( : )MICدر  2نوع  ،با فیش معمولي و با فیش کَنُني برای اتصال
میکروفن.
-3ولوم های کنترل حجم صاادای ورودی ( : )VOLبرای کنترل جداگانة حجم صاادای هر
ورودی.
-4ولوم کنترل افکت ( :)EFFبرای کنترل جداگانة اکوی هر ورودی ( در صااورت عدم نیاز
به اکو برای هر يک از ورودیها مي توان ولوم اکوی همان ورودی را بست ).
-5ولوم کنترل صدای بم ( : )BASS-LFبرای کنترل جداگانة صدای بم هر ورودی.
-6ولوم کنترل صدای وسط ( : )MID-MFبرای کنترل جداگانة صدای وسط هر ورودی.
-7ولوم کنترل صدای زير ( : )TREBLE-HFبرای کنترل جداگانة صدای زير هر ورودی.
 -8نمايشااگر نوری ( : )LEVEL METERبرای داشااتن صاادای صاااف و بدون پارازيت و
شاکساتگي (ديساتورشن) ولوم های شماره ( )3را طوری تنظیم نمائید که چراغهای
قرمز بطور دائم روشن نباشند و فقط در حالت بلندی صدا به صورت موقت و لحظه ای
روشن شوند.

قسمت افكت ترکيبي  400حالت ()20 * 20

DUAL DSP EFFECTS
 -9کلید خاموش – روشن .ECHO
-10کلید خاموش – روشن .REVERB
-11کلیدهای  DOWN – UPبرای تغییر برنامه  ECHOاز  0تا . 19
-12کلیدهای  DOWN – UPبرای تغییر برنامه  REVERBاز  0تا . 19
-13کلیدهای انتخاب حافظه  1تا .)M1 , M2 , M3( 3
 -14ولوم کنترل حجم صدای خروجي افکت (.)EFF
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 -15ولوم بااالنس برای تنظیمِ میکس بین ECHO6و  : REVERBدر وسااط هردو 100
ماکزيمم– به سامت چ

 100 ECHOو از مقدار  REVERBکاسته میشود تا صفر  -به

سمت راست  100 REVERBو از مقدار  ECHOکاسته میشود تا صفر.
 -16ولوم تنظیم تکرار (.)REPEAT
 -17ولوم تنظیم دقیق اکو ( :)DELAYانتخاب حالت بین اعداد( .مثال" حالت بین  15و .)16

 -18جک خروجي ( : )EFF SENDمخصوص اتصال به دستگاه افکت .
 -19جک ورودی( : )EFF RETURNاتصال از دستگاه افکت .
 -20ورودی ها ( )TAPE INو خروجي ها ) : (TAPE OUTبرای اتصال دستگاه ضبط و
پخش صدای ضبط شده از دستگاه و برای اتصال ضبط صوت به دستگاه و ضبط کردن
برنامه های در حال پخش با کیفیت باال.
 -21خروجي(: )OUT MONITORجهت اتصال به آمپلي فاير ديگر يا باند اکتیو و ولوم
کنترل حجم صدای آمپلي فاير.

قسمت MP3
MP3 PLAYRT – RADIO –BLUTOOTH - RECORDER
 –22صفحه نمايش فايلهای  MP3 Playerو راديو . FM
 -23کلید روشن – خاموش کردن قسمت  MP3 Playerو کنترل حجم صدا .

در زير اين کلید سنسور مادون قرمز برای استفاده از ريموت کنترل قراردارد.
 -24کلید انتخاب ( : )CONTROLباچرخش اين کلید  ،میتوان شماره فايل صوتي
مورد نظر را برای پخش انتخاب نمود و درحالت راديو نیز فرکانس مورد نظر را انتخاب
کرد.
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حالت اول) درصورتي که فايلي در حال 7
پخش نباشد  :با چرخش کلید  CONTROLفايل

مورد نظر را انتخاب و دکمه  Playرا فشار دهید.
حالت دوم) درصورتي که فايلي در حال پخش باشد  :با چرخش کلید  CONTROLفايل
مورد نظر را انتخاب و پس از اتمام فايل درحال پخش  ،فايل انتخابي شما پخش میگردد.
 -25سوکت ورودی .)FLASH memory( USB
 -26سوکت ورودی حافظه جانبي . SD card
 -27کلید ( RECORDضبط)  :بافشار دادن اين کلید  ،صوتِ در حال پخشِ زنده و يا برنامه
درحال پخش راديو برروی حافظه های جانبي  SDcardو  FLASHmemoryضبط
میگردد.
 -28کلید  : Fبرای انتخاب پوشه های ( )Folderصوتي در فلش مموری يا  SDکارت.
 -29کلید  : Repeatدارای چند حالت به شرح زير است :
الف)  : Normalپخش به حالت عادی.
ب)  :Repeat Oneتکرار فايل درحال اجرا.
پ)  :Folderتکرار فقط فولدر درحال اجرا و اتمام پخش.
ت)  : Repeat Folderتکرار فايلهای فولدر در حال پخش.
ث)  : Repeat Allتکرار تمام فايلهای موجود.
ج)  :Randomپخش فايلها به صورت تصادفي .
چ)  : Introپخش ابتدای هر فايل بعنوان معرفي به مدت  10ثانیه.
 -30کلید توقف ( : )STOPجهت توقف کامل فايل صوتي در حال پخش.
 -31کلید برگشت به عقب ( : )PREVبا فشار دادن اين کلید (،ادامه توضیحات در ص )8
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نماي جلو دستگاه TE-1400DR

تندرالكترونیك  :تكنولوژی نوین  ،کیفیت برتر ،
خدمات مطمئن
تـُنــــــــــدر  ،همیشــه و همــه جــا در کنــار شماســت
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(ادامه توضیحات از ص )6

9

زماني که قسمت  Mp3Playerفعال مي باشد  ،يک فايل به عقب برمیگردد و زماني که
راديو فعال میباشد  ،موج راديو به فرکانس پايین تر میرود.
 -32کلید  Playو  : Pauseپس از قراردادن حافظه جانبي درسوکت ورودی ،
با فشاردادن اين کلید  ،فايلهای صوتيِ موجود در حافظه جانبي شروع به پخش
) (Playمیکنند .با فشاردادن مجدد اين کلید  ،فايل صوتيِ درحالِ پخش  ،قطع
( ) Pauseمیگردد و بالعکس .
 -33کلید حرکت به جلو ( : )NEXTبا فشار دادن اين کلید  ،زماني که قسمت
 Mp3Playerفعال مي باشد  ،يک فايل به جلو میرود و زماني که راديو فعال مي باشد ،
موج راديو به فرکانس باالتر میرود.
 -34کلید  : MODEکلید ورود به منوی دستگاه و انتخاب گزينه های مختلف.
 -35اکواليزرگرافیکي ) : (GRAPHIC EQUALIZERاکواليزر  7باانادی  ،برای کنترل
سااطح ساایگنال در فرکانسااهای 400 – 150 – 63هرتز و 15– 6/4 – 2/5 – 1
کیلوهرتز.
 -36ولوم کنترل اصلي صدا ) : (MASTER Aکنترل اصلي حجم صدای کانال .A
 -37ولوم کنترل اصلي صدا ) : (MASTER Bکنترل اصلي حجم صدای کانال .B

------------------------------------توجّـه  :در صورت نياز به صوت بيشتر  ،ولوم هاي  MASTERرا زیاد کنيد
و از تغيير دادن ولوم هاي ورودي ها خودداري فرمایيد.

-------------------------------------

تـُنــــــــــدر  ،همیشــه و همــه جــا در کنــار شماســت
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TE-1400DR10
نماي پشت دسـتگاه

شــرح نماي پشت دسـتگاه TE-1400DR
 -1ورودی برق ) (AC-INو فیوز برق اصلي  4آمپر()FUSE-4A
 -2کلید اصلي خاموش – روشن دستگاه )(POWER
 -3اتصال زمین ) : (EARTدر مواقعي که به طور همزمان از تعداد زيادی میکروفن
استفاده شود ،بايستي قسمت ارت ) (EARTرا به منبع زمیني(لوله آب يا اسکلت
فلزی ) وصل نمود.
-4خروجي های باندهای کانال های  Aو  Bبا فیش های مخصوص و معمولي.
فن اتوماتيك  :سیستم خنک کنندگي دستگاه بوسیله فن الکتريکي پشت دستگاه
به صورت اتوماتیک انجام میگیرد .
نكتـه مهـم  :در صورت سوختن هر یك از فيوزها حتماً فيوزي با همان آمپر جایگزین
فيوز سوخته گردد.
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استفاده از دستگاه TE-1400DR
راهنماي راه اندازي و

برای راه اندازی دستگاه به ترتیب زير و با رعايت موارد ايمني عمل گردد :
-1کلید اصلي دستگاه (شماره -2پشت دستگاه) در حالت خاموش باشد.
 -2دو شاخه دستگاه(شماره -1پشت دستگاه) به برق شهر ( 220ولت) وصل گردد.
-3از بسته بودن ولوم های اصلي (شماره  36و  -37جلودستگاه) مطمئن شويد.
-4دستگاه را روشن کنید (شماره -2پشت دستگاه) در اين حالت صفحه نمايشگر افکت
ترکیبي  ECHO ،و  REVERBروشن میگردند.
 -5فیش های میکروفن و وسايل صوتي مورد نیاز را به ورودی های مربوط (شماره های 1
و  - 2جلودستگاه) متصل نمايید.
 -6ولوم های کانال مربوطه (شماره  -3جلودستگاه) را باز کنید .در اين حالت نمايشگر
نوری (شماره  -8جلودستگاه) روشن مي شود که برای داشتن صدای با کیفیت و مطلوب
نبايد چراغهای نمايشگر تا آخر روشن شوند .
 -7ولوم های کنترل اصلي صدا (شماره  36و  -37جلودستگاه) مربوط به کانالهای  Aو B
را باز کنید .در اين حالت صدا از باندهای متصل به کانالهاپخش میگردد.
اگر ميخواهید از افکت ترکیبي استفاده کنید پس از روشن کردن ( ECHOشماره -9
جلودستگاه) و ( REVERBشماره  -10جلودستگاه)  ،با انتخاب برنامه ترکیبي از  0تا 19
( 20برنامه برای هرکدام) با کلیدهای شماره  11و  12و تنظیم ولوم های  16 ، 15 ، 14و
 17حالت دلخواه را انتخاب کنید.
 -8کلیدهای  3گانه ( M3 , M2 , M1شماره  -13جلودستگاه) برای ذخیره  3حالت
دلخواه افکت ترکیبي در حافظه های  3گانه مي باشد.
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راهنماي 12
تنظيمات دستگاه

با توجه به مراحلي که در قسمت راهنمای استفاده از دستگاه توضیح داده شد  ،توصیه مي
گردد در حالت عادی  ،ولوم های دستگاه را بر روی عددهايي که در جدول زير مشخص
گرديده است  ،تنظیم فرمايید :

+3

HF

TREBLE

رنگ سبز

0

MF

MID

رنگ سبز

+3
7

LF

BASS

رنگ سبز

EFF

ECHO

رنگ قرمز

7

VOL

VOLUME

رنگ آبي

3

MASTER A,B
MASTER
Digital Effect Processor
---ECHO

6

رنگ آبي
رنگ قرمز

6

---

DELAY

رنگ قرمز

+4

----

TONE

رنگ قرمز

مشـخصات فني دسـتگاه
امپدانس ورودی میکروفن

- 150 dB 3k

امپدانس ورودی دک – راديو

- 40 dB 100k
- 122 dB

ديستورشن

0.01%

نسبت سیگنال به نويز

85 dB
±15 dB 20-400 HZ

کنترل صدای وسط )(MF

±15 dB 400HZ-1.5KHZ

کنترل صدای زير )(HF

±15 dB 1.5-25 KHZ

نويز خروجي

کنترل صدای بم )(LF

افکت  400برنامه

DUAL DSP EFFECTS

پاسخ فرکانسي اکو

20 HZ – 18 KHZ

ماکزيمم قدرت خروجي  :بار  4اهم

700 + 700 W RMS
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راهنماي فعال 13
نمودن گارانتي دستگاه
خریـدارگـرامي  ،با سپاس از خرید محصوالت تندر
خواهشمنداست در اولين فرصت براي فعال نمودن گارانتي دستگاه  ،مراحل زیر را انجام دهيد:

 - 1ورود به سايت اين شرکت www.thunderelectronic.com
 -2ورود به قسمت ثبت گارانتي
 -3وارد نمودن مشخصات خريدار (نام  ،نام خانوادگي  ،شماره همراه)
وارد نمودن شماره سريال دستگاه (پشت دستگاه)
 -4تايید (درصورت اطمینان از صحیح بودن مشخصات وارد شده  ،تایید نمایید)
در اين مرحله پیامک زير به تلفن همراه شما ارسال میگردد :
 گارانتي دستگاه شما تا تاريخ  . . . . .فعال گرديد 

-------------------------------------------------راهنماي استعالم نمودن گارانتي دستگاه
پس از ثبت گارانتيِ دستگاه در سایت این شرکت  ،درهر زمان مي توان مدت زمانِ
باقي مانده گارانتي دستگاه را از سایت این شرکت به شرح زیر استعالم نمود :

-1

ورود به سايت اين شرکت www.thunderelectronic.com

-2

ورود به قسمت ثبت گارانتي  قسمت استعالم

-3

وارد نمودن شماره سريال دستگاه (پشت دستگاه)

در اين مرحله پیامک زير به تلفن همراه شما ارسال میگردد :
 گارانتي دستگاه شما تا تاريخ  . . . . .اعتبار دارد 
درصورت نياز به هرگونه راهنمایي یا رفع اشكال با شماره زیر تماس حاصل فرمایيد :

071 – 37740067
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امكانات و قابليتها14ي TE-1400DR
 میکسر 6کاناله
 ورودی های میکروفن در  2نوع  ،کَنُني و معمولي
 3 ورودی آزاد )(AUX
 ورودی و خروجي های ضبط به صورت جداگانه
 خروجي  OUT MONITORبرای اتصال به آمپلي فاير ديگر يا باند اکتیو
 افکت ديجیتالي ترکیبي  400برنامهای
 نمايشگر نوری )(LEVEL METER
 2 کانال آمپلي فاير جداگانه ((077+077Watts
 سیستم خنک کنندگي بوسیله فن الکترونیکي اتوماتیک
 محافظ الکترونیکي با هشدار دهنده
 ترمینالهای مخصوص اتصال به دستگاه افکت با ولوم کنترل
 مجهز به  - MP3player :راديوEqualizer - Recorder - FM
---------------------------------------------------------------------------------------------خواهشمند است با ارائه نظرات و پيشنهادات خود از طریق نمایندگيهاي مجاز تندر
و یا از طریق آدرسهاي زیر  ،ما را در باالبردن کيفيت محصوالت تندر و ارائه خدمات بهتر
یـاري فرمایيـد.

www.thunderelectronic.com
info@thunderelectronic.com
مطالب این کتابچه در سایت شرکت تندر نيز موجود مي باشد.
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