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 نکات ایمني

 مقدار ولتاژ برق را بررسي کنیدقبل از استفاده، 

 هرتز طراحي شده است. 50/60ولت ،  240-100این محصول براي جریان برق 

 از کابل برق خود دستگاه استفاده کنیدفقط 

 ارید.رار ندهید یا اجسام سنگین را روي کابل برق نگذرا زیر قالي و قالیچه قکابل برق 

 از کابل برق به درستي استفاده کنید 

بل را براي جدا کردن کابل برق از پریز برق، همیشه دوشاخه را بیرون بکشید و هیچوقت کا

دا جریز برق پرا از  کابل برقاگر قصد دارید براي مدت طوالني از اسپیکر استفاده نکنید، نکشید.

 نید.ک

 بدنه اسپیکر را باز نکنید

ست باعث هیچ قطعه قابل سرویس توسط کاربر داخل اسپیکر وجود ندارد. باز کردن بدنه ممکن ا

 بروز خطر شوک شود.

 

 

 قدمهم .1

ز ارا آن زار الزم باشد نرم افممکن است از قابلیتها و پشتیباني این محصول ،  گیري براي بهره

اهنما مراجعه ربه قسمت ارتقاء نرم افزار در این .به روزرساني کنیددر آینده  USB کانکتور طریق

 تا مطمئن شوید این محصول آخرین به روزساني را دریافت کرده باشد. کنید 
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 محتویات داخل جعبه .2

 ند.با دقت محتویات جعبه را باز کنید و بررسي کنید که آیا قطعات زیر درون جعبه هست

 

 
 

 

 لبررسي محصو .3

 ساندبار 1.3

 کنترلها
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 ه تغذی(1

 دستگاه را روشن کنید یا وارد استندباي کنید 

 +/-ولوم (2

  شود. زیادیا  کماین دکمه را فشار دهید تا ولوم 

 .فشار دهید و نگه دارید تا ولوم صدا به صورت پیوسته کم یا زیاد شود 

  شود. فعالیا  قطعهر دو دکمه را با هم فشار دهید تا صدا 

  منبع() (3

  یک منبع صوتي انتخاب کنید:تلویزیون)پیش فرض(، بلوتوث یاHDMI IN 

 نمایش وضعیت(5

 

 کانکتورها

 
 

 (تغذیه1

  وصل کنید این کانکتوربه را کابل برق همراه 

 اپیتکال (2

 به خروجي اپتیکال روي تلویزیون یا دستگاه دیجیتال تان وصل کنید 

3 )USB 

  کانکتورUSB زاربراي آپدیت نرم اف 

  براي اتصال به یک حافظهUSB  فقط براي نسخه صوتيبراي پخش فایل(US) 
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4)HDMI IN 

  به خروجيHDMI  روي دستگاه دیجیتال تان وصل کنید 

5)HDMI OUT(TV ARC) 

  به وروديHDMI ARC روي تلویزیونتان وصل کنید 

 

 

 ساب ووفر 2.3

 
1)  

 شاخص وضعیت اتصال 

 
 

 تغذیه (2

  وصل کنید ن کانکتوررا به ایکابل برق 
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 ریموت کنترل 3.3

 
 

1)  

 کنید یا وارد استندباي کنید نروش 

 ( تلویزیون2

 منبع تلویزیون را انتخاب کنید 

 بلوتوث  (3

 منبع بلوتوث را انتخاب کنید 

 براي اتصال به دستگاه بلوتوث دیگر فشار دهید و نگه دارید 

 بیس (4

 نید: کم مقدار بیس براي ساب ووفر را انتخاب کlow  متوسط ،middle   یا زیادhigh 

5 )HDMI 

  منبع وروديHDMI IN را انتخاب کنید 

6 )-/+ 

 ولوم را زیاد یا کم کنید 

 پیوسته ولوم ، فشار دهید و نگه دارید کاهشیا  براي افزایش 
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 قطع صدا (7

 صدا را قطع یا وصل کنید 

 

 فیزیکي نصب.4

 نصب رومیزي 1.4

وفر مطمئن شوید که ساب وروي یک سطح صاف و پایدار قرار دهید.را  ساندبار و ساب ووفر

 سانتي متر از دیوار فاصله دارد.  10متر از ساندبار و  1 لحداق

 

 
 نکته ها:

 به کانکتور تغذیه وصل شود. کابل تغذیه باید به درستي-

 ساب ووفر قرار ندهید. یاهیچ جسمي را روي ساندبار -

 متر است. 6ز ااب ووفر و ساندبار کمتر مطمئن شوید که فاصله بین س-
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 نصب روي دیوار 2.4

 
 .آماده سازي:1

وار چسب نصب روي دیوار را به کمک ن الگويمیلي متر از تلویزیون،  50الف(با حداقل فاصله 

 .روي دیوار بچسبانید

 د.را از روي دیوار برداری الگوب(با نوک مداد محل نگه دارنده پیچ را عالمت بزنید.

 دریل کنید. اینچي  0.16/میلیمتري 4پ(روي محل عالمت زده شده، یک سوارخ 

 روي دیوار نصب کنید. را( براکت 2

 ساندبار محکم کنید.را روي پشت ( پیچ 3

 ( ساندبار را آویزان کنید.4

 نکته ها: 

 تواند وزن ساندبار را تحمل کند.مطمئن شوید که دیوار می-

 کنید.فقط روي یک دیوار عمودي نصب -

 ت باال خودداري کنید.از نصب در محل با دما و رطوب-
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 ندبار و دستگاههايکابلها به درستي بین سا، مطمئن شوید که آویزان کردن روي دیوارقبل از -

 د.ناکسترنال قابل وصل باش

یر این غقبل از آویزان کردن روي دیوار، مطمئن شوید که ساندبار به برق وصل نباشد. در  -

 ن است باعث شوک الکتریکي شود.صورت ممک

 

 اتصال .5

 اتصال تلویزیون 1.5

یزیون داخل جعبه یا یک کابل اپیتکال خریداري شده به تلو HDMIطریق کابل  ازساندبار را 

 وصل کنید.

 HDMIاتصال از طریق کابل 

ینه رین گزپشتیباني میکند.این اتصال بهتدیجیتال از صدا و تصویر با یک کابل  HDMIیک اتصال 

 براي ساندبار شماست.

 
 به تلویزیون وصل کنید. HDMIساندبار را از طریق کابل .1

عال شده باشد.به راهنماي ف HDMI-ARCو  HDMI-CEC(روي تلویزیون،چک کنید که 2

 تلویزیون مراجعه کنید.

 نکته ها:

 میشود.ن تضمین HDMI-CECدستگاههاي  ا همهسازگاري کامل ب-
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 اپتیکالاتصال از طریق کابل 

 
 

 را از طریق یک کابل اپتیکال به تلویزیون وصل کنید.ساندبار 

 اتصال دستگاه دیجیتال 2.5

ه ببه ساندبار وصل کرده اید)  HDMI ARC.مطمئن شوید که تلویزیون را از طریق اتصال 1

 قسمت اتصال تلویزیون در باال مراجعه کنید(.

–مثل ست  اي اتصال ساندبار به دستگاه دیجیتالیا باالتر( بر 4.1) نسخه  HDMIاز یک کابل .2

 بلوري یا کنسول بازي استفاده کنید./دي وي ديتاپ باکس ، پخش کننده 

اهنماي دستگاه رفعال شده باشد. به  HDMI-CECوي دستگاه دیجیتال، چک کنید که ر.3

 مراجعه کنید.
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    اتصال بلوتوث  3.5

 نید.اپ وصل کتبلوتوث دارتان مثل موبایل ، تبلت یا لپ  ، ساندبار را به دستگاهاز طریق بلوتوث

 
 

 دستگاه بلوتوثي یکاتصال 

 را فشار دهید تا دستگاه روشن شود.   .1

 روي ریموت کنترل را فشار دهید. روي ساندبار یا  براي انتخاب منبع بلوتوث، .2

”BT PAIRING” ←  :آماده براي جفت شدن بلوتوث 

دقیقه  3در مدت  ”JBL Bar 2.1“ث دارتان، بلوتوث را فعال کنید و دنبال روي دستگاه بلوتو.3

 بگردید.

ید ک تن تائاگر دستگاه شما اسمي به انگلیسي داشته باشد ، نام دستگاه نمایش داده میشود.ی ←

 هم شنیده میشود.

 اتصال مجدد به آخرین دستگاه جفت شده

جفت شده  بلوتوث شما به عنوان یک دستگاهه دستگاتندباي میشود، اسوقتي ساندبار وارد حالت 

ه آخرین بابقا میشود.دفعه بعد که به منبع بلوتوث سوئیچ میکنید، ساندبار به صورت خودکار 

 دستگاه جفت شده، اتصال مجدد میکند.
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 اتصال به یک دستگاه بلوتوثي دیگر

 
 

 BT“دهید و نگه دارید تا  فشاررا روي ریموت کنترل  یا  روي ساندبار در منبع بلوتوث، .1

PAIRING” .نمایش داده شود 

 دستگاه جفت شده قبلي از ساندبار پاک میشود.←

 ساندبار وارد حالت جفت شدن بلوتوث میشود.←

 در قسمت " اتصال به دستگاه بلوتوث" را انجام دهید. 3مرحله .2

  با ساندبار جفت شده است، ابتدا قبال اگر دستگاه“JBL Bar 2.1”  ه از روي دستگارا

 حالت جفت شده خارج کنید.

 نکته ها:

 خواهد شد. قطعاتصال بلوتوث متر باشد ،  10ساندبار و دستگاه بلوتوث بیش از اگر فاصله بین -

دستگاههاي الکترونیکي ممکن است باعث تداخل رادیویي شوند.دستگاههایي که امواج -

ر نگه ندبار دوگاههاي شبکه بیسیم باید از سایکروویو و دستاالکترومغناطیسي تولید میکنند مثل م

 داشته شوند.
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 پخش موزیک .6

 روشن کردن/ استندباي خودکار/ بیدارباش خودکار 1.6

 
 روشن کردن

 .ساندبار و ساب ووفر را با کابل برق به پریز برق وصل کنید.1

 را فشار دهید تا روشن شود.  .روي ساندبار ، دکمه2

 مایش داده میشود.ن ”HELLO“عبارت  ←

 ساب ووفر به صورت خودکار به ساندبار وصل میشود.←

Connected :  ، در مي آیدسفید ثابت به رنگ. 

 

 نکته ها:

 فقط از کابل برق همراه دستگاه استفاده کنید.-

 صل کرده اید.وهمه اتصاالت را ، مطمئن شوید که به درستي روشن کردن ساندبارقبل از -

 استندباي خودکار

وئیچ ستندباي اسدقیقه غیرفعال باشد، به صورت خودکار به حالت  10اگر ساندبار بیش از 

 .ساب ووفر هم به استندباي میرود و رنگ نمایش داده میشود ”STDBY”خواهد کرد.

 تخاب شدهان عدفعه بعد که ساندبار را روشن میکنید، به آخرین منبکهربایي ثابت میشود. 

 برمیگردد.
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 ربیدارباش خودکا

 ساندبار به صورت خودکار بیدار خواهد شد وقتي ،در حالت استندباي     

  ساندبار از طریق اتصالHDMI ARC ،به تلویزیون وصل و تلویزیون روشن شود 

  ز طریق وصل است و سیگنالهاي صوتي ابه تلویزیون ساندبار از طریق یک کابل اپتیکال

 این کابل تشخیص داده میشوند.

 

 ع تلویزیونپخش از منب 2.6

 ت ببرید.میتوانید از پخش صداي تلویزیون از اسپیکرهاي ساندبار لذدر زمان اتصال ساندبار،

 
داي صشده است و  تنظیممطمئن شوید که تلویزیون روي پشتیباني از اسپیکرهاي اکسترنال .1

 بلندگوهاي داخلي آن قطع هستند.

 است. مطمئن شوید که ساندبار به درستي به تلویزیون وصل.2

 روي ریموت کنترل را فشار دهید. TVروي ساندبار یا  زیون، یبراي انتخاب منبع تلو.3

← TV.منبع تلویزیون انتخاب شده است : 

 .در تنظیمات کارخانه اي ، منبع تلویزیون به صورت پیشفرض انتخاب شده است 

 نکته ها:

ل شده باشد، کابل ن وصو اپیتکال به تلویزیو HDMIاز طریق هر دو کابل اگر ساندبار -

HDMI .براي اتصال تلویزیون انتخاب میشود 

  راه اندازي ریموت کنترل تلویزیون1.2.6
چک کنید که  اینکه از ریموت کنترل براي هر دو تلویزیون و ساندبارتان استفاده کنید، براي 

آموزش "مراحل قسمت  نمیکند،اگر پشتیباني پشتیباني میکند. HDMI-CECتلویزیونتان از 

 را ببینید.  ریموت کنترل تلویزیون"
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HDMI-CEC 
ابلیت را قلویزیون این تپشتیباني میکند، مطابق راهنماي  HDMI-CECاگر تلویزیونتان از 

وصل صدا،  وولوم، قطع کردن کم و زیاد  میتوانیداز طریق ریموت کنترل تلویزیون  فعال کنید.

 ندباي ساندبار را کنترل کنید.روشن کردن دستگاه/ است

 

  آموزش ریموت کنترل تلویزیون

را فشار دهید و نگه  و + نمایش داده شود،  ”LEARNING“، تا وقتي  .روي ساندبار1

 دارید.

 وارد حالت آموزش ریموت کنترل تلویزیون میشوید.←

 هید:جام دثانیه، مراحل زیر را روي ساندبار و ریموت کنترل تلویزیون ان 15.در ضمن 2

 و براي قطع صدا/وصل صدا( با هم) –+ و  ، -الف(روي ساندبار: یکي از دکمه هاي + ، 

 را فشار دهید.

 ب( روي ریموت کنترل تلویزیونتان:دکمه دلخواه را فشار دهید.

”WAIT” ← .روي ساندبار نمایش داده میشود 

”DONE”← :آموزش داده شد. کرد دکمه ساندبار به دکمه ریموت کنترل تلویزیونکار 

 را تکرار کنید تا آموزش دکمه کامل شود. 2.مرحله3

و + روي ساندبار را فشار دهید  .براي خروج از حالت آموزش ریموت کنترل تلویزیون، 4

 نمایش داده شود. ”EXIT LEARNING“ وقتي و نگه دارید تا

 ساندبار به آخرین منبع انتخاب شده برمیگردد.←
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  HDMI-INنبع پخش از م 3.6

کرهاي ا از اسپیاتصال زیر، دستگاه دیجیتال شما میتواند ویدئو را روي تلویزیون و صدا ردر حالت 

 ساندبار پخش کند.

 
 اشد.مطمئن شوید که ساندبار به درستي به تلویزیون و دستگاه دیجیتال شما وصل شده ب.1

 یچ کنید.ئبه منبع دستگاه دیجیتال سو.2

چ رودي سوئیبه صورت خودکار به منبع وار از حالت استندباي بیدار میشود و تلویزیون و ساندب←

 میکند.

  براي انتخاب منبعHDMI IN  ،روي ساندبار یا روي ساندبارHDMI  روي ریموت

 کنترل را فشار دهید.

 تلویزیون را به حالت استندباي سوئیچ کنید..3

 شده اند. ساندبار و دستگاه دیجیتال به حالت استندباي سوئیچ←

 نکته ها:

 تضمین نمیشود. HDMI-CECسازگاري کامل با همه دستگاههاي -
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 بلوتوثپخش از منبع  4.6

 ، موزیک را از دستگاه بلوتوثي روي ساندبار پخش کنید.از طریق بلوتوث

 .چک کنید که ساندبار به درستي به دستگاه بلوتوثي وصل شده باشد.1

 روي ریموت کنترل را فشار دهید. ساندبار یا   روي.براي انتخاب منبع بلوتوثي، 2

 پخش موزیک روي دستگاه بلوتوثي را شروع کنید..3

 .ولوم را روي ساندبار یا دستگاه بلوتوثي تنظیم کنید. 4

 

 تنظیمات صدا .7

 تنظیم بیس

 چک کنید که ساندبار و ساب ووفر به درستي وصل شده باشند..1

 بیس سوئیچ کند. سطوحهم فشار دهید تا بین  را  پشت سر روي ریموت کنترل، .2

”HIGH”← ، “LOW” و”MID” .نمایش داده میشوند  

 صدا )یا سینک(همزماني

ي از تاخیر چیهمان کنید تا مطمئن شوید که زصدا و ویدئو را هم یدبا ویژگي همزماني صدا، میتوان

 محتواي ویدئوي شما شنیده نمیشود.

داده  نمایش ”SYNC“تا  ثانیه فشار دهید و نگه دارید 3ز را بیش ا TVروي ریموت کنترل، .1

 .شود

 د و با ویدئوروي ریموت کنترل را فشار دهید تا تاخیر صدا تنظیم شو –ثانیه، + یا  5 طي مدت.2

 هماهنگ شود.

 زمانبندي همزماني صدا نمایش داده میشود.←

 (Smart mode)حالت هوشمند

 کتهاياف ش فرض، میتوانید از برنامه هاي تلویزیون بابا حالت هوشمند فعال شده به صورت پی

الت ل کردن حصوتي قوي لذت ببرید.براي برنامه هاي تلویزیوني مثل اخبار ، میتوانید با غیرفعا

 هوشمند و سوئیچ کردن به حالت استاندارد، افکتهاي صوتي را کم کنید.
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ي صوتي قوي اعمال براي افکتها JBL Surround Soundو  EQحالت هوشمند:تنظیمات 

 میشوند.

 براي افکتهاي صوتي استاندارد اعمال میشوند. EQتنظیمات  پیشحالت استاندارد:

 براي غیرفعال کردن حالت هوشمند، کارهاي زیر را انجام دهید:

  ،تا  را فشار دهید و نگه دارید روي ریموت کنترل“TOGGLE”  .نمایش داده شود 

 .+ را فشار دهید

← “OFF SMART MODE”  فعال است.غیر هوشمند: حالت 

 میشود. میکنید، حالت هوشمند دوباره به صورت خودکار فعال را روشندفعه بعد که ساندبار ←

 
 بازیابي تنظیمات کارخانه اي .8

ز روي را اتان تنظیمات کارخانه اي تعریف شده در کارخانه،همه تنظیمات شخصي  با بازیابي

 میکنید. پاکساندبار 

 ثانیه نگه دارید و فشار دهید. 10را بیش از  و دبار، روي سان 

”RESET”← .نمایش داده میشود 

 و بعد وارد حالت استندباي میشود.روشن میشود ساندبار ←

  

 ارتقاء نرم افزار .9

رم به روزرساني هاي ن JBLبراي کارکرد بهینه محصول و بهترین تجربه شخصي، ممکن است 

 ر در آینده ارائه کند.افزاري براي سیستم ساندبا

روي ساندبار را فشار دهید و نگه دارید تا نسخه نرم  –و  .براي چک نسخه نرم افزار فعلي ، 1

 افزار نمایش داده شود.

 ذخیره کرده USBچک کنید که فایل آپدیت نرم افزاري را روي فولدر ریشه یک حافظه .2

 را به ساندبار وصل کنید. USB اید.حافظه 
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ثانیه فشار  10روي ساندبار را بیش از  –و   ، نرم افزاري وارد شدن به حالت آپدیت .براي3

  .دهید و نگه دارید

← “UPGRADING”  :.آپدیت نرم افزار در حال انجام است 

← “DONE” ت نرم افزار تکمیل شد.یک تن تائید شنیده میشود.ی: آپد 

 انتخاب شده برمیگردد. عساندبار به آخرین منب←

 ه ها:نکت

به ساندبار  USBقبل از اینکه آپدیت نرم افزار کامل شود، ساندبار را روشن نگه دارید و حافظه -

 وصل باشد.

ان کنید نمایش داده میشود.دوباره امتح ”FAILED“اگر آپدیت نرم افزار با شکست روبرو شود -

 یا به نسخه قبلي برگردید.

 

 اتصال مجدد ساب ووفر .10

صورت  ر در کارخانه با یکدیگر جفت میشوند.بعد از روشن شدن، آنها بهساندبار و ساب ووف

ه کخودکار با هم جفت میشوند و وصل میشوند.در بعصي موارد خاص، ممکن است الزم باشد 

 دوباره آنها را جفت کنید.
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 ساب ووفر (pairing)براي ورود مجدد به حالت جفت شدن

چشمک زن سفید به صورت دارید تا وقتي که را فشار دهید و نگه  روي ساب ووفر، .1

 در آید.

روي ریموت کنترل  را فشار  براي ورود به حالت جفت شدن ساب ووفر روي ساندبار، .2

روي ریموت کنترل را  –. نمایش داده شود ”SUBWOOFER SPK“تا  دهید و نگه دارید

 فشار دهید.

← “SUBWOOFER CONNECTED” :.ساب ووفر وصل شده است 

 کته ها:ن

دن دقیقه از حالت جفت ش 3اگر جفت شدن و اتصال کامل نشده باشند، ساب ووفر در مدت -

 تغییر میکند. کهربایي ثابتاز سفید چشمک زن به  خارج خواهد شد. 
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 Bar 2.1 Deep Bass مشخصات دستگاه  .11
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 عیب یابي .12

ن محصول گر مشکلي در استفاده از ایهرگز سعي نکنید که این محصول را خودتان تعمیر کنید.ا

 دارید، ابتدا موارد زیر را قبل از مراجعه به مرکز خدمات بررسي نمائید.

 سیستم

 .نمیشودسیستم اسپیکر روشن 

 .چک کنید که آیا کابل برق به درستي به پریز برق و ساندبار وصل شده باشد 

 ساندبار هیچ عکس العملي به فشار دکمه نشان نمیدهد.

 ي" را ا)قسمت "بازیابي تنظیمات کارخانه ات کارخانه اي ساندبار را برگردانیدتنظیم

 .ببینید(

 

 صدا

 هیچ صدایي از ساندبار شنیده نمیشود

  صداي ساندبار قطع نشده باشد.مطمئن شوید که 

  .منبع ورودي صوتي درست را روي ریموت کنترل انتخاب کنید 

 یگر به درستي وصل کنید.ساندبار را به تلویزیونتان یا دستگاههاي د 

  روي ساندبار، ساندبار را به تنظیمات  و ثانیه 10با فشار دادن و نگه داشتن بیش از

 کارخانه اي برگردانید. 

 اعوجاج در صدا یا اکوي صدا

  زیون کنید، مطمئن شوید که صداي تلویمیاگر صدا را از تلویزیون روي ساندبار پخش

 ن غیرفعال باشند.قطع باشد یا بلندگوهاي داخلي آ

 صدا و تصویر با هم همزمان نیستند

 .قابلیت همزماني صدا را براي همزماني صدا وتصویر فعال کنید 

 

 

 

 ویدئو
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 پخش میشوند Apple TVعوجاج از طریق اتصاویر با 

  فرمتApple TV 4K  نیاز بهHDMI V2.0  ل پشتیباني صوتوسط این مح کهدارد

 یر با اعوجاج یا صفحه سیاه دیده شود.نمیشود.در نتیجه ممکن است تصاو

 

 بلوتوث

 وسیله اي نمیتواند به ساندبار وصل شود

 .چک کنید که آیا بلوتوث را روي دستگاه بلوتوثي فعال کرده اید 

  قسمت با یک دستگاه بلوتوث دیگر جفت شده باشد، بلوتوث را ریست کنیداگر ساندبار(

 در فصل "اتصال" را ببینید(. "اتصال به دستگاه دیگر" از "اتصال بلوتوث"

  ار را بلوتوث روي ساندبهرگز با ساندبار جفت نشده باشد، اگر دستگاه بلوتوثي شما

بلوتوثي  کنید و بعد دوباره دستگاه unpairساندبار را روي دستگاه بلوتوثي ریست کنید،

 را با ساندبار جفت کنید)قسمت "اتصال بلوتوث" در فصل "اتصال" را ببینید(.

 وصل شدهفیت صداي ضعیف از یک دستگاه بلوتوثي کی

 نعي بین دریافت بلوتوث ضعیف است.دستگاه منبع را به ساندبار نزدیکتر کنید یا هر ما

 منبع صدا و ساندبار را کنار بزنید.

 دستگاه بلوتوثي وصل شده دائما قطع و وصل میشود

 نعي بین کنید یا هر ما دریافت بلوتوث ضعیف است.دستگاه منبع را به ساندبار نزدیکتر

 منبع صدا و ساندبار را کنار بزنید.

 

 ریموت کنترل

 ریموت کنترل کار نمیکند

  نو عوض  ضعیف شده اند.اگر چنین است ، آنها را با باتریهايچک کنید که آیا باتریها

 کنید.

 بین ریموت کنترل و واحد اصلي را کم کنید. هفاصله و زاوی 


