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 :300پارتي باکس (بررسي 2
 

 پنل پشت1.2

 
1)AUX 

 میلي متري به یک دستگاه صوتي اکسترنال وصل کنید.  3.5توسط یک کابل صوتي 

2) USB 

 وصل کنید. USBبه یک حافظه -

 اکسترنال را شارژ کنید. USBیک دستگاه -

3) DC 

 فندکي ماشین وصل کنید.به یک شارژر -

4) AC 

 وصل کنید. ACبه یک پریز برق 

5 )INPUT 

دستگاه ) با رنگ قرمز/سفید( به جکهاي خروجي صوت آنالوگ یک RCAاز طریق کابل صوتي  -

 آنالوگ وصل کنید.

6) OUTPUT 

دستگاه به جکهاي ورودي صوت آنالوگ یک ) با رنگ قرمز/سفید( RCAاز طریق کابل صوتي  -

 وصل کنید. آنالوگ
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7) MIC 

 به یک میکروفن وصل کنید.

8) GUITAR 

 به گیتار وصل کنید. 

 

 پنل باال2.2

 
1) 

 افزایش یا کاهش ولوم صدا

2) 

 پخش، توقف یا ادامه

3) 

 فشار دهید تا بیس را تقویت کنید یا به حالت اول برگردد

4) 

 نوري مختلف سوئیچ کنید. فشار دهید تا بین الگوهاي-

 ها را خاموش/روشن کنید.چراغید تا همه فشار ده-

 را روشن یا خاموش کنید. استروب ارید تا نورثانیه نگه د 2فشار دهید و براي -
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5) 

 بلوتوث شوید. pairingفشار دهید تا وارد حالت -

 شوید. True Wireless Stereo(TWS)دارید تا وارد  ثانیه نگه 2فشار دهید و براي -

 شوند. از حافظه پاکشده  pairاي ثانیه نگه دارید تا همه دستگاهه 10فشار دهید و براي -

6) 

 تغذیه را روشن یا خاموش کنید.

7) 

 شاخص سطح باتري

 توجه:

 نید.ه نکروشن هستند ، مستقیما به قطعات ساطع کننده نور نگا وقتي چراخهاي پارتي باکس

 

 عملکرد چراغ
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 محتویات داخل جعبه :(3

  یک عددPartyBox 300 

 برقعدد کابل  کی 

 یک عدد کابل برق فندکي ماشین 

 

 
 

 

 فیزیکي( نصب 4

 نکته ها:

قرار  سپارتي باکهترین کیفیت صدا، مطمئن شوید که دو توییتر روي سمت باالیي جعبه ببراي -

 دارند.

ه و ملکرد اشتباعباعث ممکن است  ننشینید یا فشارش ندهید.در غیر اینصورت پارتي باکسروي -

 .شود آنشخصي و/یا خرابي  حتجرا

قرار  ائینپرا روي سطح صاف و پایدار بگذارید و مطمئن شوید که پایه الستیکي  پارتي باکس

ورت به ص پارتي باکسرا به صورت عمودي یا افقي قرار بدهید.  پارتي باکسدارد. میتوانید 

 سازگار شود. ،آنقرارگیري خودکار صدا را بهینه میکند تا با جهت 
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 300پارتي باکس روشن کردن (5

 هشدارها:

 استفاده کنید. آنفقط از کابل برق همراه -

بل قا آنیه عنوان منبع تغذ هم برق شهر و یا باتري داخلي میتوانند به ، پارتي باکسبراي این -

 استفاده باشند.

را  رت دیگوصل کنید و بعد سم پارتي باکس.یک سمت کابل برق را به کانکتور برق روي پشت 1

 به پریز برق وصل کنید.
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به فندکي  راوصل کنید و بعد سر دیگر  پارتي باکس DCفندکي ماشین را به جک برق  رشارژ .2

 ماشین وصل کنید.
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 PartyBox (شارژ6

PartyBox 300 رژ داخلي دارد.ایک باتري قابل ش 

 نکته ها:

ن طول والني شدطکنید. این کار باعث  اي اولین بار باتري داخلي را کامل شارژقبل از استفاده بر-

 عمر باتري خواهد شد.

 شارژ باتري داخلي فقط با برق شهر عملي است.

 را شارژ کنید پارتي باکس 1.6

 از پریز برق شهر براي شارژ استفاده کنید.

 
 

 سطح شارژ باتري را چک کنید2.6

 اکسرتي بپا، آنشن کردن توسط باتري قابل شارژ داخلي تغذیه میشود.بعد از رو پارتي باکس

ي را طح باتریت سبالفاصله سطح باتري را نشان میدهد ، با فشار دادن هر دکمه اي، میتوانید وضع

 . چک کنید
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 300پارتي باکس  (طرز استفاده7

 اتصال بلوتوث 1.7

بلوتوث  براي موبایل یا تبلت با اکسترنال به عنوان یک پخش صوت PartyBoxمیتوانید از 

 ستفاده کنید.روشن ا

 بشوید.بلوتوث  pairingحالت وارد را فشار دهید تا  .  1

2.PartyBox 300 .را براي اتصال انتخاب کنید 

 

 
واهد پخش خ پارتي باکس روي دستگاه شما به روي  .وقتي اتصال با موفقیت انجام شد، صدا از3

 شد.

 نکته ها:

.نهمین دستگاه جایگزین را به حافظه بسپارد هشد pair دستگاه 8اکثر دد حمیتوان پارتي باکساین -

 اولین دستگاه خواهد شد.

 متر است. 10دار تقریبا  و دستگاه بلوتوث پارتي باکسمحدوده عملکرد بین این -

 د." را وارد کنی0000خواسته شد، " PINلوتوث دار کد اگر در زمان اتصال به دستگاه ب-

ط شما و محی و دستگاه بلوتوث دار پارتي باکسه بین فاصل راندمان بلوتوث میتواند تحت تاثیر -

 کار قرار بگیرد.
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 کار دستگاه بلوتوث دار: پایانبراي 

 را خاموش کنید. پارتي باکس -

 توث دستگاهتان را غیر فعال کنید و یاوبل-

 دور کنید. ي باکسپارتمحدوده عملکرد بلوتوث  زدستگاه بلوتوث دار را ا-

 بلوتوث دار: براي اتصال مجدد دستگاه

ن ه آخریببه صورت خودکار سعي میکند که را روشن میکنید،  پارتي باکسدفعه بعد که این -

 دستگاه متصل شده، مجددا وصل شود.

تان " را روي دستگاه بلوتوث دارJBL PartyBox 300در غیر اینصورت، به صورت دستي "

 براي اتصال مجدد انتخاب کنید. 

 نکته:

 وصل کنید. پارتي باکسبه  USBبلوتوث، یک حافظه براي خروج از حالت 

 USBاتصال  2.7

ره ذخی Mp3 playerمثال یک  USB، میتوانید از موزیکي که در یک حافظه  PartyBoxبا 

 شده لذت ببرید.

یقي به صورت خودکار موس وصل کنید. پارتي باکس USBرا به درگاه  USBدستگاه حافظه 

 قابل پخشصوتي محتواي  USBک کنید که آیا حافظه پخش خواهد شد.در غیر اینصورت چ

 .دارد
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 فرمتهاي صوتي

 
 

 AUXاتصال  3.7

 نکته ها:

 خش کند.پدر حال پخش نیست، بلوتوث میتواند از تلفن موزیک  USBوقتي منبع -

 را قطع کند.  USB در حال پخش است، بلوتوث نمیتواند پخش از USBوقتي موزیک از -

 باشد.می AUX، بلوتوث و بعد  USBاولویت پخش به ترتیب با -

ه وید کش، مطمئن  پارتي باکسبراي پخش موزیک از دستگاه صوتي قابل حمل خودتان روي این 

 در دسترس نیست. USBهیچ اتصال بلوتوثي و یا دستگاه 

 میلي متري وصل کنید به : 3.5.یک کابل صوتي 1

 تانسوکت هدفون دستگاه صوتي خود -

 پارتي باکساین  AUXکانکتور -

 ود.شپخش  پارتي باکس.دستگاه صوتي خودتان را روشن کنید و موسیقي پخش کنید تا از 2
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 .را انتخاب کنید USBمنبع بلوتوث  یا ،  AUXنکته: براي خروج از حالت 

 INPUTاتصال  4.7

 نکته:

ل طمئن شوید که هیچ اتصا، م کسپارتي باآنالوگ روي این  هبراي پخش موزیک از دستگا-

 در دسترس وجود ندارد. AUXیا اتصال  USBبلوتوث، دستگاه 

 دو سر )قرمز/سفید( را وصل کنید به : RCAیک کابل صوتي 

دي وي دي  /خروجي صوتي ) قرمز/سفید( روي دستگاه صوتي ) تلویزیون RCAسوکتهاي -

 پلیر و غیره(

 باکسپارتي روي پشت این  INPUT(L/R)کانکتورهاي -
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 میکس صدا با یک میکروفن یا گیتار  5.7

 س کنید.میک با یک میکروفن یا یک گیتار الکتریکي ، میتوانید صداي آن را با یک منبع صوتي

م که هاي ساعت بچرخانید تا ولوم را برا در خالف جهت عقر MIC/GUITAR.پیچ ولوم 1

 کنید.

 وصل کنید. ي باکسپارتروي  MIC/GUITARمیکروفن یا گیتار را به جک .2

 گیتار بزنید.اینکه .در میکروفن بخوانید یا 3

 ا فشار دهید.ر -منبع صدا ، +/ولوم براي تنظیم -

 را بچرخانید. MIC/GUITARیتار ، پیچ ولوم گبراي تنظیم ولوم میکروفن یا -

 
 توجه:

نها را آد و را حداقل بگذاری MIC/GUITARکروفن یا گیتار، ولوم در زمان عدم استفاده از می-

 از جک دور جدا کنید.

 اکسترنال USBشارژ دستگاههاي  6.7

ارژتان استفاده قابل ش USBبه عنوان یک شارژر باتري براي دستگاه  پارتي باکسمیتوانید از این 

 کنید.
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 وصل کنید. پارتي باکسروي پشت این  USBرا به درگاه  USBدستگاه 

 
 

 (حمل دستگاه8

 هشدارها:

 ، مطمئن شوید که همه کابلها جدا شده اند. ارتي باکسپل مقبل از ح-

در زمان حمل محکم را  آن،  اکسپارتي بو/یا صدمه به شخصي براي پیشگیري از جراحت  -

 .بگیرید
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 (تنظیمات9

 TWSحالت 1.9

 به یکدیگر وصل شوند. TWSمیتوانند در حالت  300 پارتي باکسدو 

 TWSثانیه فشار دهید و نگه دارید، اتصال  5ان براي را همزم پارتي باکسروي هر دو  .دکمه 1

)  masterاست  لي که به موبایلتان وصپارتي باکسشکل خواهد گرفت.به صورت پیش فرض ، 

 ( میباشد.R) کانال  slave( و دومي Lکانال 

 سوئیچ کنیدبین حاالت زیر فشار دهید تا را  پارتي باکسیک روي  L/Rدکمه .2

L channel / R channel / Stereo 

 دوم به صورت خودکار تنظیم خواهد شد. پارتي باکس

ثانیه فشار دهید و نگه  5براي را ا ه پارتي باکسروي هر کدام از  ، دکمه  TWS . در حالت3

 خارج شوید.  TWSرا خاموش کنید تا از حالت  پارتي باکسدارید یا 

 
 

 حالت دمو ) نمایشي( 2.9

 هشدارها:

ادامه ار کبه صورت خودکار به مو حالت د ،دزده ایدوباره جا  و بعده در آورد اگر کابل برق را-

 د.داخواهد 

ثانیه فشار  5را به صورت همزمان به مدت  و  ،  آن ازیا خروج به حالت دمو براي ورود 

 دهید و نگه دارید.
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          از ع ورودي غیر فعال هستند ، همه دکمه ها غیربحالت دمو، همه منا در

 غیر فعال هستند.

 نکته:

 ثانیه اي دارد. 30داخلي ترک موسیقي  3 پارتي باکساین -

 پخش:

 را براي شروع ، توقف یا ادامه پخش فشار دهید.  یکبار -

 را فشار دهید تا ترک بعدي پخش شود. یکبار  ،بعد از توقف -

 

 حالت استندباي 3.9

 رد حالت استندباي خواهد شد.دقیقه عدم فعالیت وا 20بعد از  پارتي باکساین 

شود به صورت ي انجام نفعالیتدقیقه  20با باتري کار میکند، اگر در عرض   PartyBoxاگر-

 .شد دخواهخودکار خاموش 

انجام فعالیتي دقیقه  20با برق شهر یا شارژر فندکي کار میکند، اگر در عرض   PartyBoxاگر  -

 .خواهد شد نشود به صورت خودکار وارد حالت استندباي

وارد  پارتي باکسو  قطع میکند)تغذیه( یا استریم از روي بلوتوث، حالت استندباي را  فشار 

 حالت عادي خواهد شد.
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 :PartyBox 300 مشخصات دستگاه (10
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 (عیب یابي11

 هشدار:

ز این ستفاده اایچوقت خودتان سعي نکنید تا این دستگاه را تعمیر کنید. اگر هر مشکلي در زمان ه-

 شاب چک کنید.محصول دارید نکات زیر را قبل از مراجعه به مرکز خدمات 

 سیستم

 روشن نمیشود. پارتي باکس

 وصل است. پارتي باکسرق و چک کنید که آیا کابل برق به پریز ب-

 ي باکسپارته د کمطمئن شوی،کنیدنمي استفاده  پارتي باکساگر از کابل برق براي روشن کردن  -

 امال شارژ شده است.ک

 

 صدا 

 شنیده نمیشود. پارتي باکسصدایي از  چهی

 روشن است. پارتي باکسمطمئن شوید که -

 ه اندازه کافي زیاد است.بمطمئن شوید که سطح ولوم - 

 به منبع صوتي وصل است. پارتي باکسمطمئن شوید که -

 

 بلوتوث

 نمیتواند وصل شود. پارتي باکسدستگاهي به 

 آیا بلوتوث را روي دستگاهتان فعال میکنید. چک کنید که-

 ه داریدو نگ قبال به دستگاه بلوتوث دیگري وصل شده است.بلوتوث را فشار دهید پارتي باکس -

 شود. pairتا اتصال قطع شود و با دستگاه جدید 

 .کیفیت صداي ضعیف از یک دستگاه بلوتوثي متصل شده 

 ستگاه ودبین  نزدیکتر کنید یا هر مانعي پارتي باکسدریافت بلوتوث ضعیف است. دستگاه را به 

 را کنار بزنید. پارتي باکس


