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 ( محتویات داخل جعبه 2

 

 
 ( اتصال ساندبار3

 ل سیستمد و کبه شما کمک میکند تا ساندبار را به تلویزیون و دیگر وسایل وصل کنیاین قسمت 

 را راه اندازي کنید.

 اتصال ساندبار به تلویزیون

وزیک ار به ماندبس وید. میتوانید از طریق برنامه هاي تلویزیون ساندبار را به تلویزیون وصل کن

 گوش بدهید.

 HDMI(ARC)اتصال به تلویزیون از طریق 

ر است. ندباال به ساتصاز صداي دیجیتال پشتیباني میکند و بهترین گزینه براي ا HDMIاتصال 

ر با یق ساندبارا از طرپشتیباني میکند ، میتوانید صداي تلویزیون  HDMI ARCاگر تلویزیون از 

 بشنوید.  HDMIل بکمک یک کا
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 اتصال به تلویزیون از طریق اپتیکال

 
 HDMIي اپتیکال از صداي دیجیتال پشتیباني میکند و یک جایگزین براي اتصال صوت اتصال

 است.

است و  شده ن شوید که صداي تلویزیون براي پشتیباني " بلندگوهاي خارجي" تنظیمئمطم نکته:

 دگوهاي داخلي تلویزیون را غیر فعال کنید.بلن

 

 اتصال ساندبار به دیگر وسایل

 HDMIاتصال وسایل دیجیتال از طریق گزینه اول:
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ریق طاز  رامثل یک رسیور، پخش کننده دي وي دي/بلو ري یا کنسول بازي یک وسیله دیجیتال 

خش ایل موسیقي پوصل کنید.وقتي وصل کردید و یک ف به ساندبار HDMI اتصال یک کابل

 کردید یا یک بازي انجام دادید

 ویدئو به صورت خودکار روي تلویزیون نمایش داده میشود و  -

 صدا به صورت خودکار روي ساندبار پخش میشود. -

روي دستگاه  HDMI OUT، کانکتور  High Speed HDMIبا کمک یک کابل  1

از طریق  را به تلویزیونروي ساندبار وصل کنید. ساندبار   HDMI INدیجیتال را به 

HDMI OUT(ARC)  .وصل کنید 

روي  HDMI 1روي ریموت کنترل را مرتب فشار دهید تا  SOURCEدکمه  2

 نشان داده شود. نمایشگر

یون ویدئو روي تلویزدرست نیست، ورودي  HDMI CECاگر تلویزیون سازگار با   3

 را انتخاب کنید.

 را فعال کنید. HDMI CECروي دستگاه وصل شده ، عملکرد  4

 

 ال دستگاهها از طریق کابلهاي صوتي آنالوگتصگزینه دوم: ا
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انکتورهاي  میلي متري( روي ساندبار را به ک 3.5) جک  Aux in،  یک کابل آنالوگ .با کمک1

Aux out  /3.5 .میلي متري روي دستگاههاي قابل حمل تان وصل کنید 

اده دنشان  نمایشگرروي  AUXتب فشار دهید تا روي ریموت کنترل را مر SOURCEدکمه  .2

 شود.

 

 روشن کردن سیستم
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Pair با ساب ووفر 

 
ندبار ه ساوقتي هر دو ساندبار و ساب ووفر روشن شوند، ساب ووفر بیسیم به صورت خودکار ب

 وصل میشود. اگر ساب ووفر روشن و وصل باشد، نور چراغ سفید ثابت میشود.

 :کنید  pairبا ساب ووفر دستي ب ووفر بیسیم شنیده نمیشود، به صورت اگر هیچ صدایي از سا

ه وفر بور اتصال قطع باشد، شاخص چراغ روي ساب گ.ساندبار و ساب ووفر را روشن کنید.ا1

 صورت آهسته چشمک میزند.

اغ شود.شاخص چر pairingروي ساب ووفر را فشار دهید تا وارد حالت  Connect.دکمه 2

 به صورت تند چشمک میزند.روي ساب ووفر 

ب ثانیه فشار دهید بعد به ترتی 5روي ریموت کنترل را براي  DIM DISPLAY.دکمه 3

BASS+   و BASS-  نمایشگرفشار دهید. کوتاه را“PAIRING”  واهد داد.خرا نمایش 

 

 ساندبار موفقیت آمیز بود، شاخص چراغ روي ساب ووفر روشن میشود و نمایشگر pairingاگر 

“DONE” .را نمایش میدهد 

 .هسته چشمک میزندآموفقیت آمیز نبود، شاخص روي ساب ووفر به صورت  pairingاگر 

 حل فوق را تکرار کنید.امر موفقیت آمیز نبود، pairingاگر  .4
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 ( نصب ساندبار4

4a نصب ساندبار روي میز 

 
4b نصب ساندبار روي دیوار 

ر مرکز ه روي وي دیوار استفاده کنید، نوک مداد رااز نوار چسب براي چسباندن کاغذ راهنما ر

 د.سوراخ نصب فشار دهید تا محل براکت نصب را عالمت بزنید و بعد کاغذ را برداری

 
 نید.بعد ساندبار را روي دیوار نصب ک عالمت مداد پیچ کنید،با  در محلبراکتها را 
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 ( استفاده از سیستم ساندبار5

 . براي کنترل1

aال. پنل با 

 
bریموت کنترل . 

 
 HDMI ARC/HDMI 1/Optical/AUX/Bluetooth/USB*سوئیچ بین 

نیه ثا 5براي  یاسوئیچ کنید  Standard/music/voice/movie/sportsبین حالت صداي ** 

 ریست کنید.را فشار دهید تا تنظیم صوتي پیش فرض 

 سوئیچ کنید shuffle/repeat all/repeat one off: بین  USB***تنها براي پخش 

 

 . براي استفاده از بلوتوث2

2a دکمه .Bluetooth(BT)  روي ریموت کنترل را فشار دهید تاpairing شود بلوتوث شروع 
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2b .JBL Bar 2.1 را براي اتصال انتخاب کنید 

 
ریموت  روي Bluetooth(BT)دکمه  کنید ،  pairتوضیح: اگر میخواهید وسیله موبایل دیگري 

 ثانیه فشار دهید و نگه دارید 3ا براي کنترل ر

 نکات:

 ارد کنید.ورا  0000ال وسیله بلوتوثي ، اگر پین کد خواسته شد ، تصدر زمان ا-

شود ،اتصال بمتر  10ر حالت اتصال بلوتوث، اگر فاصله بین ساندبار و وسیله بلوتوثي بیش از د-

 بلوتوث قطع خواهد شد.

 ه صورت خودکار خاموش میشود.آماده، ب دقیقه در حالت 10ساندبار بعد از -

ستگاههاي الکترونیکي ممکن است باعث تداخل الکترونیکي شوند.وسایلي که امواج د-

بار حد ساندز واالکترومغناطیسي تولید میکنند مثل میکروویو، وسایل شبکه بیسیم و غیره باید ا

 اصلي دور نگه داشته شوند.



 

 10 

 SoundShiftبراي استفاده از  3.

ا را خاموش است. موزیک بلوتوث نمیتواند منبع فعلي شم SoundShiftورت پیش فرض به ص

 قطع کند.

 روي ریموت کنترل را فشار دهید تا این قابلیت را فعال کنید. SoundShiftدکمه 

 
ا از تنید کدر چنین حالتي ، از منبع موسیقي خودتان موزیک پخش کنید یا پخش آن را متوقف 

منبع قبلي  - و تلویزیون (A)دستگاههاي موبایلتان لذت ببرید.منبع بلوتوث سوئیچ خودکار بیم

(B). 

 
 USB. براي استفاده از 4

 را از طریق ساندبار پخش کنید.  USBفایلهاي موسیقي داخل حافظه 

 را به ساندبار وصل کنید. USB 2.0.فلش درایو 1

 روي نمایشگر USBارت روي ریموت کنترل را مرتب فشار دهید تا عب SOURCE.دکمه 2

 نشان داده شود.

را نشان میدهد و به صورت خودکار  LOADINGتشخیص داده شود، نمایشگر  USBاگر 

 موزیک شروع به پخش میکند.

 از منطق زیر براي پخش موزیک بهره میبرند. USBآهنگها روي حافظه 
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 شد، پوشه ظاهر نمیشود.اگر هیچ فایلي در پوشه نبا-

 یشوند وص داده میلها در ریشه تشخییب حروف الفبا و اعداد شناخته میشوند.ابتدا فافایلها به ترت-

 یکي یکي پخش  ()شکل باال  7تا فایل  1بعد فایلهاي داخل پوشه ها. بنابراین فایلها از فایل 

 میشوند. 

 USBکنترل پخش 

 تفادهاس USBبراي کنترل موزیک روي وسیله  Play/Pause/Previous/Next/Shuffleاز 

 کنید.
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 استفاده کنید، از مطالب زیر آگاه شوید: USBقبل از اینکه از وسیله 

ي انگلیسي اراکترهاکین ساندبار میتواند نام فایل یا پوشه اي را نشان دهد که تنها شامل اعداد یا ا-

 باشد. زبانهاي دیگر و نمادها پشتیباني نمیشوند.

راتر رود ، روي نمایشگر ساندبار نمایش فکاراکتر  15از   USBاگر نام یک فایل روي وسیله -

 داده نخواهد شد.

 دا نکنید.را ج  USBدر زمان انتقال فایلها ، وسیله  -

یتهاي تجاري قابل پخش ( از ساMP3,WMA) مثل DRM-protectedفایلهاي موسیقي -

 نیستند.

 

 سازگار USBوسایل 

-MP3 PLAYER  :MP3 PLAYER  نوع فلش 

- USB FLASH DRIVE وسایلي که از :USB 2.0 .پشتیباني میکنند 

 ممکن است پشتیباني نشوند. USBبرخي وسایل  -

 

  USB وسیلهضروریات 

 .نمیشوند ستگاههایي که براي کار نیاز به نصب نرم افزار روي کامپیوتر دارند ، پشتیبانيد-

 جدا نکنید.در حال کار را  USBدستگاه  -

  پشتیباني نمیکند. فایل یا بیشتر 2000داراي  USBساندبار از دستگاههاي -

ابل ازي جانبي قسساندبار قابل اتصال به پي سي نیست و به عنوان وسیله ذخیره  USBپورت -

 استفاده نیست.

ل سیستمهاي روي این سیستم پشتیباني نمیشوند) فای NTFSو  exFATسیستم فایل -

FAT16/FAT32 .)در دسترس هستند 

 ستي تشخیص داده، ممکن است وسایل زیر روي این سیستم به در هاتگاهدسبرخي بسته به -

 نشوند.

تیپ هارد، هاب یو اس بي ،  USBدستگاه هاي  ،هاردهاي اکسترنال، کارت ریدر  -

 آیفون/آیپاد/آیپد، دستگاه اندرویدي
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 ( تنظیم صدا6

 آل را براي ویدئو و موزیکتان انتخاب کنید.این قسمت کمک میکند تا صداي ایده 

 قبل از شروع

 ا آماده کنید.اتصاالت الزم در این راهنما ر -

 نبع مربوطه براي وسایل دیگر سوئیچ کنید.مروي ساندبار، به -

 ولوم را تنظیم کنید

 د.را فشار دهید تا سطح ولوم را زیاد یا کم کنی -/+VOLUMEدکمه -

 را فشار دهید. MUTEبراي قطع صدا، دکمه -

را فشار  -/+VOLUMEفشار دهید یا دکمه را MUTEبراي برگرداندن صدا، دوباره دکمه -

 دهید.

 افکت صوتي را انتخاب کنید

 حالت صداي فراگیر -1

 فعال یا غیر فعال شود. SURROUNDرا فشار دهید که حالت  SURROUNDدکمه -

Onتجربه صداي فراگیر : 

Offیده آل براي شنیدن موسیقيا -اله: صداي استریو دو کان 

 .باس2

 اندبار را عوض کنید.تنظیم فرکانس پائین )باس( س-

 را فشار دهید تا سطح ولوم ساب ووفر را تغییر دهید. -/+ BASSدکمه  -

 . حالت صدا3

 تهاي صداي از پیش تعریف شده را مطابق ویدئو یا موزیکتان انتخاب کنید.حال-

 خاب یک گزینه صدا از نمایشگر فشار دهید.را براي انت SOUNDدکمه  -

 را انتخاب کنید.  STANDARDجینال لذت ببرید حالت اگر میخواهید از صداي اری -

گوش بدهید، حالت  بسته به محتوایي که میخواهید-

MUSIC,MOVIE,VOICE,SPORTS .را انتخاب کنید 

 . حالت شب4
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میشود ولوم صداهاي بلند را ک پخش وقتي موزیبراي گوش دادن در سکوت،حالت شب  -

 کاهش میدهد.

 س میباشددر دستر DOLBY DIGITALحالت شب فقط براي آهنگهاي -

 را فشار دهید. NIGHT MODEدکمه براي فعال یا غیر فعال کردن این حالت  -

گه ثانیه فشار دهید و ن 5را براي  SOUNDبراي ریست تنظیمات صوتي پیش فرض، دکمه 

 دارید.

 

 را سنکرون کنید ویدئو و صدا

 گر صدا و تصویر سنکرون نباشند، صدا را تاخیر بدهید تا با ویدئو سنکرون شود.ا -

 نکرون شود.را فشار دهید تا صدا با تصویر س -/+ AUDIO SYNCدکمه  -

 

 ( پاسخ به ریموت کنترل تلویزیون7

 از ریموت کنترل تلویزیون خودتان براي کنترل ساندبار کمک بگیرید.

7aاي اکثر تلویزیونهاي سامسونگ، ال جي ، سوني و . برVIZIO 

یت ین قابلد ااگر میخواهی.ساندبار به صورت خودکار به ریموت کنترل تلویزیون شما پاسخ میدهد

 روي ریموت کنترل ساندبار را فشار دهید. SHUFFLEرا غیر فعال کنید، دکمه 

 
 نکته:

 گذاشته شده. ”external speaker“روي  مطمئن شوید که خروجي صداي تلویزیون-

 ، این کار ممکن است درست کار نکند.بسته به ریموت کنترل-

 .کار نمي کند LG TV magicاین کار روي ریموت کنترل -

 ار نکند.فعال است درست ک HDMI CECاین کار ممکن است وقتي  -
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 ر نکنند.رتب دکمه ولوم را فشار دهید برخي ریموت کنترلها ممکن است درست کااگر م-

 گیريیاد را دنبال کنید و  7bقسمت  ،ون شما پشتیباني نشده است اگر ریموت کنترل تلویزی -

(learning) .ریموت مادون قرمز را انجام دهید 

7b ،ریموت مادون قرمز را انجام دهید یادگیري. براي دیگر تلویزیونها 

ال بنیر را داحل زشما پاسخ بدهد، مرجهت پروگرام ساندبار براي اینکه به ریموت کنترل تلویزیون 

یادگیري  را فشار دهید و نگه دارید تا وارد حالت Sourceو   +Volumeکنید.ابتدا، دکمه 

 بشوید. 

 
ویزیون را روي ریموت کنترل تل powerروي ساندبار را فشار دهید و دکمه  power بعد دکمه 

 فشار دهید.

 
طع صدا، هر دو دکمه قانجام دهید.براي   + volumeو   – volumeهمین کار را براي 

volume +   وvolume –   روي  ساندبار را فشار دهید و دکمهmute   روي ریموت کنترل

 تلویزیون را فشار دهید.

وت ما به ریمروي ساندبار را دوباره فشار دهید و حاال ساندبار ش source و  + volumeدکمه 

 کنترل تلویزیون شما پاسخ میدهد.
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 ( سیستم8

 .استندباي خودکار1

رد تگاه متصل وادقیقه عدم کارکرد دکمه ها و عدم پخش صدا/تصویر از دس 10این ساندبار بعد از 

 حالت استندباي میشود.

 .بیدار باش خودکار2

 بایوني لویزهر وقت که یک سیگنال صدا دریافت شود، ساندبار روشن میشود.وقتي ساندبار به ت

 این حالت خیلي مفید است.ود ، وصل شکابل اپتیکال 

 .تنظیم روشنایي نمایشگر3

ا صول رروي ریموت کنترل را مرتب فشار دهید تا سطح روشنایي نمایشگر این مح DIMدکمه 

 انتخاب کنید.

 .انجام تنظیمات کارخانه اي4

 ساندبار را به تنظیمات پروگرام شده پیش فرض کارخانه اي ریست کنید. این -

روي پنل باالیي  VOLUME - , VOLUME + , SOURCEبع، دکمه در هر حالت من-

 را نشان دهد.  RESETساندبار را فشار دهید و نگه دارید تا نمایشگر 

و ري  قتي بازنشاني تنظیمات کارخانه اي تمام شد، محصول به صورت خودکار خاموش میشودو-

 استارت میشود.

 نرم افزار.بررسي نسخه 5

سپس دکمه  دثانیه در هر منبعي فشار دهید و نگه داری 5براي را  DIM DISPLAYدکمه -

SOUND MODE  وNIGHT MODE .را فشار دهید و نگه دارید 

صل کنید به ساندبار و AUXکابل  لطفا ساب ووفر را از طریق یک، نرم افزاربراي بررسي نسخه -

 باال عمل کنید. روشو مطابق 

 نرم افزار.ارتقاء 6

ه تي ارائر آپدیایي براي فریم ور سیستم ساندبار در آینده ارائه دهد. اگآپدیته JBLممکن است 

 اندبار،س  USBکه آپدیت فریم ور روي آن ذخیره شده به پورت  USBشد، با اتصال یک وسیله 
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 JBLایت سن به و دانلود آ داز آپدیت جدیاطالع میتوانید آپدیت فریم ور را انجام دهید. براي 

 مراجعه کنید. 

 خصات محصول( مش9
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 ( عیب یابي10

 سیستم

 سیستم روشن نمیشود

 چک کنید که آیا کابل برق به پریز برق و ساندبار وصل است.

 

 صدا

 ي از ساندبار شنیده نمیشودیهیچ صدا

 شده باشدنمطمئن شوید که صداي ساندبار قطع -

 نیدورودي صدا را انتخاب کدرست روي ریموت کنترل، منبع -

 ساندبار به تلویزیون یا دیگر وسایل را متصل کنید. کابل صدا از-

 در هر صورت به اتصال صوتي جداگانه نیاز ندارید وقتي که :

 وصل شده باشند یا  HDMI ARCساندبار و تلویزیون از طریق اتصال -

 اشدروي ساندبار وصل شده ب HDMI IN یک دستگاه به کانکتور-
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روي  VOLUME - , VOLUME+ , SOURCEبا فشار دادن و نگه داشتن دکمه هاي -

 پنل باالیي ساندبار ، آن را به تنظیمات کارخانه اي برگردانید.

 بعد از تنظیم صدا ، صداي ساندبار عجیب غریب به نظر میرسد

ثانیه تنظیم صدا را  5یموت کنترل به مدت روي ر SOUNDبا فشار دادن و نگه داشتن دکمه -

 ریست کنید.

 ووفر بیسیم شنیده نمیشودهیچ صدایي از ساب 

  ک کنید که آیا چراغ ساب ووفر سفید ثابت است. اگر در حال چشمک زدن است، اتصالچ-

 کنید pairقطع است.به صورت دستي ساب ووفر را به ساندبار 

 دیستورشن صدا یا اکو

 است قطع تلویزیون را از ساندبار پخش میکنید ، مطمئن شوید که صداي تلویزیون ياگر صدا

 سنکرون نیستند مصدا وتصویر با ه

 و تصویر فشار دهید. را براي سنکرون کردن صدا  -/+ AUDIO SYNCدکمه 

 پیغام خطا روي پنل نمایشگر نمایش داده میشود

 ي نشده است.یعني اینکه فرمت صوتي ورودي پشتیبان ،نمایش داده میشود ”ERROR“وقتي -

تصل شده م  USBاه گشود، یعني اینکه دستنمایش داده می USB در منبع  ”ERROR“وقتي -

 یا فایل صوتي پشتیباني نشده است.

 تصویر

 اگر هیچ تصویري روي صفحه تلویزیون وجود ندارد

ه بچک کنید که تغذیه ساندبار روشن است، منبع مورد نظر روشن است، و ورودي  -

 درستي روي ساندبار انتخاب شده است.

 

 بلوتوث

 بار وصل شودساند هدستگاهي نمي تواند ب

 ده اید.عملکرد بلوتوث دستگاه را فعال نکر-
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راي روي ریموت کنترل را ب BT.دکمه دیگري وصل شده استدستگاه ساندبار قبال به بلوتوث -

 د.قطع ارتباط با دستگاه متصل شده فشار دهید و نگه دارید ، بعد دوباره سعي کنی

 ه براي اتصال تالش کنید.ش و روشن کنید و دوباردستگاه بلوتوث تان را خامو-

 شده. دستگاه را درست وصل کنید.دستگاه به درستي وصل ن-

 بد است.شده صل وکیفیت پخش صدا از دستگاه بلوتوثي 

 ین دو رااریافت بلوتوث ضعیف است. دستگاه را به ساندبار نزدیکتر کنید. یا هر چیزي بین د-

 بردارید.

 میشود دستگاه بلوتوثي به طور پیوسته وصل و قطع

ن دو ي بین ایریافت بلوتوث ضعیف است.دستگاه بلوتوثي را به ساندبار نزدیکتر کنید یا هر چیزد-

 را بردازید.

یر ر قابل غراي بعضي دستگاههاي بلوتوثي ، اتصال بلوتوثي براي ذخیره انرژي به صورت خودکاب-

 دهد.فعال کردن است.این مورد هیچ کارکرد غلطي براي ساندبار را نشان نمی

 

 ریموت کنترل

 ریموت کنترل کار نمیکند

 چک کنید که آیا باتریها خالي شده اند. آنها را با باتریهاي نو عوض کنید.

 د.گر فاصله بین ریموت کنترل و واحد اصلي خیلي زیاد باشد، به واحد نزدیکترش کنیا-


