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 محتویات داخل جعبه :

  ساندباریک عدد SB150 

 ساب ووفر بیسیمعدد  کی 

 ریموت کنترل یک عدد 

 یک عدد کابل اپیتکال 

  یک عدد کابلAux-in 

 عدد کابل برق  دو 

 براي نصب روي دیوار تجهیزات 
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 :کنترلهاي پنل باالیي

 

 
 

ي مه را وقتاین دکبین حالت روشن و استندباي سوئیچ میکند.دکمه تغذیه  :(Power)تغذیهدکمه 

ن ستم روشا سیفشار دهید ت ) شاخص تغذیه کهربایي است( ساندبار در حالت استندباي قرار دارد

 ) شاخص تغذیه سفید خواهد شد(. شود

 .ندباي میشوددقیقه عدم فعالیت ، به صورت خودکار وارد حالت است 10نکته : ساندبار بعد از 

ا ین دکمه رابراي سوئیچ کردن بین منابع مختلف ورودي به ترتیب زیر ،  :(Source)منبعدکمه 

 فشار دهید

AUX > OPTICAL > AUX 

 منبع بلوتوث به طور جداگانه از دکمه بلوتوث استفاده میکند.

 دکمه "+" را براي :(Volume Up/Down Buttons) ولوم صداافزایش/کاهش دکمه هاي 

 را براي کاهش ولوم صدا فشار دهید. "-افزایش ولوم صدا و دکمه "

 .این دکمه را فشار دهید تا صدا قطع شود (:Muteقطع صدا)دکمه 

. مي رودار حالت بلوتوث به ک بهدکمه بلوتوث براي وارد کردن ساندبار (:Bluetoothث)بلوتو

 کنید.  pairمیتوانید سیستم را با این دکمه با دستگاههاي بلوتوث دار
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 اتصاالت پنل پشتي ساندبار و کنترلها 

 

 
 

 کابل برق را به اینجا وصل کنید.  :(Power Input)ورودي تغذیه

 داراي يوتکابل صمي توانید دستگاه صوتي آنالوگ را با  :(Auxورودي )ورودي صوتي آنالوگ

 کنید. وصل RCAبه میلي متري  3.5جک 

نده ماهواره اگر تلویزیون ، پخش کننده سي دي یا گیر :(Opticalورودي ورودي صوتي دیجیتال)

 ید.ه کنشما خروجي اپتیکال دارد، از کابل اپتیکال موجود براي اتصال به اینجا استفاد

فعال  البيبه محض اینکه پخش صداي دیجیتال دالبي توسط ساندبار حس شود، دیکدر دیجیتال د

 میشود. 

 فزاريفقط براي ارتقاء نرم ا :USB پورت
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 اتصاالت ساب ووفر و کنترلها 

 

 
 

 :شدن بیسیم  pairدکمه و شاخص چراغ

 د.فشار دهیاین دکمه را براي راه اندازي جفت شدن بیسیم بین ساب ووفر و ساندبار 

 اید.ر میدثابت  کهربایيوقتي ساب ووفر روشن است و به ساندبار وصل است، چراغ به صورت  -

غ به فر و ساندبار وصل نیست، چرات و اتصال بیسیم بین ساب وووقتي ساب ووفر روشن اس -

 آرامي به رنگ کهربایي چشمک میزند.

 .کابل برق همراه دستگاه را اینجا وصل کنیدکانکتور تغذیه برق:
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 عملکرد ریموت کنترل

 
 دکمه هاي زیر در ریموت کنترل گنجانده شده اند:

 .تغذیه روشن/استندباي1

 بلوتوث .2

3.Aux-in )آنالوگ( 

 .اپتیکال) دیجیتال(4

 .فیدبک صوتي5

 .قطع صدا6

 .افزایش/کاهش ولوم صدا7

 . افزایش/کاهش ولوم بیس8

9 .Movie EQ 

10.Music EQ 

11. News EQ 
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ا رن دکمه ي، ایبراي وارد کردن ساندبار از حالت استندباي به حالت کار: تغذیه روشن/استندباي

ل فعا بار، شاخص تغذیه خاموش میشود.فقط شاخص منبعفشار دهید) بعد از روشن شدن ساند

باي ، ستندابراي چند ثانیه روشن میشود(.وقتي سیستم روشن است، براي بردن سیستم به حالت 

عد دهید، بنشار اگر دکمه تغذیه را فاین دکمه را فشار دهید ) شاخص تغذیه کهربایي خواهد شد(.

ت ارد حالتوقف شود ساندبار به صورت خودکار ودقیقه که سیگنال ورودي صوتي م 10از حدود 

 استندباي خواهد شد.

ردن ک pairي برا : این دکمه براي بردن ساندبار به حالت بلوتوث به کار میرود.همین دکمهبلوتوث

ه ید تا بشار دهفخواهد رفت.دکمه بلوتوث را کوتاه کار سیستم با دستگاههاي بلوتوث دار شما به 

 شدن بشود. pairند. این دکمه را فشار دهید و نگه دارید تا وارد حالت منبع بلوتوث سوئیچ ک

 میباشد. CINEMA SB150به صورت  SB150نکته : اسم بلوتوث ساندبار 

Aux-in )نتخاب کنید.این دکمه را فشار دهید تا یک منبع آنالوگ را ا :)آنالوگ 

 یدتال را انتخاب کناین دکمه را فشار دهید تا یک منبع دیجی :اپتیکال) دیجیتال(

 بلیت یکن قا: این دکمه فیدبک صوتي را فعال/غیر فعال میکند.وقتي فعال شود، ایفیدبک صوتي

 ستند:در حال استفاده هتن صوتي اضافه خواهد کرد تا کمک کند چه وقتي این قابلیتها 

 .بلوتوث1

 .روشن/خاموش فیدبک صوتي2

 نید.شخواهید نوتي اده از این قابلیتها ، هیچ تن صوقتي فیدبک صوتي غیر فعال است، در زمان استف

ار م را فشولو شود، دوبار این دکمه یا هر دکمه ع: این دکمه را فشار دهید تا صدا قطقطع صدا

 دهید تا کنترل قطع صدا را آزاد کنید.

 .کم شود دهید تا صدا را فشار "-"،شود زیادرا فشار دهید تا صدا  "+":  افزایش/کاهش ولوم صدا

 ولوم بیس اترا فشار دهید بیس روي ریموت کنترل   -+/هاي دکمه  :افزایش/کاهش ولوم بیس

 شود کم/زیادصدا 

Movie EQ تنظیم صداي سیستم به : این دکمه را فشار دهید تاMovie EQ سوئیچ کند. 

Music EQ:  این دکمه را فشار دهید تا تنظیم صداي سیستم بهMusic EQ سوئیچ کند. 

 News EQ:  این دکمه را فشار دهید تا تنظیم صداي سیستم بهNews EQ .سوئیچ کند 

 نصب ساندبار 
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 نصب روي میز

 
روي میز  لویزیونوي تاگر  تلویزیون شما روي میز قرار دارد، میتوانید ساندبار را مستیقما رو به ر

 رفت.هد گخواقرار دهید. از آنجایي که سطح میز صاف است ، ساندبار روي پایه فلزیش قرار 

 نصب روي دیوار

 
 

 رست زیریوار د، میتوانید از براکتها براي نصب روي د دیوار نصب شدهاگر تلویزیون شما روي  

 صفحه نمایش تلویزیون استفاده کنید.
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 نصب ساب ووفر

یگر داق شما و نسبت محل فیزیکي آن به تکیفیت یک ساب ووفر مستقیما به محل آن در ا

ه کت بیسي مقدار و کیفی در ،محل خاص ساب ووفر در یک اتاقبستگي دارد. بلندگوهاي سیستم 

 تولید میشود اهمیت پیدا میکند.

د تا امکان میلي متر دور از دیوار باش 150اقل د: مطمئن شوید که پنل پشتي ساب ووفر حمهم

 عملکرد صحیح باشد.

 

 

  
 

 

 مشخص شده قرار دهید. شکل باال درممکن است ساب ووفر بیسیم را در محلهایي که 

ر هدر ثر میکند. س داخل اتاق را حداکی( معموال مقدار بباالدر شکل  1قرار دادن در یک گوشه) -

ن اثر دهد.ای زایشحال در گوشه قرار دادن میتواند اثر تخریبي امواج ایستا روي کیفیت بیس را اف

ند در وبي بدهار خانند نتایج بسیبسته به محل نشیمن میتواند تغییر کند.بعضي محلهاي نشیمن میتو

اشته د مشخصيبیس خیلي زیاد)یا خیلي کم( در فرکانسهاي ممکن است حالي که جاهاي دیگر 

 باشند.
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یکپارچگي بین  میتواند بهترین( باالدر شکل  2قرار دادن ساب ووفر در یک ردیف با ساندبار) -

ساب  ار دادنز قرصداي ساب ووفر و ساندبار را به وجود آورد. در بعضي اتاقها ، بهترین کیفیت ا

 (  به دست مي آید. باالدر شکل  3ووفر پشت سر شنونده )

وي یس قمیتوانید با قرار دادن موقت ساب ووفر در محل نشیمن و پخش موزیک با محتواي ب

شخص تا م را به محلهاي مختلف ببرید رال پخش است ساب ووفحید. وقتي سیستم در امتحان کن

 ر دهید.ل قرادر همان محساب ووفر را کنید که در چه محلي بهترین کیفیت بیس اتفاق مي افتد. 

 

 استفاده از سیستم ساندبار

 ن و خاموش کردن ساندبارشرو

وي ساندبار و یا دکمه تغذیه را رباشد. بعد  ONابتدا مطمئن شوید که کلید تغذیه پنل پشتي روي 

شود ،  تندبايوارد حالت اسبه صورت دستي براي اینکه ساندبار  کوتاه فشار دهید.ریموت کنترل 

 فشار دهید.  روي ساندبار یا ریموت کنترل را دوباره کوتاهدکمه تغذیه 

Auto turn-off: 

 رودي تشخیصواز اتصاالت ورودیهاي منبع دقیقه هیچ سیگنال صوتي در هر کدام  10اگر بعد از 

 به صورت خودکار وارد حالت استندباي خواهد شد.داده نشود ساندبار 

 روشن و خاموش کردن ساب ووفر 

ساب ووفر  ،ند ، وقتي ساندبار روشن شود دش  pairم اهبه محض اینکه ساب ووفر و ساندبار ب

 روشن خواهد شد.

 

 

 

 

 

 رساب ووفر با ساندباجفت شدن 
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فشار دهید تا  ثانیه 3شدن روي ساب ووفر را براي بیش از  pairکردن واحدها، دکمه  pairبراي 

 (. واحدها بهشود) مطمئن شوید که ساندبار در حالت استندباي است pairساب ووفر با ساندبار 

 یکدیگر وصل میشوند. 

 ت.متر اس 15.3 نکته: حداکثر فاصله عملکرد بیسیم بین ساندبار و ساب ووفر تقریبا

 

 بلوتوث با سیستم در حالتکار 

 
 :براي پخش بیسیم صدا از یک دستگاه بلوتوث دار روي ساندبار 
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وتوث در حالت شدن بلوتوث قرار دارد) چراغ دکمه بل  pairمطمئن شوید که ساندبار در حالت .1

ه بچراغ چشمک زن آبي خواهد بود(. اگر چراغ در حالت چشمک زن آبي نیست ، تا وقتي 

 .فشار دهید و نگه داریدرا دکمه بلوتوث آبي چشمک زن در بیاید،  رتصو

  شدن قرار دهید.  pairدستگاه بلوتوث دارتان را در حالت .2

 JBL CINEMA SB150شدن با  pairدستگاهتان براي بلوتوث روي  شدن pair.از منوي 3

ترس اههاي بلوتوثي در دسدر لیست دستگ  "JBL SB150"استفاده کنید. سیستم به صورت 

شما  دستگاه ر باماند، ساندبابظاهر میشود.وقتي چراغ دکمه بلوتوث ساندبار به طور پیوسته روشن 

pair  پخش  اندبارشده است و میتوانید صدا را از طریق بلوتوث از روي دستگاهتان به روي س

  کنید.

ار یا اندبسبع بلوتوث را  روي قي از دستگاه بلوتوث دار ، دکمه منیبراي گوش دادن به موس

 ریموت کنترل فشار دهید تا منبع فعال شود.

ر ساندبا وتوثبراي قطع شدن منبع بلوتوث، تا وقتي که چراغ شروع به چشمک زدن بکند، دکمه بل

 را فشار دهید و نگه دارید. 

 نکته : 

 pairبلوتوث  به دستگاهر دادن دکمه بلوتوث ساندبار ، میتوانید به صورت دستي منابع را با فشا-

 شده سوئیچ کنید.

ي یک در حال پخش است، ساندبار را روشده   pair وقتي یک دستگاه بلوتوث دار روي سیستم-

خش را متوقف پمیفرستد و دستگاه بلوتوث دار  stopمنبع دیگر سوئیچ کنید، ساندبار یک فرمان 

 خواهد کرد. 

ثر وم صدا را به حداکین بار ، ممکن است که ولشدن دستگاه بلوتوث براي اول pairدر زمان -

 ریست کند.

 

 

 

 تنظیم ولوم صداي سیستم
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ر نید. اگکموش براي داشتن بهترین صوت ، پیشنهاد میکنیم بلندگوهاي داخلي تلویزیونتان را خا

میشه هکه  هیچ راهي براي خاموش کردن این بلندگوها نیست، ولوم آنها را طوري تنظیم کنید

 بار اکثر حجم صدا را تولید کند.سیستم ساند

 .با استفاده از دکمه ولوم روي تلویزیون ، صدا را به کمترین مقدار برسانید.1

 ه کنید.ي استفادبراي تنظیم صدا روي یک مقدار مناسب شنوای ولوم ساندبار –دکمه هاي + و .از 2

 اشد. بون اي تلویزیبا این روش، صداي سیستم ساندبار باید همیشه بلندتر از صداي بلندگوه

کلید تغذیه یا  حداکثر صدا استفاده کنید ، هر وقت که با %50مهم: اگر ساندبار را در بیش از 

  .ریست خواهد شد %80ه بخاموش شود، به صورت خودکار  auto-turn offعملکرد 

 , Music,Movieروي ریموت را فشار دهید تا صدا را بین  EQ: دکمه هاي  EQدکمه 

News ییر دهید.تغ 

 عیب یابي

 روشن نمیشود ساندبارمشکل: اگر 

م وصل ه بارساندچک کنید که کابل برق بلندگو به یک پریز برقدار وصل است و به خود راه حل:

 .است

 ساب ووفر روشن نمیشودمشکل: اگر 

 راه حل:

 چک کنید که کابل برق ساب ووفر به یک پریز برقدار وصل است. -

 را فشار دهید.کلید تغذیه ساب ووفر -

اي پنل پشتي ساب ووفر را ساب ووفر سوخته است یا خیر.کنترله ACفیوز چک کنید که آیا -

 چک کنید.
 در نمي آید اب ووفر سساندبار و هر دو از مشکل: اگر هیچ صدایي 

 راه حل:

 ار روشن است)شاخص تغذیه باید سفید باشد(.چک کنید که ساندب-

و طرف دي در هر دیگر منابع  به ساندبار به درست بین تلویزیون یا چک کنید که آیا کابل ارتباطي-

 وصل هستند یا خیر.
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ش یک ال پخحرست هست و اینکه منبع در ساندبار روي منبع د عچک کنید که آیا انتخاب منب-

 سیگنال صوتي است.

شار ف م راچک کنید که صداي سیستم قطع نشده باشد. اگر صدا قطع شده باشد، دکمه هاي ولو-

 دهید تا صداي سیستم برگردد.

صداي  ،ک کنید که صداي ساندبار کامال بسته نشده باشد) کمترین تنظیم دکمه کاهش ولوم چ-

 سیستم را قطع خواهد کرد(. 

 ي فقط از ساب ووفر شنیده نمیشودیصدامشکل: اگر هیچ 

 اشد.نشده ب بسته کامالآیا کنترل ولوم ساب ووفر با استفاده از ریموت کنترل چک کنید که راه حل:

ر ماند(.اگب ووفر ثابت مییا اتصال بیسیم هنوز فعال است) چراغ آبي در پشت ساآ چک کنید که-

 شدن را ري استارت کنید. pairدر حالت چشمک زن آبي است، مرحله 

 ست.متر ا 15.3اب  ووفر را به ساندبار نزدیکتر کنید. حداکثر فاصله عملکرد بیسیم س-

 داي ساندبار دیستورشن داردصمشکل: اگر 

 .ندبارورشن از آن منبع مي آید و نه از ساتمنبع صدا را چک کنید که آیا دیس راه حل:

 االستبداکثر ، حتي وقتي که ولوم ساندبار تا حشنیده نمیشوداز سیستم مشکل: اگر هیچ صدایي 

صدا  وجيد که خراگر تلویزیون یا منبع از یک خروجي متغیر وصل شده است ، چک کنیراه حل:

 خیلي کم نشده باشد.

 مشکل: اگر خروجي بیس به قدر کافي بلند نیست

 راه حل:

 با استفاده از ریموت کنترل، ولوم ساب ووفر را باال ببرید.-

 ساب ووفر را به گوشه اتاق ببرید.-

 ساب ووفر را به محل نشیمن نزدیک کنید.-

 یشود مشکل: وقتي ساندبار را روشن میکنم ولوم ریست م

% در 80ش از ي بیدر واقع این یک قابلیت داخلي ساندبار است. اگر ساندبار با ولوم صدا راه حل:

داکثر ح %80حال پخش باشد و تغذیه خاموش شود، وقتي سیستم روشن شود ولوم ساندبار به 

 ولوم ریست میشود.
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