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 محتویات داخل جعبه1) 

  ساندباریک عدد SB250 

 ساب ووفر بیسیمعدد  کی 

 ریموت کنترل یک عدد 

 لوازم جانبي براي نصب روي دیوار 

 یک عدد کابل اپیتکال 

  یک عدد کابلAux آنالوگ 

 یک عدد کابل برق ساندبار 

 یک عدد کابل ساب ووفر 
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 ه ها و کنترلها( دکم2

2a ریموت کنترل 

 
 تغذیه روشن / استندباي .1

 بلوتوث .2

3. SoundShift 

4. Aux-in  

 اپتیکال .5

 روشن/خاموش فیدبک صوتي .6

 قطع صدا .7

 افزایش/کاهش ولوم صدا .8

 افزایش/کاهش ولوم باس .9

 صداي فراگیر هارمن .10

 استریو .11

 ولوم هارمن .12
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2b پنل باالیي ساندبار 

 
 تغذیه روشن / استندباي .1

 انتخاب منبع .2

 افزایش/کاهش ولوم صدا .3

 حالت صداي فراگیر .4

 منبع بلوتوث/ جفت شدن .5

 

2c پنل پشتي ساندبار 
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 دکمه تغذیه .1

 دکمه جفت شدن بیسیم ساب ووفر .2

 شاخص جفت شدن بیسیم ساب ووفر .3

4. Wall /Table EQ 

 

 

2d  ساب ووفرSB250 

 

 
 

 شاخص تغذیه .1

 درجه( 180-0تنطیم فاز) .2

 دکمه جفت شدن بیسیم .3

 سیمشاخص جفت شدن بی .4

 ورودي برق شهر .5
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 (  اتصاالت3

 
مطمئن  ستگاهدوقتي نصب سیستم و اتصاالت منبع تمام شد ، قبل از استفاده از  نکته:

 شوید که کلیدهاي تغذیه روي ساندبار و ساب ووفر روشن هستند.
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 ( نصب4

 روي دیوار نصب

 
 

 د.یره کنیاز و ذخندبار را به سادگي ببراي نصب روي دیوار ، پیشنهاد میکنیم پایه هاي سا نکته:
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 نصب روي میز

 
 

 ( جفت شدن ساب ووفر 5
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 ( جفت شدن بلوتوث 6

 
 ( استریو / صداي فراگیر هارمن7
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 ( قابلیت یادگیري ریموت8

نترل کموت ساندبار این قابلیت را دارد که کدهاي مادون قرمز کنترل ولوم صدا و تغذیه ری

 یاد بگیرد.تلویزیون شما را 

 براي پروگرام کردن ساندبار که به ریموت کنترل تلویزیون پاسخ بدهد:

گه نشار دهید و پنل باالیي را ف ’Surround‘شود کلید یتا وقتي سیستم وارد حالت یادگیري م .1

 دارید ) چراغ نارنجي چشمک زن میشود(.

2.Volume +  دکمه : ‘Volume +’ پس دکمه روي ساندبار را فشار دهید و س‘Volume +’ 

  روي ریموت کنترل تلویزیون را فشار دهید.

Volume - .3 دکمه : ‘Volume -’ وي ساندبار را فشار دهید و سپس دکمه ر‘Volume -’ 

 .روي ریموت کنترل تلویزیون را فشار دهید

4. MUTE  دکمه هاي :‘Volume +’ و’ ‘Volume – فشار دهید و  روي ساندبار را همزمان

 روي ریموت کنترل تلویزیون را فشار دهید. ’Mute‘بعد 

5.POWER   : ین دکمهعد همببا فشار دادن دکمه تغذیه روي ساندبار ، ساندبار را روشن کنید و 

 روي ریموت کنترل تلویزیون را فشار دهید.

ي ن ، برازشمک چنکته: بعد از اینکه هر کد مادون قرمز تلویزیون پروگرام میشود، چراغ نارنجي 

چشمک  ع بهیک ثانیه سفید میشود. بعد از اینکه رنگ سفید ناپدید میشود و رنگ نارنجي شرو

 است.کلید بعدي زدن میکند ساندبار آماده یادگیري 

ارج خلت یادگیري و نگه دارید تا از حا یدروي پنل باالیي را فشار ده ’Surround‘  دوباره دکمه

 (.شود) چراغ نارنجي از چشمک زدن مي ایستد
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9 )JBL SoundShift 

 
 

 SB250:مشخصات دستگاه 10) 

 


