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 محتویات داخل جعبه :

  ساندباریک عدد SB450 

 ساب ووفر بیسیمعدد  کی 

 ریموت کنترل یک عدد 

 یک عدد کابل )یک و نیم متري( اپیتکال 

  )یک عدد کابل )یک متريHDMI 

  )دو عدد کابل برق )یک ونیم متري 

 یک عدد براکت براي نصب روي دیوار 

 راهنما  
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 : کنترلهاي پنل باالیي و ریموت کنترل

یستم هید تا ساین دکمه را وقتي ساندبار در حالت استندباي قرار دارد فشار د :(Power)تغذیه

وقتي  اي ،) شاخص تغذیه سفید خواهد شد(. براي قرار دادن سیستم در حالت استندبروشن شود

 (هید)شاخص تغذیه کهربایي خواهد شدسیستم در حالت روشن است این دکمه را فشار د

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

شار فکمه را براي سوئیچ کردن بین منابع مختلف ورودي به ترتیب زیر ، این د :(Source)منبع

 دهید

HDMI 1, HDMI 2 , HDMI 3 , HDMI TV , Aux and Optical 

ر اي هروشن خواهد شد. ریموت کنترل دکمه انتخاب جدا بر ،چراغ شاخص منبع ورودي فعال

 منبع دارد.
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صداي  این دکمه را براي روشن و خاموش کردن پردازش :(Virtual Surround)صداي فراگیر

 فشار دهید. فراگیر هارمن

یشتر بات براي اطالع ود.گیر هارمن فعال است ، شاخص دکمه آن سفید میشازماني که صداي فر

 قسمت "صداي فراگیر" را ببینید.

" را -کمه "دکمه "+" را براي افزایش ولوم صدا و د :(Volume Buttons) دکمه هاي ولوم صدا

 براي کاهش ولوم صدا فشار دهید.

نظیم تاین دکمه ها را براي :) فقط ریموت کنترل( (Bass Level Controlکنترل سطح باس)

 ووفر بسته به ترجیح خودتان فشار دهید سطح کلي ساب

تا ولوم  این دکمه را فشار دهید :) فقط ریموت کنترل( (Harman Volumeولوم صداي هارمن)

ا ریع صدا ت وسصداي هارمن فعال شود.این قابلیت کمک میکند تا سطح ولوم ثابت بماند و تغییرا

 .در وقت گوش کردن به موزیک یا تماشاي تلویزیون کم میکند

یدبک فاین دکمه را فشار دهید تا  :) فقط ریموت کنترل( (Audio Feedbackفیدبک صوتي)

ا به رخصي صوتي فعال شود.این قابلیت صداهایي را تولید میکند تا فعال شدن عملکردهاي مش

 اطالع برساند.قسمت "استفاده از فیدبک صوتي" را ببینید.

فید االیي سبدا قطع شود)شاخص چراغ تغذیه پنل این دکمه را فشار دهید تا ص (:Muteقطع صدا)

ر دهید فشا چشمک زن میشود(.وقتي صداي سیستم قطع است ، دوباره این دکمه یا دکمه ولوم را

 تا صدا برگردد.

ا قطع رفشار دادن همزمان هر دو دکمه ولوم ، صداي سیستم وقتي سیستم روشن است  نکته:

 ردد.از دکمه هاي ولوم باعث میشود صدا برگ فشار هر کداموقتي صدا قطع است میکند. 

زیک را مواین دکمه را فشار دهید تا از یک وسیله بلوتوثي جفت شده (:Bluetoothبلوتوث)

منبع  شاخص منبع فعال باشد چراغ ،)وقتي یک وسیله بلوتوثي جفت شده روي ساندبار پخش کنید

الت د وارد حکنیر ساندبار را مجبود تا . این دکمه را فشار دهید و نگه داریبلوتوث روشن میشود(

 جفت شدن بلوتوث شود. قسمت "استفاده از بلوتوث" را ببینید.

JBL Connect: این دکمه را فشار دهید تا حالت جفت شدن  JBL Connect  ود. استفاده ش 

JBL Connect یک اتصال بیسیم بلوتوثي با دیگر محصوالت سازگار باJBL Connect  یجاد ا

 را ببینید. "JBL Connect.قسمت " استفاده از میکند
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JBL SoundShift:  این دکمه را فشار دهید تا از JBL SoundShift .استفاده شود JBL 

SoundShift  .اجازه میدهد بالفاصله بین صداي تلویزیون و صداي موبایل یا تبلت سوئیچ کنید

 را ببینید.  " JBL SoundShiftقسمت "استفاده از 

 

 ت پنل پشتي ساندبار و کنترلهااتصاال

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

ال روجي اپتیکاگر تلویزیون ، پخش کننده سي دي یا گیرنده ماهواره شما خ :(Optical)اپتیکال

 دارد، از کابل اپتیکال موجود براي اتصال به اینجا استفاده کنید.

Aux: یون ، پخش تلویزمیلي متري براي اتصال خروجي آنالوگ استریو  3.5جک  از کابل صدا با

 کننده سي دي یا گیرنده ماهواره تان به اینجا استفاده کنید.

HDMI 1/2/3 : اتصاالتHDMI ال سیگنالهاي صدا و تصویر دیجیتال را بین وسایل انتق

رین کیفیت صدا ین اتصال بهتدارید ، استفاده از ا HDMIمیدهند. اگر وسیله منبعي با اتصاالت 

 وتصویر را فراهم خواهد آورد.

HDMI TV اگر تلویزیون شما ورودي :HDMI   دارد ، از کابلHDMI  براي اتصال به

ساندبار از منابع ورودي متصل به ساندبار استفاده کنید. HDMI ARC TV ر خروجي کانکتو

اگرتلویزیون شما به قابلیت اد.خودش ، ویدئو را عبور خواهد د  HDMIکانکتورهاي ورودي 

HDMI Audio Return Channel(ARC) صداي آن را از طریق اتصال میتوانید ، مجهز باشد
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ي اضافي دیگري به وتبه ساندبار تغذیه کنید و به اتصاالت ص  HDMI ARC TVخروجي 

 ت(فعال اس ARCانتخاب میشود، سیگنال  HDMI TVع بوقتي که من)ساندبار احتیاج ندارید. 

ازي : این دکمه را براي راه اند(Subwoofer Pairing Button)دکمه جفت شدن ساب ووفر

فت جت "جفت شدن بیسیم ساندبار و ساب ووفر بیسیم فشار دهید. براي اطالعات بیشتر قسم

 را ببینید. "شدن واحد ها براي عملکرد بیسیم

 Wall-Mount/Table-Mount EQ) کلید متعادل سازي نصب روي دیوار/ نصب روي میز

Switch):  .از این کلید براي متعادل سازي ساندبار براي نصب روي دیوار و یا میز استفاده کنید

نصب کرده اید این دکمه را براي بهترین روي دیوار اگر ساندبار را با براکتهاي ضمیمه دستگاه 

ن یرتداده اید براي به" قرار دهید و اگر ساندبار را روي میز قرار Wallکیفیت باس در حالت "

 قرار دهید" Table"کیفیت باس این دکمه را در حالت 

اگر . اتصال یو اس بي فقط براي ارتقاء نرم افزاري به صورت دستي میباشد :(Software)نرم افزار

 ن را پیدا کنید.میتوانید آ www.JBL.comپدیت جدیدي براي این دستگاه بیاید در سایت آ

 مهم: تا وقتي که همه اتصاالت الزم را وصل نکرده اید کابل برق را وصل نکنید.

 اتصاالت پنل پشتي ساب ووفر و کنترلها

 
ز روشن افقط اگر بعد شما قبال در کارخانه با ساب ووفر جفت شده است. JBL SB450 توجه:

 نید.کاتصال ساب ووفر مراجعه  کردن آن هیچ صداي خروجي از ساب ووفر ندارید به قسمت

 

http://www.jbl.com/
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 فشارار اندباین دکمه را براي راه اندازي جفت شدن بیسیم بین ساب ووفر و سجفت شدن بیسیم:

 ت دردهید. وقتي ساب ووفر روشن است و به ساندبار وصل است، چراغ به صورت سفید ثاب

 میاید.

 بیرون هم وووفر به سمت داخل یستون ساب پ-این کلید تعیین میکند که آیا حرکت شبهکنترل فاز:

م فاز هغیر ار اندبس.اگر ساب ووفر با بلندگوهاي یا خیر فاز با بلندگوها در ساندبار انجام میشود

مکن سها مبعضي از امواج صوتي تولید شده توسط ساندبار و ساب ووفر در برخي فرکانباشد، 

حل قش مند. این پدیده به است حذف شوند که باعث کاهش کیفیت باس و تاثیر صوتي خواهد ش

 نید.قسمت "کلید فاز ساب ووفر" را ببینسبي ساندبار و ساب ووفر در اتاق برمیگردد.

 

هرتز تنظیم  200هرتز و  40، فرکانس قطع ساب ووفر را بین  این پیچ (:crossoverکراس اوور )

واهد ي عمل خترباال هر چقدر کنترل کراس اوور را باالتر بگذارید ، ساب ووفر در فرکانس میکند.

 قال نرمانت کرد و باس آن با باس ساندبار بیشتر روي هم مي افتند.این تنظیم کمک میکند تا

 د.ام پذیرانج ا و محلهاي ساب ووفر مختلففرکانسهاي باس بین ساب ووفر و ساندبار براي اتاقه

 قسمت "کنترل کراس اوور ساب ووفر" را ببینید.

 

یز ه یک پررا ب برق همراه دستگاه را اینجا وصل کنیدو طرف دیگر کابلکابل کانکتور تغذیه برق:

 برق وصل کنید.

 نید.صل نکوپریز برق به تا وقتي که همه اتصاالت الزم را وصل نکرده اید کابل برق را مهم:

 

 

 

 

 

 نصب ساندبار 

ي به رو ور قمامستی:اگر  تلویزیون شما روي میز قرار دارد، میتوانید ساندبار را نصب روي میز

ار لزیش قرفایه میز صاف است ، ساندبار روي پ حاز آنجایي که سط تلویزیون روي میز قرار دهید.

 " قرار دهید.Tableخواهد گرفت.دکمه متعادل سازي ساندبار را روي "
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 ي دیوارصب رواگر تلویزیون شما روي میز است ، میتوانید از براکتها براي ن: نصب روي دیوار

 صفحه نمایش تلویزیون استفاده کنید.درست زیر 

ار وي دیواندبار را روي دیوار مشخص کنید. مطمئن شوید که باالي ساندبار وقتي رس.محل 1

 نصب شود جلوي دید شما به صفحه تلویزیون را نمي گیرد.

این سه زنید.براکت را روي دیوار نگه دارید و محل سوراخهاي براکت را روي دیوار عالمت ب.2

را  میلي متري 4 اسالتهاي براکت پیچهاي .سانتي متر از یکدیگر باشند  18باید به فاصله سوراخ 

 نید.قبول میکنند. مطمئن شوید که سوراخها در ارتفاع یکسان هستند. شکل زیر را ببی

 
 

 

اید  ت زدهمطمئن شوید که سطح صاف براکت روي دیوار است، براکت را در محلهایي که عالم.3

 ت. کیلوگرم اس 3.4از وسایل الزم نصب کنید.دقت کنید که وزن ساندبار با استفاده 
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 بعد از خواندن قسمت اتصاالت ، همه کابلهاي الزم را به ساندبار وصل کنید.

 مهم: در این مرحله کابل برق ساندبار را به پریز برق وصل نکنید.

 "  قرار دهید.Wall. کلید متعادل سازي را در حالت "4

به  قالبها ارد کردنو وقالبهاي باالیي براکت اسالتهاي پشت ساندبار به روي  بردنر را با ساندبا.5

را  ي دیوارار رواسالتهاي ساندبار اجازه میدهند که شما زاویه ساندب متصل کنید.درون اسالتها 

 تنظیم کنید تا مطمئن شوید که ساندبار تراز است.

 
 ابلهاي الزم را به ساندبار وصل کنید..بعد از خواندن قسمت اتصاالت ، همه ک6

 نصب ساب ووفر

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

( معموال مقدار در شکل زیر 1بلندگوهاي سیستم بستگي دارد. براي مثال ، قرار دادن در یک گوشه)

ف با ک ردییاتاقها، قرار دادن ساب ووفر در باس داخل اتاق را حداکثر میکند. در خیلي از 

جود ر را به ومیتواند بهترین یکپارچگي بین صداي ساب ووفر و ساندبادر شکل زیر(  2)ساندبار

 شکل زیر(  در 3)آورد. در بعضي اتاقها ، بهترین کیفیت از قرار دادن ساب ووفر پشت سر شنونده 

 ید.ردست آو ان بهنهایي براي ساب ووفر را با امتحبه دست مي آید. قویا پیشنهاد میکنیم که محل 
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 اتصاالت

 اتصاالت صدا/ تصویر ساندبار

براي  HDMIدارد ، از کابل   HDMIاگر تلویزیون شما ورودي  :HDMI ARC TVخروجي 

بع ورودي ساندبار از منا ساندبار استفاده کنید. HDMI ARC TV اتصال به کانکتور خروجي 

ن شما به خودش ، ویدئو را عبور خواهد داد.اگرتلویزیو  HDMIاي ورودي متصل به کانکتوره

صداي آن را از میتوانید ، مجهز باشد HDMI Audio Return Channel(ARC)قابلیت 

في ي اضاوتبه ساندبار تغذیه کنید و به اتصاالت ص  HDMI ARC TVطریق اتصال خروجي 

 ARCل انتخاب میشود، سیگنا HDMI TVع دیگري به ساندبار احتیاج ندارید. وقتي که منب

 .فعال است



 

 11 

 
HDMI in 1/2/3 اگر هر کدام از منابع ورودي شما کانکتور :HDMI  ترین دارد، براي به

 نید.وصل ک 3/2/1ساندبار در کانکتورهاي  HDMIکیفیت تصویر و صداي ممکن آنها را به 

ه هیچ گونه بصدا را حمل میکند ، هر دو سیگنال دیجیتال ویدئو و  HDMIاز آن جایي که کابل 

 .وصل کردید نیاز ندارید HDMIي اضافي براي منابعي که به کانکتورهاي وتاتصال ص

 خود پشتیباني HDMIروي همه ورودیها و خروجیهاي   HDCP 2.2از  JBL SB450نکته: 

لطفا به  نید.کرا به ساندبار وصل  4K Ultra HDمیکند یعني اینکه میتوانید مستقیما هر منبع 

ني میکند در پشتیبا  HDCP 2.2راهنماي تلویزیونتان مراجعه کنید تا مطمئن شوید که آنهم از 

ورت ص، به محافظت شده در برابر کپي محتوا   HDCP 2.2با  4Kغیر اینصورت هر محتواي 

 تبه مییابد. هم باشد( تنزل مر 4K)حتي اگر سازگار با  full HDبه روي تلویزیونتان خودکار 

ندارند،  HDMIتلویزیون و  منابع دیگرتان کانکتور اگر : کالتیو اپ  Auxکانکتورهاي ورودي 

ي ورودي نکتورهاه کامیتوانید از کابل صوتي و کابل اپتیکال براي اتصال تلویزیون و یا منابعتان ب

Aux .و اپتیکال ساندبارتان استفاده کنید 

پشتیباني  (Surround)ي و فرمتهاي صداي فراگیرورودي اپتیکال از همه صداهاي دیجیتالنکته: 

ممکن که از آن پشتیباني نمي کند ، را دریافت کند با فرمتي  وتنمیکند.اگر ورودي اپتیکال یک ص

ي پشتیباني نشده را وتبه صورت خودکار فرمتهاي ص اپتیکالورودي است حذف صدا پیش بیاید، 
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ال  شاهد حذف صدا هستید، پیشنهاد میشود که تشخیص میدهد و جدا میکند. اگر با اتصال اپتیک

از منبع  HDMI تغییر دهید یا از اتصال PCMفرمت خروجي صدا را روي منبع خودتان به 

 خودتان به ساندبار استفاده کنید.

 اتصاالت تغذیه:

 ر و ساباندباسهمه اتصاالت منابع درست وصل شده اند، کابلهاي برق  بعد از اینکه مطمئن شدید

 به پریز برق وصل کنید. از یکطرف به دستگاه و از طرف دیگر را ووفر 

 
 استفاده از سیستم ساندبار

 ن و خاموش کردن ساندبارشرو

ندبار ینکه ساي ابرا دکمه تغذیه را روي ساندبار و یا ریموت کنترل بزنید تا ساندبار روشن شود.

 هید. شار دت دکمه تغذیه را فوقتي سیستم در حالت استندباي اسوارد حالت استندباي شود ، 

ي ماید ،  اشتهاگر به صورت دستي با فشار دادن دکمه تغذیه، ساندبار را در حالت استندباي گذ

 ن را برگردانید:آتوانید به صورت زیر 

 .فشار مجدد دکمه تغذیه1

 .پخش موزیک از روي یک وسیله بلوتوثي متصل2

اگر هد شد.دقیقه عدم فعالیت به صورت خودکار وارد حالت استندباي خوا 10ساندبار بعد از 

رین ز آخساندبار به صورت خودکار وارد حالت استندباي شده است، وقتي یک سیگنال صوتي ا

 .اتصال شناخته شده دریافت کند دوباره به صورت خودکار خودش را روشن خواهد کرد

ت قسمیشترعات ببراي اطالکنترل کنید. ار را با ریموت کنترل تلویزیونتان میتوانید ساندبنکته: 

 تلویزیونتان را ببینید. "استفاده از ریموت کنترل"

 

 روشن و خاموش کردن ساب ووفر 
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ندبار جفت ساب ووفر و سا به محض اینکهقرار دهید. "On"کلید تغذیه ساب ووفر را در حالت 

ب د ساوو ساندبار روشن ش اي عملکرد بیسیم را ببینید() قسمت جفت شدن واحدها بر شدند

د وستندباي شاثانیه بعد از این که ساندبار وارد حالت  30روشن خواهد شد و تقریبا هم ووفر 

گر به مدت ا. د ودقیقه بعد از اینکه سیگنال صوتي متوقف ش 10روشن خواهد ماند، یا تقریبا 

ووفر  ذیه سابه تغم به مدت طوالني استفاده نمیکنید دکمطوالني از خانه دور هستید و یا از سیست

 قرار دهید. "offرا در حالت "

 جفت شدن واحدها براي عملکرد بیسیم

و به ر اینداگ و ساب ووفر بیسیم آن به صورت خودکار با یکدیگر جفت میشوند. SB450ساندبار 

یه فشار ثان 30در مدت یکدیگر وصل نشدند، دکمه هاي جفت شدن بیسیم را روي هر دو واحد 

 .دهید. واحدها با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند و در فرکانس یکسان عمل میکنند

 
 .متر است 10نکته: حداکثر فاصله عملکرد بیسیم بین ساندبار و ساب ووفر تقریبا 

 

 سوئیچ بین منابع

ه روي مربوط دکمه با فشار دادن ،که به ساندبار وصل هستند را ممکن است هر کدام از وسایلي 

نبع غ شاخص میا فشار دادن دکمه منبع روي پنل باالیي انتخاب کنید. چرا SB450ریموت کنترل 

 فعال روشن خواهد شد.

 HDMI ARCاگر وسایلي مستقیما به ورودي تلویزیونتان وصل هستند و ساندبار را به ورودي 

 خواهد رفت.صدا از تلویزیون به ساندبار  ،تلویزیونتان وصل کرده اید 
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 دهید را فشار SB450روي ریموت کنترل   HDMI TV.براي انتخاب صدا از تلویزیون دکمه 1

ممکن  .کنید . براي انتخاب وسیله صوتي ورودي مربوطه ، از ریموت کنترل تلویزیون استفاده2

 به تنظیمیات تلویزیون و عملکرد آن " باشد.SOURCE" یا "INPUTاست تحت عنوان "

 ید.مراجعه کن

 تنظیم ولوم صداي سیستم

ک پله یر بار ولوم ساندبار یا ریموت را براي افزایش و کاهش ولوم صدا در ه –دکمه هاي + و 

ین صدا اي بهتربرد.فشار دهید. براي افزایش یا کاهش پیوسته ولوم صدا دکمه ها را پائین نگه داری

ا با ندبار رد سامیتوانیید. نکته : ،پیشنهاد میکنیم صداي بلندگوهاي داخلي تلویزیون را قطع کن

 بینید.برا  خودتان "ریموت کنترل تلویزیونتان کنترل کنید. قسمت " استفاده از ریموت کنترل

 
 قطع صداي سیستم

ي ( روMuteدا )صر دهید یا دکمه قطع همزمان دکمه هاي ولوم صدا در پنل باالیي ساندبار را فشا

ا فشار ار ر. دکمه هاي ولوم ساندبذیه چشمک زن میشود() چراغ تغریموت کنترل را فشار دهید

 برگردد. صدا بازریموت کنترل را فشار دهید تا  Muteدهید یا دوباره دکمه 
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 استفاده از بلوتوث

ا روي رتان بلوتوث اتصال بیسیمي است که به شما کمک میکند تا هر موزیکي از وسیله موبایل

 ثي را میتوانید همزمان جفت کنید.وسیله بلوتو 3ساندبار پخش کنید. تا 

 
غ بشوند ) چرا ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا وارد حالت جفت شدن 3.دکمه بلوتوث را براي 1

 دکمه آبي چشمک زن تند میشود(

یست پیدا و لرا از میان   SB450. تنظیمات بلوتوث روي وسیله موبایلتان را باز کنید بعد 2

 انتخاب کنید.

 .اتصال را امتحان کنید JBL Cinema SB450زیک از وسیله تان به روي .با پخش مو3

 نید.را تکرار ک 2و 1عدد ( مراحل  3. براي اضافه کردن وسیله بلوتوثي دیگر ) تا 4
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هر وسیله  ،" PLAYنکته : اگر همزمان بیش از یک وسیله بلوتوثي جفت شده دارید، با فشار "

 برتري پیدا کندمیتواند وسیله دیگر را قطع کند / 

 JBL SOUNDSHFT استفاده از

JBL SOUNDSHIFT  یک تکنولوژي جدید است که اجازه میدهد بین تلویزیون و وسیله

کنترل  یموتاین تکنولوژي کمک میکند تا بدون دسترسي به ر بلوتوثي بیسیم تان سوئیچ کنید.

 نیدکستفاده ن ایله بلوتوثتابراي سوئیچ کردن بین دستگاهها ، همزمان تلویزیون ببینید و از وس

 

 
لوتوث" از ب .مطمئن شوید که حداقل یک وسیله بلوتوثي به ساندبار وصل است) قسمت "استفاده1

 را ببینید(

که  روي ریموت کنترل یا پنل باالیي را فشار دهید تا وقتي JBL SOUNDSHIFT.دکمه 2

 روشن است.  JBL SOUNDSHIFTکه  میباشدچراغ آبي شود. این رنگ به مفهوم این 

 .موزیک را از هر منبعي از طریق ساندبار پخش کنید.3
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" را break in" يروي موبایلتان را فشار دهید تا موزیک پخش شود. صداي بلوتوث play.دکمه 4

 روي صداي تلویزیونتان خواهید شنید.

داي ار به صکروي موبایلتان را فشار دهید. خواهید شنید که صدا به صورت خود pause. دکمه 5

 تلویزیون بر میگردد.

 JBL CONNECT استفاده از

JBL Connect  به صورت زنجیره این امکان را فراهم میسازد تا به صورت بیسیم دو بلندگو را

 JBLاین قابلیت به  بلندگوي سازگار دیگري مثل  به هم وصل کنید. (daisy chain)خطي 

Flip 3  ،JBL Xtreme  یاJBL Pulse 2  ج دارد. احتیا 

 
 .مطمئن شوید که حداقل یک وسیله بلوتوثي به ساندبار وصل است.1

چشمک زن  پنل باالیي را فشار دهید) چراغ سفیدروي ریموت کنترل یا  JBL Connect.دکمه 2

 میشود(

  ر وتان را فشار دهید. همینکه ساندبا JBLروي بلندگوي دیگر  JBL Connectدکمه  .3

 سفید ثابت در مي آید. نگشدند ، چراغ به ر بلندگوي دوم به هم وصل

 واهیدخاز روي وسیله بیسیم تان موزیک پخش کنید. صداي موزیک را روي هر دو بلندگو .4

 شنید.

اي وي صد.ولوم صدا بین دو وسیله سنکرون است. اضافه یا کم کردن ولوم روي یک وسیله ر5

 دیگري هم تاثیر خواهد گذاشت.

 ین قابلیت ، وسیله دوم را خاموش کنید..براي غیر فعال کردن ا6
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ورودي  وتوثي پشتیباني میکند. موزیک از طریقلتنها از پخش موزیک بJBL Connect نکته:

 باسیم تلویزیون روي بلندگوي دوم پخش نخواهد شد.

 

 استفاده از فیدبک صوتي

. دبرسان اطالع ي را بهمشخصفعال شدن عملکردهاي  صداهایي را تولید میکند تافیدبک صوتي 

 خواهید SB450را براي اعمال مشخص روي  صداهایيوقتي که فیدبک صوتي فعال است ، 

 شنید.

1. Bluetooth Pairing is ON  (جفت شدن بلوتوث روشن است) 

2 .Bluetooth device is connected (وسیله بلوتوثي وصل شد) 

3 .JBL Connect pairing is ON ( جفت شدنJBL CONNECT عال استف) 

4 .JBL Connect device is connected ( وسیلهJBL CONNECT وصل شد) 

5. JBL SoundShift On/Off  ( روشن/خاموش JBL SOUNDSHIFT) 

6 .Harman Volume On/Off (روشن/خاموش ولوم هارمن) 
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 (Virtual Surround)گیر مجازيااستفاده از صداي فر

 
Harman Display Surround ورد. آفراگیر مجازي را براي سیستم شما به ارمغان مي  صداي 

 در حال تماشاي فیلم هستید براي افکت صوتي ، این قابلیت را فعال کنید. وقتي

 Surround Modeبراي سوئیچ کردن بین صداي استریو معمولي و صداي فراگیر هارمن، دکمه 

در مي  به رنگ سفید  Surround Modeر دهید) شاخص شارا روي ساندبار یا ریموت کنترل ف

 ار باشداندبسنزدیکي آید (. این حالت یک تجربه صداي فراگیر کامل براي هر کسي که در جلو و 

م را ین تنظینید ااگر چه این حالت به طور ویژه در حال تماشاي فیلم فعال است میتواخلق میکند. 

 ي موزیک هم امتحان کنید.برا

 

 استفاده از ولوم صداي هارمن

سطح  وحتوا را کاهش میدهد مصداي اصلي بین کم و زیاد ولوم صداي هارمن اختالف ولوم 

دکمه   ،لمها گهي بازرگاني تلویزیون یا فیآدر حال تماشاي صداي یکدست تري را ارائه میدهد.

Harman Volume  هید.را روشن کنید. براي  اینکار دکمه روي ریموت کنترل را فشار د 
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ي صوتي را با ریموت کنترل فعال کنید تا صدا  (Audible Feedbackتي )فیدبک صونکته : 

 براي روشن/خاموش کردن تنظیم ولوم هارمن را بشنوید.

 

 سیتنظیم ب

 کنترل سطح ساب ووفر

روي  (Bass Level)+ سطح باس/-س مطابق ترجیح خودتان دکمه هاي یبراي تنظیم سطح ب

 را فشار دهید.ریموت کنترل 

 
 (ساب ووفرcrossoverاوور ) کنترل کراس

 تنظیم میکند. هرتز 200هرتز و  40کنترل کراس اوور ساب ووفر ، فرکانس قطع ساب ووفر را بین 

د و واهد کرمل خهر چقدر کنترل کراس اوور را باالتر بگذارید ، ساب ووفر در فرکانس باالتري ع

نسهاي رم فرکاال نک میکند تا انتقبیشتر روي هم مي افتند.این تنظیم کم ،باس آن با باس ساندبار

یم راي تنظرد.بباس بین ساب ووفر و ساندبار براي اتاقها و محلهاي ساب ووفر مختلف انجام پذی

 یلي قويخسها کراس اوور ، به نرمي باس صدا گوش کنید. اگر به نظر میرسد باس در بعضي فرکان

ظیم یرسد تنظر مصدا خیلي ضعیف به ن است، تنظیم کراس اوور پائینتري را امتحان کنید. اگر باس

 کراس اوور باالتري را آزمایش کنید.
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 (Subwoofer Phase Switchکلید فاز ساب ووفر)

فاز با  وفر به سمت داخل و بیرون همپیستون ساب و-این کلید تعیین میکند که آیا حرکت شبه

اشد، بم فاز هیر غهاي ساندبار اگر ساب ووفر با بلندگو.یا خیر بلندگوها در ساندبار انجام میشود

ست کن ابعضي از امواج صوتي تولید شده توسط ساندبار و ساب ووفر در برخي فرکانسها مم

سبي حل نبه نقش م حذف شوند که باعث کاهش کیفیت باس و تاثیر صوتي خواهد شد. این پدیده

ي کلید فاز وجود اگر چه هیچ تنظیم درست مطلقي براساندبار و ساب ووفر در اتاق برمیگردد.

وقتي ساب ووفر دقیقا با بلندگوهاي  قرار داده شود. در اکثر موارد باید در وضعیت  و  ندارد

وبه داهاي کلت صساندبار هم فاز باشد ، صدا واضحتر خواهد بود و تاثیر بیشتري دارد. دراین حا

د فاز این ظیم کلیي تنراه براپیانو شبیه تر به صداهاي واقعي تولید میشوند.بهترین  و اي مثل درامها

 است که درامها و صداهاي کوبه اي حداکثر تاثیر را داشته باشند.

 
 استفاده از ریموت کنترل خودتان ) پروگرام ریموت کنترل(

با تلویزیون استفاده میکنید ، آنوقت ریموت کنترل شما به صورت  HDMI ARCاگر از اتصال 

 JBLروشن / خاموش تغذیه و کنترل ولوم عمل میکند.  خودکار براي فرامین استاندارد مثل

SB450  ازHDMI CEC  پشتیباني میکند و با تلویزیونهاي سازگار تعامل خواهد کرد) براي

 به راهنماي تلویزیونتان مراجعه کنید( HDMI CECسازگاري با 

ر پروگرام گرا پشتیباني نمیکند، راه دی  HDMI CECاگر تلویزیون شما کنترل تغذیه و ولوم 

مه ي دکبراي مثال وقتساندبار است طوري که توسط ریموت کنترل تلویزیونتان کنترل شود.

POWER ON سیستم  لترا فشار میدهید ، تلویزیون و ساندبارتان همزمان روشن شوند. این حا

 سینک میکند.هم  شما را ساده میکند و این دو وسیله را با 
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 است.مطمئن شوید که ساندبار روشن .1

ه چراغ تغذیه به ثانیه نگه دارید تا وقتي ک 5ر دهید و براي شا.دکمه صداي فراگیر هارمن را ف2

 امتحان بارهوداگر چراغ چشمک زن نیست، دکمه را رها کنید و رنگ کهربایي چشمک زن در بیاید.

 کنید.

 روي پنل باالیي ساندبار را فشار دهید. VOLUME UP.دکمه 3

 VOLUMEهدف بگیرید و به آرامي دکمه  SB450ا به سمت جلوي .ریموت تلویزیون ر4

UP  روي ریموت کنترل را فشار دهید تا زماني که دکمه صداي فراگیر هارمن براي یک ثانیه به

 این یعني که عمل پروگرام کردن موفقیت آمیز بوده است. رنگ سفید چشمک بزند.

تکرار کنید ) براي قطع   MUTE, POWER, VOLUME DOWNرا براي  4و  3.مراحل 5

را همزمان نگه   VOLUME UPو  VOLUME DOWN، دکمه هاي  SB450صداي 

 دارید(

اگیر اي فر.براي خروج از این حالت) در هر لحظه که این فرایند کامل شده است(، دکمه صد6

 ید تا چراغ کهربایي از چشمک زدن بایستد.اررا فشار دهید و نگه د نهارم

 رریست کردن ساندبا

JBL SB450  را  امهاهمه پروگررا میتوان به تنظیمات پیش فرض کارخانه اي اش برگرداند و

 پاک کرد.
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انیه ث 5را براي  Virtual Surroundو  + Volumeبراي ریست کردن ساندبار ، دکمه هاي 

 گه دارید.نفشار دهید و 

 

 عیب یابي

 مشکل: اگر بلندگو روشن نمیشود

م وصل هدگو رق بلندگو به یک پریز برقدار وصل است و به خود بلنچک کنید که کابل براه حل:

 است

 یدآ مشکل: اگر هیچ صدایي از بلندگو در نمي

 راه حل:

 عد چک کنید که آیا ولوم در حداکثر مقدارقرار دارد، ب  ONچک کنید که تغذیه روي وضعیت -

 است

 یگري رادیا منبع  ،ل صدا داردلویزیون تنظیمات صحیحي براي فعال شدن اتصاتچک کنید که آیا -

 وصل کنید
 اشدین حد بالترمشکل: اگر هیچ صدایي از سیستم در نمي آید ، حتي اگر ولوم صداي بلندگو در با

 ن را چکاي آاگر تلویزیون یا منبع از طریق یک خروجي متغیر وصل است، دستور العملهراه حل:

 ري را وصل کنید، یا  منبع دیگاستکنید که آیا خروجي خیلي کم شده 

 مشکل: اگر هیچ تصویري روي صفحه تلویزیون دیده نمیشود

شن است و قرار دارد ، منبع مورد نظر رو ON چک کنید که تغذیه ساندبار در حالت راه حل:

 شده است. تنظیمورودي به درستي روي ساندبار 
 مشکل: اگر ساب ووفر در حال پخش نیست

به ساندبار  قرار دارد و اینکه ساب ووفر به درستي ON  چک کنید که تغذیه در حالت راه حل:

 جفت شده است

 مشکل: اگر هیچ صدایي در حال استفاده از اپیتکال شنیده نمیشود

هاد میکند اگر از پیشن JBLورودي اپتیکال از همه فرمتهاي صداي فراگیر پشتیباني نمیکند. راه حل:

 بهره ببرید HDMIفرمتهاي دیگر صدا استفاده میکنید از اتصال 
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 : SB450مشخصات دستگاه 

 


