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 محتویات داخل جعبه

 
 

 پنچره مشبک مشکي رنگ روي بلندگو قابل برداشتن است.
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 کنترلها و اتصاالت

 .این کنترلها و اتصاالت در پنل باالیي و پائیني سیستم وجود دارند

 کنترلهاي پنل باالیي

 را پیدا کنید. پیچ تنظیم ولومد دکمه تغذیه و یستم میتوانیباالي س-در گوشه راست

 
 تم سفیدي سیسبراي روشن کردن سیستم، دکمه تغذیه را فشار دهید.چراغ تغذیه رو:دکمه تغذیه

راي بند.خواهد شد و تا زماني که سیستم در حالت کاري است به همین صورت باقي خواهد ما

ت به تنظیما اندنه دکمه تغذیه را فشار دهید.براي بازگردسوئیچ سیستم به حالت استندباي، دوبار

 نگه دارید. ثانیه فشار دهید و 10مقادیر پیش فرض کارخانه اي، دکمه تغذیه را براي حداقل 

براي .کنید براي افزایش/کاهش سطح ولوم صداي سیستم استفاده پیچاز این :پیچ تنظیم ولوم

قربه هت عت و براي کاهش صدا پیچ را در خالف جافزایش صدا پیچ را در جهت عقربه هاي ساع

رصد د 10چراغ سفید مشخص شده است.هر چراغ نماد  10هاي ساعت بچرخانید.سطح ولوم با 

 کثر ولوم صداست.داح

یش فرض پله دارد و صفر نشانگر قطع است. تنظیم ولوم پ 40نکته : ولوم سیستم 

 است. 12 پلهروي 

بع خرین منآا از راین دکمه را فشار دهید.سیستم ورودي صدا  ،براي سوئیچ بین منابعدکمه منبع:

 قطع یا متوقف میکند و تالش میکند تا به منبع جدید وصل شود.

NFC:  این سیستم ازNFC  برايpair اه مویابل شدن خودکار بلوتوثي پشتیباني مي کند. دستگ

  شود.  unpairیا   pairاالي سیستم قرار دهید تا با سیستم ب-در جلو NFCرا نزدیک لوگو 
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ست. کنترلها با که توسط یک درپوش پوشیده شده ا پنل باالیي شامل کنترلهاي زیر در وسط میباشد

 برداشتن این درپوش قابل دسترس هستند:

 USBدو پورت 

Aux-in 

 WPSدکمه 

 
 راههاي دیگاین سیستم براي ارتباطات نرم افزاري و شارژ دستگ USBپورتهاي :USBپورتهاي 

یگر دستگاهها را این سیستم میتواند دبه کار میروند. iOSمثل دسنتگاههاي موبایل یا دستگاههاي 

 و استندباي شارژ کند. sleepدر طول حالتهاي کاري ، 

صل شده وعادي  USBاگر دستگاهي براي شارژ مان طراحي شده اند.زاین دو پورت براي کار هم

هیچ  iPad USBپورت  بهدر زمان اتصال دستگاهها  باشد، سیستم یک صداي بیپ تولید میکند.

 صدایي شنیده نمیشود.
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Aux-in:  میلي متري است. در  3.5این سیستم داراي ورودي آنالوگ میني استریو با جک

ا پخش کننده سي ی، نوار کاست  mp3 ،DVD، این ورودي  Aux-inصورت استفاده از کابل 

 دي را قبول میکند.

WPS: اراي روتر د هر ایک اتصال بیسیم مطمئن ببه راحتي یکند تا دستگاهتان کمک مین دکمه ا

WPS .برقرار کند 

 

 کنترلهاي پنل پائیني

 داراي کنترلهاي زیر است : پنل پائیني

 اپتیکال

 تغذیه

 روشن/خاموش

 
پتیکال اوجي اگر تلویزیون، پخش کننده سي دي یا دریافت کننده رسیور شما خرورودي اپتیکال:

 از کابل اپیتکال براي اتصال به اینجا استفاده کنید.دارد ، 

 نید.کو کابل برق را به اینجا وصل  این محل ورود برق براي تغذیه سیستم استتغذیه:

 ید.ده کناز این کلید براي اتصال یا قطع اتصال برق شهري به سیستم استفاروشن/خاموش:
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 نصب سیستم 

 د تات که در یک محل مشخص در اتاق نصب شواین سیستم صوتي قابل حمل نیست و الزم اس

بهره  هتريببهترین تجربه موزیک ممکن را براي شما فراهم سازد. براي اینکه از وضوح صداي 

 ببرید پیشنهاد میکنیم سیستم صوتي را روي میز قرار دهید.

 اتصاالت

 اتصال تغذیه

 براي اتصال سیستم به منبع تغذیه:

 تغذیه در پائین سیستم وصل کنید. .کابل برق شهر را به کانکتور1

 .سر دیگر کابل برق را به پریز برق شهر وصل کنید.2

 نکته : این کابل را به کانکتور برق وسایل دیگر وصل نکنید.

 فاي-اتصال واي

 :ند روش زیر وصل کنیدچاي سازگار به ف-این سیستم را میتوانید به دستگاههاي واي

تان نصب خود ديیا اندروی iOSروي دستگاه  رارم افزار اگر این ن – JBL Musicنرم افزار 

 کرده اید.

WPS-  اگر روتر دارايWPS .دارید 

iOS Wireless WI-FI sharing- گر آیفون، آیپد تاچ یا آیپد با اiOS version 5.0 رتیا باال 

 دارید با بلوتوث 

iOS WI-FI sharing with cable- آیپد با  اگر آیفون، آیپد تاچ یاiOS version 5.0  یا

 دارید  Lightningبه  USBپین یا  30به  USBباالتر و یک کابل 

Manual connect mode- ه اندروید ، مک یا پي سي داریداگر یک وسیل 

 JBL Musicنرم افزار 

 اي:ف-براي اتصال این سیستم به شبکه واي

 را دانلود و اجرا کنید. JBL Music.نرم افزار 1
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 را فشار دهید. "+"روي داشبورد .2

 
 .دستورالعمل ها را قدم به قدم اجرا کنید.3

 WPSاتصال 

WPS ال سیستم شما به شبکه خانگي شماست. روترتان ممکن است از تصیک روش ساده براي ا

WPS یا حروف  پشتیباني کند.براي فهمیدن این مطلب ، دنبال لوگويWPS  روي روتر

پشتیباني میکند.اگر روتر  WPS-PINو  WPS-PBCي بگردید. این سیستم از هر دو حالتها

 اي است.ف-تصال واياساده ترین روش براي راه اندازي  WPS-PBCشما پشتیباني میکند ، 

 
 : WPS-PBCبه شبکه خانگي از طریق حالت  براي اتصال

 روي روتر را فشار دهید. WPS.دکمه 1

 ثانیه فشار دهید. 2کمتر از روي سیستم را  WPS.در عرض یک دقیقه، دکمه 2
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 : WPS-PINبراي اتصال به شبکه خانگي از طریق حالت 

 نید..سیستم را از طریق قدمهاي یک تا پنچ حالت اتصال دستي در همین راهنما وصل ک1

 ثانیه فشار دهید. 3روي سیستم را بیش از  WPS.دکمه 2

 توجه کنید. JBL Authenticsدر باالي صفحه  WPS-PIN.به کد 3

 صفحه راه اندازي روتر وصل شوید..به 4

روتر وارد  WPSازي باال را در محل صحیح در صفحه راه اند 3از مرحله  WPS-PINکد .5

 کنید.

  میشوند. و به یکدیگر وصل اي را تبادل مي کنندف-بلندگو و روتر با یکدیگر تنظیمات وايبعد 

 iOSاي بیسیم در ف-به اشتراک گذاري واي

 نید:کفاي استفاده -، از روش زیر براي اتصال سیستم به شبکه واي دداری iOSاگر دستگاه 

 .آیفون، آیپد یا آیپد تاچ را با کمک بلوتوث به بلندگو وصل کنید.1

 ست.افاي وصل شده -شبکه وايبه شما آیفون، آیپد یا آیپد تاچ مطمئن شوید که .2

 است. AirPlay.مطمئن شوید که دستگاه شما در منبع 3

 ثانیه فشار دهید. 3ع روي سیستم را براي حداقل .دکمه منب4

اهر ظ ?Share wi-fi settingsشما با یک پیغام آیفون، آیپد یا آیپد تاچ .یک پنچره روي 5

 میشود.

6 .allow .را فشار دهید 

-ايه شبکه وبندگو به اشتراک میگذارد و فاي را با بل-تنظیمات وايآیفون، آیپد یا آیپد تاچ بعد 

 صل شد ، سیستمثانیه طول میکشد.وقتي بلندگو به به شبکه و 40یشود.این کار حداقل فاي متصل م

 یک تن مبني بر اتصال موفقیت آمیز پخش میکند.
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 iOSاي با کابل در ف-به اشتراک گذاري واي

-ايوه شبکه ال بلندگو بتصوصل نکرده اید ، از روش زیر براي ا را با بلوتوث iOSوسیله  اگر

 نید:فاي استفاده ک

ستفاده از کابل ( با اiPadسیستم ) با برچسب  USBتان را به پورت  آیفون، آیپد یا آیپد تاچ .1

USB  پین یا کابل  30بهUSB   بهLighting استفاده  یپد تاچآیفون، آیپد یا آ)از کابل وصل کنید

 .کنید(

 
 ه است.اي وصل شدف-تان به شبکه واي آیفون، آیپد یا آیپد تاچمطمئن شوید که .2

 است. AirPlay. مطمئن شوید که دستگاه شما در منبع  3

 ثانیه فشار دهید. 3.دکمه منبع روي بلندگو را براي حداقل 4

اهر ظ ?Share wi-fi settingsشما با یک پیغام آیفون، آیپد یا آیپد تاچ .یک پنچره روي  .5

 میشود.

6 .allow .را فشار دهید 



 

 10 

 
-ايه شبکه وبندگو به اشتراک میگذارد و فاي را با بل-تنظیمات واي آیفون، آیپد یا آیپد تاچبعد 

 صل شد ، سیستمثانیه طول میکشد.وقتي بلندگو به به شبکه و 40فاي متصل میشود.این کار حداقل 

 یک تن مبني بر اتصال موفقیت آمیز پخش میکند.

Manual Connect Mode 

 فاي :-ايوبکه تان براي اتصال بلندگو به ش براي استفاده از دستگاه اندرویدي ، مک یا پي سي

 .بلندگو را روشن کنید و براي یک دقیقه صبر کنید.1

 
 سوئیچ کنید. DLNA. منابع را به حالت 2

 ثانیه فشار دهید و رها کنید. 3را براي بیش از  ع.دکمه منب3

 دوبار به سرعت چشمک میزند. DLNAچراغ 

 
ر د JBL_L8_WFXXXاي با نام ف-اي جستجوي شبکه واي.از کامپیوتر یا موبایل/تبلتان بر4

ول میکشد( و متصل شوید.بعد از اتصال ثانیه ط 30استفاده کنید ) حدود فاي -فهرست واي

 از چشمک زدن باز مي ایستد. DLNAموفقیت آمیز ، چراغ 
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 192.168.1.1ار ، ب.مرورگر اینترنت روي کامپیوتر یا موبایل/تبلت را باز کنید و در قسمت آدرس 5

 را فشار دهید. ENTERرا وارد کنید و دکمه 

 صفحه راه اندازي بلندگو ظاهر میشود.

 
ي نید و روهید به آن وصل شوید را انتخاب کنید، کلمه رمز را وارد کفاي که میخوا-.شبکه واي6

SAVE  .کلیک کنید 

 
 ه اتصال، چراغاي شما وصل شود) در طول مرحلف-بعد بلندگو سعي میکند به شبکه واي.7

 چشمک خواهد زد(.
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 نیدهشدر صورت اتصال موفقیت آمیز ، چراغ از چشمک زدن باز مي ایستد و یک صداي بیپ 

 خواهد شد.

وصل کنید  Authenticsاي مشابهي مثل ف-ید کامپیوتر یا موبایل/تبلت تان را به شبکه واينمیتوا

 و از موزیک بیسیم لذت ببرید.

 عملکرد

 روشن/خاموش کردن بلندگو 

 براي روشن کردن بلندگو، دکمه تغذیه روي پنل باالیي سیستم را فشار دهید.

 
 .بلندگو وارد حالت استندباي شود، دوباره دکمه تغذیه را فشار دهیدبراي اینکه 

 ید.وئیچ کنساري نکته:با فشار دادن دکمه تغذیه ، میتوانید بین حالتهاي استندباي و ک

ر خالف دد و م روي پنل سیستم را در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانید تا ولوم زیاد شوپیچ ولو

ولوم پیش  سطح 12مرحله دارد و  40سیستم  جهت عقربه هاي ساعت بچرخانید تا ولوم کم شود.

 فرض سیستم است.در سطح پیش فرض همه پیامهاي صوتي پخش خواهند شد.

 لت کاريول حاکاري میرود ، مقدار ولوم در طوقتي سیستم از استندباي به حالت نکته:

 ار پیش فرض ولوم میشود.دقبل از اینکه وارد حالت استندباي شود مق

 مهم: کمترین تنظیم پیچ ولوم ، صدا را قطع خواهد کرد.

 قطع کردن صدا

 براي قطع صداي سیستم :

 هید.قرار دولوم را در سطح صفر  ،با چرخاندن پیچ ولوم در خالف جهت عقربه هاي ساعت
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 سوئیچ کردن بین منابع

 ید:یر بچرخیب زدکمه منبع روي بلندگو را تا دو ثانیه هر بار فشار دهید تا بین منابع به ترت

1.AirPlay 

2.DLNA 

3.Bluetooth 

4.Aux input 

5.Digital Optical 

 
 ،یدتغیر ده راع بلندگو هر بار میتواند یک دستگاه فعال را پخش کند.هر وقت که دوست دارید منب

 دکمه منبع را فشار دهید.

 
ک یاري با لت ک، یک عملکرد سوئیچ خودکار بین منابع دارد. وقتي که سیستم در حاسیستم بلندگو

 میکند. قطع منبع است، سعي کنید که به منبع دیگري وصل شوید، سیستم صدا را از آخرین منبع

 بلوتوث کار با

 ز طریق دستگاه بلوتوث دار :صداي بیسیم روي بلندگو ابراي پخش 

ک بلوتوثي است )چراغ شاخص بلوتوث در ی pairingمطمئن شوید که سیستم در حالت .1

از  یستمحالت عادي سفید چشمک زن خواهد بود(. اگر چراغ سفید چشمک زن نیست، تا وقتي س

ا ربع منبع دیگر قطع شود و چراغ شاخص بلوتوث شروع به چشمک زدن سفید کند ، دکمه من

 فشار دهید و نگه دارید.



 

 14 

 
د. سیستم در شدن آن با بلندگو استفاده کنی  pairبلوتوث دستگاه براي   pairingاز منوي .2

توث ظاهر میشود. وقتي چراغ شاخص بلو JBL L8 BTبا نام  سفهرست بلوتوثهاي در دستر

ز طریق اک را شده است و میتوانید موزی pairسیستم به صورت ثابت روشن ماند، با دستگاه 

 بلوتوث از دستگاه به روي بلندگو پخش کنید.

منبع  د تا بهدهی براي گوش دادن به موزیک از دستگاه بلوتوث دار، دکمه منبع روي سیستم را فشار

ه صورت خودکار میباشد، میتوانید ب  pairبلوتوث سوئیچ کنید. تا زماني که دستگاه با بلندگو 

 ا شروع پخش یک سیگنال صوتي بیدار کنید.سیستم را از حالت استندباي ب

 
روع به چراغ ش ید تادکمه منبع را آنقدر فشار دهید و نگه دار ،براي قطع کردن دستگاه بلوتوث دار 

 چشمک زدن کند.

 نکته :

 ده سوئیچ کنید.ش pairبا فشردن دکمه منبع میتوانید منابع را به دستگاه بلوتوث دار -

ح ولوم بلوتوث دار براي اولین بار ، ممکن است سط شدن دستگاه pairدر صورت -

 را به مقدار پیش فرض ریست کند.
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 NFC کار با

 
 نبع دیگري را م، ابتدا هر  NFCدر پنل باالیي دارد. براي اتصال از طریق  NFCسیستم یک ناحیه 

ه قفل صفح وروشن  NFCو به منبع بلوتوث سوئیچ کنید. مطمئن باشید که موبایل شما  قطع کنید

ر یک پنچره روي در پنل باالیي بلندگو نزدیک کنید.اگ NFCنشده دارد، بعد موبایل را به ناحیه 

تخاب کنید . را ان YESشوید ،  pairیا میخواهید با موبایل آموبایل ظاهر شد مبني بر اینکه 

 دستگاه موبایل به صورت خودکار به بلندگو وصل خواهد شد.

 
 

 التاگر سیستم در حالت استندباي یا حاست. NFC  ،JBL L8 BTنام سیستم براي اتصال 

 sleep  است، پس از نزدیک کردن موبایل، سیستم وارد حالت کاري میشود 
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 Apple AirPlayاز طریق  کار

آیفون، آیپد،  از یک AirPlay اگر بلندگو را به شبکه خانگي وصل کرده اید ، میتوانید از طریق

االتر که به همان شبکه یا ب 10.1ونز ییا باالتر و کامپیوترها با آیت  iOS version 4.2آیپد تاچ با 

 وصل هستند موزیک پخش کنید.

 ،از یک کامپیوتر با آیتیونز AirPlayبراي راه اندازي پخش 

 را اجرا کنید. .آیتیونز1

 .در پائین پنچره آیتیونز را کلیک کنید AirPlay.دکمه 2

 مک آدرس سیستم است. Xانتخاب کنید.. شش حرف  را JBL_L8_XXXXXX.در لیست 3

 از یک آیپاد، آیفون یا آیپد، AirPlayبراي راه اندازي 

 روي صفحه دستگاه لمس کنید. AirPlay.روي دکمه 1

 را انتخاب کنید. JBL_L8_WFXXXXXX. در لیست کشویي انتخابي بلندگو، 2

 

 DLNA باکار 

ي یا دستگاه سپخش موزیک به روي بلندگو از یک پي  برايسازگار  DLNAمیتوانید از نرم افزار 

رم افزار ن، از طریق  DLNAاندرویدي که به همان شبکه وصل است استفاده کنید.براي کار با 

پخش شود را انتخاب  JBL_L8_WF_XXXXXXمدیا پلیر ، موزیکي که میخواهید روي 

 کرد. پخش موزیک از منبع فعال را قطع خواهد DLNAکنید. پخش موزیک 

 DLNA Digital Mediaنرم افزار مدیا پلیر شما باید قادر به عمل به صورت یک 

Server(DMS)  وDigital Media Controller(DMC)  براي راه اندازي پخش موزیک

به صورت آنالین یا در گوگل پلي در دسترس است. نرم افزار سازگار در  DLNAباشد.نرم افزار 

 م وجود دارد.ه iOSاپل استور براي مک و 

 DLNAاز طریق  PCMیا   MP3,WMA,AACش فایلهاي صوتي این بلندگو قادر به پخ

 میباشد.
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 Aux-inکار با ورودي 

 سیستم : Aux-inوزیک از طریق ورودي مبراي پخش 

 وصل کنید. Aux-inمیلي متري به ورودي  3.5.منبع خودتان را با استفاده از جک 1

 کنید. سوئیچ Aux. به منبع ورودي 2

 .پخش موزیک را از طریق دستگاه خودتان کنترل کنید.3

 
 ورودي اپتیکال باکار 

 44.1با نرخ نمونه برداري  raw PCMاپتیکال در سیستم امکان میدهد تا پورت ورودي 

ود باشد، کیلو هرتز را پخش کنید.اگر هر سیگنال صوتي در این ورودي موج 48کیلوهرتز یا 

 و شروع به پخش موزیک مي کند. دهدسیستم آن را تشخیص می
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 عملکرد صفحه وب

سي داشته به صفحه وب دستراي یا ارتقاء فریم ور دستگاه ف-میتوانید براي تغیر تنظیمات واي

ب وه صفحه ید ببا تایپ آدرس در آدرس بار مرورگر اینترنت در مک یا پي سي تان مي توانباشید.

 ید.اجعه کنن مررس آي پي ، به صفحه راه اندازي روترتادسترسي داسته باشید.براي پیدا کردن آد

 

 JBL Musicنرم افزار 

وگل پلي براي در اپ استور براي محصوالت اپل یا گ JBL Musicبلندگو از طریق نرم افزار این 

ه روي بزیک دستگاههاي اندرویدي قابل کنترل است. از این نرم افزار میتوانید براي پخش مو

  آن توسط موبایل یا تبلت هوشمند استفاده کنید.بلندگو یا کنترل 

 
 ارتقاء فریم ور و ریست تنظیمات کارخانه اي

یر غارتقاء  کاردانلود  و ذخیره کنید.سیستم در طول  www.jbl.comابتدا فریم ور را از سایت 

تن ارتقاء ابقاء میشود.بعد از اینکه ارتقاء موفقیت تنظیمات قبلي کاربر بعد از پایان یافعملیاتي است.

 آمیز بود، سیستم به صورت خودکار ریبوت میشود.

 ریم ور استتست اینکه آیا بلندگوي شما در حال اجراي آخرین نسخه ف  JBL Musicنرم افزار 

 یا خیر را خیلي راحت میکند.براي چک جهت آپدیت جدید با نرم افزار:

 یا اندرویدي شما به بلندگو وصل شده است. ِ iOSستگاه .مطمئن شوید که د1

 را باز کنید.  JBL Music. نرم افزار 2

 ما اطالعشروي نرم افزار را باز کنید که به صورت خودکار چک میکند و به  upgrade. تب 3

 میدهد که آیا نسخه جدیدي در دسترس هست یا خیر.

http://www.jbl.com/
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 نید:دانلود کنید و به روش زیر عمل ک jblدر دسترس باشد، از سایت  اگر نسخه جدیدي

ایو قرار یک فلش در  (root directory.فایل دانلود شده از وب سایت را روي پوشه ریشه )1

 دهید.

 ( وارد کنید.IPADبا برچسب  (روي پنل باالیي  USB.فلش درایو را داخل پورت 2

صورت خودکار  سیستم به .هیدثانیه فشار د 5به طور همزمان دکمه هاي تغذیه و منبع را براي .3

 شروع به ارتقاء میکند.

د.سعي نکنید در دقیقه زمان میبرد تا کامل شو 30ارتقاء به صورت عادي تا  کارنکته : 

 .ا تغذیه را قطع کنیدیطول این مدت ، از سیستم استفاده کنید 

م را ست، سی ارتقاء تمام نشده است، با برداشتن کابل برق کاربعد از یک ساعت  اگر

 ارتقاء را شروع کنید. کارري استارت کنید بعد دوباره 

 جدول شاخص چراغ

 چراغ حالت شاخص

 چراغ تغذیه سفید، ثابت حالت کاري

 کهربایي، ثابت حالت خواب

 خاموش خاموش/حالت آماده به کار

 چراغ بلوتوث سفید، ثابت بلوتوث وصل شده

ک زن سفید، چشم pairingبلوتوث قطع شده و حالت 

 عادي

 AirPlayچراغ  سفید، روشن ايف-فعال، اشتراک اطالعات واي AirPlayمنبع 

 DLNAچراغ  سفید، روشن ايف-فعال، حالت اتصال دستي واي DLNAمنبع 

 Aux-inچراغ  سفید، ثابت فعال  Aux-inمنبع 

 چراغ اپتیکال سفید، ثابت منبع اپتیکال فعال

 چراغ ولوم سفید، ثابت سطح ولوم

پنچ بار چشمک  تنظیمات کارخانه اي بازگردانده شد

 میزند

 همه چراغها
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 عیب یابي

 مشکل راه حلها

طمئن شوید که کابل برق به پریز برق وصل م-

 شده است

 ، برق داردچک کنید که پریز-

 سیستم روشن نمیشود

 هیچ صدایي از بلندگو شنیده نمیشود به مرکز خدمات شاب مراجعه کنید

 ورودي را چک کنیداتصاالت -

نظیمات در پري آمپ، پردازنده و کنترلر را ت-

 چک کنید

 آمپلي فایر روشن میشود،اما هیچ صدایي از یک

 یا همه کانالها شنیده نمیشود

 

 

 :Authentics L8 مشخصات دستگاه   

 


