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 نکات ایمني

 مقدار ولتاژ برق را بررسي کنیدقبل از استفاده، 

 هرتز طراحي شده است. 50/60ولت ،  240-100این محصول براي جریان برق 

 از کابل برق خود دستگاه استفاده کنیدفقط 

 ارید.ر ندهید یا اجسام سنگین را روي کابل برق نگذرا زیر قالي و قالیچه قراکابل برق 

 از کابل برق به درستي استفاده کنید 

بل را براي جدا کردن کابل برق از پریز برق، همیشه دوشاخه را بیرون بکشید و هیچوقت کا

دا جریز برق پرا از  کابل برقاگر قصد دارید براي مدت طوالني از اسپیکر استفاده نکنید، نکشید.

 د.کنی

 بدنه اسپیکر را باز نکنید

ست باعث هیچ قطعه قابل سرویس توسط کاربر داخل اسپیکر وجود ندارد. باز کردن بدنه ممکن ا

 بروز خطر شوک شود.

 

 

 قدمهم .1

ت براي لطفا از دستورامهم داشته باشد. يممکن است این محصول یک به روز رساني نرم افزار

ا دریافت رتا مطمئن شوید این محصول آخرین به روزساني پیروي کنید  اینترنتاتصال محصول به 

 کرده باشد.
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 محتویات داخل جعبه .2

 ند.با دقت محتویات جعبه را باز کنید و بررسي کنید که آیا قطعات زیر درون جعبه هست
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 بررسي محصول .3

 ساندبار 1.3

 کنترلها

 
 ه تغذی(1

 ندباي کنیددستگاه را روشن کنید یا وارد است 

 +/-ولوم (2

  شود. زیادیا  کماین دکمه را فشار دهید تا ولوم 

 .فشار دهید و نگه دارید تا ولوم صدا به صورت پیوسته کم یا زیاد شود 

  شود. فعالیا  قطعهر دو دکمه را با هم فشار دهید تا صدا 

 میکروفن(3

 (براي کالیبراسیون صداAutomatic Multi beam Calibration=AMC) 

  )منبع( (4

  ،کانکتور  ،اتصال تلویزیون  کهیک منبع صوتي انتخاب کنید:تلویزیون)پیش فرض

HDMI OUT(TV ARC)  بر کانکتور اپتیکال ارجحیت دارد(، بلوتوث یاHDMI 

IN 
 نمایش وضعیت(5

 

 

 



 

 5 

 پشتسمت 

 
 

 (تغذیه1

  وصل کنید این کانکتوربه را کابل برق همراه 

2 )USB 

  کانکتورUSB یت نرم افزاربراي آپد 

  براي اتصال به یک حافظهUSB  براي پخش فایلMP3 فقط براي نسخه(US) 

 (اپیتکال3

 به خروجي اپتیکال روي تلویزیون یا دستگاه دیجیتال تان وصل کنید 

 شبکه( 4

 از طریق کابل شبکه به شبکه خانگي تان وصل کنید 

5)HDMI OUT(TV ARC) 

  به وروديHDMI ARC کنید روي تلویزیونتان وصل 

6)HDMI IN 

  به خروجيHDMI  روي دستگاه دیجیتال تان وصل کنید 

 

 

 

 

 



 

 6 

 ساب ووفر 2.3

 
1)  

 شاخص وضعیت اتصال 

 
 تغذیه (2

  وصل کنید را به این کانکتورکابل برق 
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 ریموت کنترل 3.3

 
 

1)  

 روش کنید یا وارد استندباي کنید 

 ( تلویزیون2

 کانکتور در آن اي اتصال تلویزیون که منبع تلویزیون را انتخاب کنید)برHDMI 

OUT(TV ARC) بر کانکتور اپتیکال ارجحیت دارد) 

 بلوتوث  (3

 منبع بلوتوث را انتخاب کنید 

 براي اتصال به دستگاه بلوتوث دیگر فشار دهید و نگه دارید 

 بیس (4

  مقدار بیس براي ساب ووفر را انتخاب کنید: کمlow )متوسط )پیش فرض ،middle  ا ی

 highزیاد 

5 )HDMI 

  منبع وروديHDMI IN را انتخاب کنید 
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6 )-/+ 

 ولوم را زیاد یا کم کنید 

 پیوسته ولوم ، فشار دهید و نگه دارید کاهشیا  براي افزایش 

 قطع صدا (7

 صدا را قطع یا وصل کنید 

 

 فیزیکي نصب.4

 نصب رومیزي 1.4

وفر مطمئن شوید که ساب ورار دهید.را روي یک سطح صاف و پایدار ق ساندبار و ساب ووفر

 سانتي متر از دیوار فاصله دارد.  10متر از ساندبار و  1حداق 

 
 نکته ها:

 به کانکتور تغذیه وصل شود. کابل تغذیه باید به درستي-

 ساب ووفر قرار ندهید. یاهیچ جسمي را روي ساندبار -

 متر است. 6ن ساب ووفر و ساندبار کمتر از مطمئن شوید که فاصله بی-
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 نصب روي دیوار 2.4

 

 
 .آماده سازي:1

وار چسب نصب روي دیوار را به کمک ن الگويمیلي متر از تلویزیون،  50الف(با حداقل فاصله 

 .روي دیوار بچسبانید

 د.را از روي دیوار برداری الگوب(با نوک مداد محل نگه دارنده پیچ را عالمت بزنید.

 دریل کنید. اینچي  0.16/میلیمتري 4سوارخ پ(روي محل عالمت زده شده، یک 

 روي دیوار نصب کنید. را(قطعه ساپورت براي براکت 2

 ساندبار محکم کنید. پائیندر (با پیچ ، براکت را 3

 ( ساندبار را آویزان کنید.4

 نکته ها: 

 تواند وزن ساندبار را تحمل کند.مطمئن شوید که دیوار می-
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 نید.فقط روي یک دیوار عمودي نصب ک-

 ت باال خودداري کنید.از نصب در محل با دما و رطوب-

 ندبار و دستگاههايکابلها به درستي بین سا، مطمئن شوید که آویزان کردن روي دیوارقبل از -

 د.ناکسترنال قابل وصل باش

یر این غقبل از آویزان کردن روي دیوار، مطمئن شوید که ساندبار به برق وصل نباشد. در  -

 است باعث شوک الکتریکي شود. صورت ممکن

 

 اتصال .5

 اتصال تلویزیون 1.5

یزیون داخل جعبه یا یک کابل اپیتکال خریداري شده به تلو HDMIطریق کابل  ازساندبار را 

 وصل کنید.

 HDMIاتصال از طریق کابل 

نه رین گزیپشتیباني میکند.این اتصال بهتدیجیتال از صدا و تصویر با یک کابل  HDMIیک اتصال 

 براي ساندبار شماست.

 
 به تلویزیون وصل کنید. HDMIساندبار را از طریق کابل .1

عال شده باشد.به راهنماي ف HDMI-ARCو  HDMI-CEC(روي تلویزیون،چک کنید که 2

 تلویزیون مراجعه کنید.

 نکته ها:

 میشود.ن تضمین HDMI-CECدستگاههاي  ا همهسازگاري کامل ب-
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 تیکالاتصال از طریق کابل اپ

 
 

 را از طریق یک کابل اپتیکال به تلویزیون وصل کنید.ساندبار 

 اتصال دستگاه دیجیتال 2.5

ه ببه ساندبار وصل کرده اید)  HDMI ARC.مطمئن شوید که تلویزیون را از طریق اتصال 1

 قسمت اتصال تلویزیون در باال مراجعه کنید(.

–مثل ست  اتصال ساندبار به دستگاه دیجیتال یا باالتر( براي 0.2) نسخه  HDMIاز یک کابل .2

 بلوري یا کنسول بازي استفاده کنید./دي وي ديتاپ باکس ، پخش کننده 

اهنماي دستگاه رفعال شده باشد. به  HDMI-CECوي دستگاه دیجیتال، چک کنید که ر.3

 مراجعه کنید.
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 نکته ها:

 جداگانه تهیه کنید. HDMI* کابل -

اتصال  يصداوجي خرو اپتیکال به ساندبار وصل هستند،  HDMI ARCوقتي هر دو کابل -

HDMI ARC .اولویت دارد 

 شبکه خانگي هاتصال ب 3.5

 ، ساندبار را به شبکه خانگي وصل کنید.با کروم کست توکار وشبکهفاي یا کابل -از طریق واي

Airplay  ق از طریرا ها ا تبلتروي موبایلها یصداي اجازه میدهد که به شما پشتیباني شده، ساندبار

 اسپیکرهاي ساندبار پخش کنید.

 فاي شوید:-وايراه اندازي .روي ساندبار، وارد حالت 1

  .را فشار دهید تا دستگاه روشن شود 

 ”SETUP WIFI“و بعد  ”HELLO“صفحه روي باشد، شده اگر ساندبار به شبکه وصل ن←

 را نمایش میدهد.

 را فشار دهید و نگه دارید تا  فاي، -ايبراي ورود مجدد به حالت راه اندازي و

“RESET WIFI” .نمایش داده شود 

 کنید. اضافهخانگي بیسیم ،ساندبار را به شبکه   iOSروي دستگاه اندروید یا .2

 Google Homeاز طریق نرم افزار 

را  Google Homeنرم افزار  .خانگي وصل کنیدبیسیم را به شبکه  iOSیا دستگاه اندروید الف(

 نلود کنید.با اکانت گوگل وارد شوید.اگر اکانت گوگل ندارید، یکي بسازید.دا

 از دستورات نرم افزار براي تکمیل راه اندازي پیروي کنید.ب(
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 اسپیکر Airplayاز طریق راه اندازي *

 وصل کنید. خانگي فاي-که وايبرا به ش iOSدستگاه  الف(

  ،زیربشوید.در قسمت  Settings >Wi-Fiقسمت ، وارد  iOSروي دستگاه ب(

SETUP NEW AIRPLAY SPEAKER… 

 را انتخاب کنید و از دستورات روي صفحه پیروي کنید تا راه JBL BAR 5.1_xxxxحاال 

 اندازي کامل شود.

 
 

 ید.اگر الزم است، از یک کابل شبکه براي اتصال ساندبار به شبکه خانگي استفاده کن.3

  دید.ید که در طول راه اندازي انجام داشووصل میمطمئن شوید که به همان شبکه اي 

 نکته ها:

، میتوانید اسمي به ساندبار Google Homeاي از طریق نرم افزار ف-در طول راه اندازي واي-

 کنید.  مرتباتاق  ا نامبدهید و آن را ب

 یکا باه همراضافه کنید و آن را  Apple Home، ساندبار را به نرم افزار  iOSروي دستگاه   -

 مدیریت کنید. Airplay 2سازگار با دیگر اسپیکر 

ا به شبکه خانگي شم Google Home، اگر ساندبار از طریق نرم افزار iOSروي دستگاه *-

صرف نظر  ”Through Airplay speaker setup“ در  اضافه شده باشد، از مراحل بعدي

خش از پ شروع کنید)  Airplayبا را از یک نرم افزار سازگار  Airplayکنید و میتوانید پخش 

 را ببینید(. پخشدر قسمت   Airplayطریق 
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    اتصال بلوتوث  4.5

 نید.اپ وصل کت، ساندبار را به دستگاه بلوتوث دارتان مثل موبایل ، تبلت یا لپ از طریق بلوتوث

 
 

 دستگاه بلوتوثي یکاتصال 

 را فشار دهید تا دستگاه روشن شود.   .1

 روي ریموت کنترل را فشار دهید. روي ساندبار یا  ب منبع بلوتوث، براي انتخا.2

”BT PAIRING” ←  :آماده براي جفت شدن بلوتوث 

مدت  در ”JBL Bar 5.1_xxxx“روي دستگاه بلوتوث دارتان، بلوتوث را فعال کنید و دنبال .3

 دقیقه بگردید. 3

Successful connection←اه یسي داشته باشد ، نام دستگ: اگر دستگاه شما اسمي به انگل

 یک تن تائید هم شنیده میشود. نمایش داده میشود.

 اتصال مجدد به آخرین دستگاه جفت شده

جفت شده  بلوتوث شما به عنوان یک دستگاهدستگاه تندباي میشود، اسوقتي ساندبار وارد حالت 

ه آخرین بصورت خودکار ابقا میشود.دفعه بعد که به منبع بلوتوث سوئیچ میکنید، ساندبار به 

 دستگاه جفت شده، اتصال مجدد میکند.
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 اتصال به یک دستگاه بلوتوثي دیگر

 
 

 BT“فشار دهید و نگه دارید تا را روي ریموت کنترل  یا  روي ساندبار در منبع بلوتوث، .1

PAIRING” .نمایش داده شود 

 دستگاه جفت شده قبلي از ساندبار پاک میشود.←

 د حالت جفت شدن بلوتوث میشود.ساندبار وار←

 در قسمت " اتصال به دستگاه بلوتوث" را انجام دهید. 3مرحله .2

  با ساندبار جفت شده است، ابتدا قبال اگر دستگاه“JBL Bar 5.1_xxxx  را روي

 دستگاه از حالت جفت شده خارج کنید.

 نکته ها:

 خواهد شد. قطعاتصال بلوتوث اشد ، متر ب 10ساندبار و دستگاه بلوتوث بیش از اگر فاصله بین -

دستگاههاي الکترونیکي ممکن است باعث تداخل رادیویي شوند.دستگاههایي که امواج -

ر نگه ندبار دویکروویو و دستگاههاي شبکه بیسیم باید از سااالکترومغناطیسي تولید میکنند مثل م

 داشته شوند.
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 پخش موزیک .6

 ر/ بیدارباش خودکارروشن کردن/ استندباي خودکا 1.6

 
 روشن کردن:

 .ساندبار و ساب ووفر را با کابل برق به پریز برق وصل کنید.1

 را نمایش میدهد. ”READY“و بعد  ”LOAD“صفحه ساندبار عبارت ←

 را فشار دهید تا روشن شود.  .روي ساندبار ، دکمه2

 نمایش داده میشود. ”HELLO“عبارت  ←

 ه ساندبار وصل میشود.ساب ووفر به صورت خودکار ب←

Connected :  ، در مي آیدسفید ثابت به رنگ. 

 

 نکته ها:

 فقط از کابل برق همراه دستگاه استفاده کنید.-

 ه ساندبار و ساب ووفردن به برق، مطمئن شوید که به درستي کابل برق را بکرقبل از وصل -

 وصل کرده اید.

اتصاالت را وصل کرده اید) بخش  هکه هم طمئن شویدمقبل از سوئیچ کردن روي ساندبار، -

 "اتصال" و "اتصال دستگاه دیجیتال" در فصل "اتصال" را ببینید(.
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 استندباي خودکار

وئیچ ستندباي اسدقیقه غیرفعال باشد، به صورت خودکار به حالت  10اگر ساندبار بیش از 

 د و رنگ .ساب ووفر هم به استندباي میرونمایش داده میشود ”STDBY”خواهد کرد.

 تخاب شدهان عدفعه بعد که ساندبار را روشن میکنید، به آخرین منبکهربایي ثابت میشود. 

 برمیگردد.

 بیدارباش خودکار

 ساندبار به صورت خودکار بیدار خواهد شد وقتي ،در حالت استندباي     

  ساندبار از طریق اتصالARC ،به تلویزیون وصل و تلویزیون روشن شود 

 ز طریق وصل است و سیگنالهاي صوتي ابه تلویزیون ریق یک کابل اپتیکال ساندبار از ط

 این کابل تشخیص داده میشوند.

  ساندبار به تلویزیون از طریق یک اتصالHDMI ARC  وصل است و از طریق اتصال

HDMI ل ست تاپ باکس، پخش کننده دي وي دي/بلوري و ثبه دستگاه دیجیتال م

 .ه دیجیتال شما روشن استو دستگا کنسول بازي وصل است

  ساندبار به شبکه خانگي وصل است و صدا از طریق کروم کست یاAirplay  روي

 ساندبار پخش میشود.

 اول راه اندازي بار 2.6

 (Automatic Multibeam Calibration)کالیبراسیون مولتي بیم خودکار

ان بهینه محل نشستن تراي (، تجربه صداي فراگیر شما بAMC)با کالیبراسیون مولتي بیم خودکار

 میشود.

  ،روي ریموت کنترلHDMI ،عبارت زماني که تا را فشار بدهید و نگه دارید

“CALIBRATION” .روي ساندبار نمایش داده شود 

 شروع میشود. 1تا  5شمارش معکوس از ←

 صداي بلندي شنیده میشود. کالیبراسیون صوتي شروع میشود. ←

← “CALIBRATING” .کالیبراسیون در حال انجام است : 

← “DONE” .کالیبراسیون  به صورت موفقیت آمیز انجام شد : 
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 نکته ها:

روي ریموت کنترل غیر فعال  HDMIو  ، همه دکمه ها غیر از  AMCدر طول  -

 میشوند.

 نمایش داده میشود. ”FAILED“یز نباشد، عبارت مموفقیت آ AMCاگر  -

 

 از منبع تلویزیونپخش  3.6

 ت ببرید.میتوانید از پخش صداي تلویزیون از اسپیکرهاي ساندبار لذدر زمان اتصال ساندبار،
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داي صشده است و  تنظیممطمئن شوید که تلویزیون روي پشتیباني از اسپیکرهاي اکسترنال .1

 بلندگوهاي داخلي آن قطع هستند.

 ون وصل است.مطمئن شوید که ساندبار به درستي به تلویزی.2

 روي ریموت کنترل را فشار دهید. TVروي ساندبار یا  زیون، یبراي انتخاب منبع تلو.3

← TV.منبع تلویزیون انتخاب شده است : 

 .در تنظیمات کارخانه اي ، منبع تلویزیون به صورت پیشفرض انتخاب شده است 

 نکته ها:

ل شده باشد، کابل لویزیون وصو اپیتکال به ت HDMIاز طریق هر دو کابل اگر ساندبار -

HDMI .براي اتصال تلویزیون انتخاب میشود 

  راه اندازي ریموت کنترل تلویزیون1.3.6
چک کنید که  اینکه از ریموت کنترل براي هر دو تلویزیون و ساندبارتان استفاده کنید، براي 

سمت "آموزش ، مراحل قاگر پشتیباني نمیکندپشتیباني میکند. HDMI-CECتلویزیونتان از 

 را ببینید.  ریموت کنترل تلویزیون"

HDMI-CEC 
ابلیت را قلویزیون این تپشتیباني میکند، مطابق راهنماي  HDMI-CECاگر تلویزیونتان از 

وصل صدا،  وولوم، قطع کردن کم و زیاد  میتوانیداز طریق ریموت کنترل تلویزیون  فعال کنید.

 ا کنترل کنید.روشن کردن دستگاه/ استندباي ساندبار ر

  آموزش ریموت کنترل تلویزیون

را فشار دهید و نگه  و + نمایش داده شود،  ”LEARNING“، تا وقتي  .روي ساندبار1

 دارید.

 وارد حالت آموزش ریموت کنترل تلویزیون میشوید.←

 هید:دثانیه، مراحل زیر را روي ساندبار و ریموت کنترل تلویزیون انجام  15.در ضمن 2

 و براي قطع صدا/وصل صدا( با هم) –+ و  ، -ي ساندبار: یکي از دکمه هاي + ، الف(رو

 را فشار دهید.

 ب( روي ریموت کنترل تلویزیونتان:دکمه دلخواه را فشار دهید.
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”WAIT” ← .روي ساندبار نمایش داده میشود 

”DONE”← :کرد دکمه ساندبار به دکمه ریموت کنترل تلویزیون آموزش داده شد.کار 

 را تکرار کنید تا آموزش دکمه کامل شود. 2.مرحله3

و + روي ساندبار را فشار دهید  .براي خروج از حالت آموزش ریموت کنترل تلویزیون، 4

 نمایش داده شود. ”EXIT LEARNING“ وقتي و نگه دارید تا

 ساندبار به آخرین منبع انتخاب شده برمیگردد.←

 

  HDMI-INپخش از منبع  4.6

کرهاي ا از اسپیاتصال زیر، دستگاه دیجیتال شما میتواند ویدئو را روي تلویزیون و صدا ردر حالت 

 ساندبار پخش کند.

 
 اشد.مطمئن شوید که ساندبار به درستي به تلویزیون و دستگاه دیجیتال شما وصل شده ب.1
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 یچ کنید.ئبه منبع دستگاه دیجیتال سو.2

چ رودي سوئیبه صورت خودکار به منبع ویدار میشود و تلویزیون و ساندبار از حالت استندباي ب←

 میکند.

  براي انتخاب منبعHDMI IN  ،روي ساندبار یا روي ساندبارHDMI  روي ریموت

 کنترل را فشار دهید.

 تلویزیون را به حالت استندباي سوئیچ کنید..3

 اه دیجیتال به حالت استندباي سوئیچ شده اند.<ساندبار و دستگ-

 نکته ها:

 تضمین نمیشود. HDMI-CECسازگاري کامل با همه دستگاههاي -

 

 بلوتوثپخش از منبع  5.6

 ، موزیک را از دستگاه بلوتوثي روي ساندبار پخش کنید.از طریق بلوتوث

 .چک کنید که ساندبار به درستي به دستگاه بلوتوثي وصل شده باشد.1

 یموت کنترل را فشار دهید.روي ر روي ساندبار یا  .براي انتخاب منبع بلوتوثي، 2

 پخش موزیک روي دستگاه بلوتوثي را شروع کنید..3

 .ولوم را روي ساندبار یا دستگاه بلوتوثي تنظیم کنید. 4

 

 طریق کروم کستپخش از  6.6

 روي ساندبار پخش کنید. iOSاز طریق کروم کست، موزیک را از دستگاه اندروید یا 

 .روي ساندبار،1

 به شبکه خانگي وصل شده باشد. چک کنید که ساندبار 

 ،iOSروي دستگاه اندروید یا .2

شده  به همان شبکه اي که ساندبار وصل است وصل iOSالف(چک کنید که دستگاه اندروید یا 

 باشد.
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     ب(در یک نرم افزاري که از کروم کست پشتیباني میکند، موزیک پخش کنید، روي آیکون

 اب کنید.بزنید و ساندبار وصل شده را انتخ

 
 وئیچ کنید.سبع دیگر ابراي خروج از پخش موزیک، به من.3

 

 Airplayطریق پخش از  7.6

 روي ساندبار پخش کنید. iOS، صدا را از دستگاه Airplayاز طریق 

 روي ساندبار،.1

 .چک کنید که ساندبار به درستي به شبکه خانگي وصل شده باشد 

 ،iOSروي دستگاه  .2

 اشد.شما به همان شبکه اي که ساندبار وصل است وصل شده ب iOSتگاه الف( چک کنید که دس

یا  iOS 12)از گوشه باال راست،  iOSدر یک دستگاه  control centerب(براي ورود به 

بزنید تا  وي رباال بکشید. به ،  یا پائینتر(  iOS 11)به پائین بکشید یا از لبه پائین باالتر(

 .نرم افزار شروع به پخش موزیک کنید یککنید و بعد از ساندبار وصل شده را انتخاب 
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 .براي خروج از حالت پخش موزیک، به منابع دیگر سوئیچ کنید.3

 

 نکته ها:

 ساندبار میتواند از پخش صدا پشتیباني کند ولي از پخش ویدئو پشتیباني نمیکند.-

شده دوم را  ه وصل، وقتي پخش موزیک روي یک دستگاAirplayدر طول کروم کست یا -

 شروع میکنید پخش موزیک روي دستگاه وصل شده فعلي متوقف میشود.

 

 تنظیمات صدا .7

 تنظیم بیس

 چک کنید که ساندبار و ساب ووفر به درستي وصل شده باشند..1

 بیس سوئیچ کند. سطوحرا  پشت سر هم فشار دهید تا بین  روي ریموت کنترل، .2

”HIGH”← ، “LOW” و”MID”)نمایش داده میشوند. )پیش فرض  

 صدا )یا سینک(همزماني

ي از تاخیر چیهمان کنید تا مطمئن شوید که زصدا و ویدئو را هم یدبا ویژگي همزماني صدا، میتوان

 محتواي ویدئوي شما شنیده نمیشود.

 ثانیه فشار دهید و نگه دارید. 3را بیش از  TVروي ریموت کنترل، .1

 د و با ویدئویموت کنترل را فشار دهید تا تاخیر صدا تنظیم شوروي ر –ثانیه، + یا  5 طي مدت.2

 هماهنگ شود.

 زمانبندي همزماني صدا نمایش داده میشود.←

 (Smart mode)حالت هوشمند

 کتهاياف با حالت هوشمند فعال شده به صورت پیش فرض، میتوانید از برنامه هاي تلویزیون با

الت ل کردن حیزیوني مثل اخبار ، میتوانید با غیرفعاصوتي قوي لذت ببرید.براي برنامه هاي تلو

 هوشمند و سوئیچ کردن به حالت استاندارد، افکتهاي صوتي را کم کنید.

براي افکتهاي صوتي قوي اعمال  JBL Surround Soundو  EQحالت هوشمند:تنظیمات 

 میشوند.
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 میشوند. براي افکتهاي صوتي استاندارد اعمال EQتنظیمات  پیشحالت استاندارد:

 

 براي غیرفعال کردن حالت هوشمند، کارهاي زیر را انجام دهید:

 ثانیه فشار دهید و نگه دارید. + را فشار دهید. 3را بیش از  روي ریموت کنترل، .1

 : حالت هوشمند فعال است.”ON SMART MODE”حالت فعلي نمایش داده میشود.←

 را تکرار کنید. 1مرحله .2

 : حالت استاندارد فعال است. ”OFF SMART MODE“کنید.  به حالت دیگر سوئیچ←

 میشود. میکنید، حالت هوشمند دوباره به صورت خودکار فعال را روشندفعه بعد که ساندبار ←

 
 بازیابي تنظیمات کارخانه اي .8

ز روي را اتان تنظیمات کارخانه اي تعریف شده در کارخانه،همه تنظیمات شخصي  با بازیابي

 میکنید. اکپساندبار 

  ،ثانیه نگه دارید و فشار دهید. 10را بیش از  و روي ساندبار 

”RESET”← .نمایش داده میشود 

را نشان میدهد و بعد وارد حالت استندباي  ”READY“و  ”LOAD“ساندبار ←

 میشود.

  

 ارتقاء نرم افزار .9

م رساني هاي نربه روز JBLبراي کارکرد بهینه محصول و بهترین تجربه شخصي، ممکن است 

پدیت آنید.اگر افزاري براي سیستم ساندبار در آینده ارائه کند.ساندبار را به شبکه خانگي وصل ک

 نرم افزاري در دسترس باشد، به صورت آنالین و خودکار انجام میشود.
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و درصد تکمیل شدن نمایش داده میشوند.وقتي آپدیت نرم  ”PROGRESS“در طول آپدیت، 

را نمایش میدهد و بعد وارد حالت  ”READY“و  ”LOAD“، ساندبار افزار کامل شد

 استندباي میشود.

 اتصال مجدد ساب ووفر .10

صورت  ساندبار و ساب ووفر در کارخانه با یکدیگر جفت میشوند.بعد از روشن شدن، آنها به

 هکخودکار با هم جفت میشوند و وصل میشوند.در بعصي موارد خاص، ممکن است الزم باشد 

 دوباره آنها را جفت کنید.

 
 ساب ووفر (pairing)براي ورود مجدد به حالت جفت شدن

چشمک سفید را فشار دهید و نگه دارید تا وقتي که به صورت  روي پنل پشت ساب ووفر، .1

 زن تند در آید.

روي ریموت کنترل  را بیش از  براي ورود به حالت جفت شدن ساب ووفر روي ساندبار، .2

 روي ریموت کنترل را فشار دهید. –یه فشار دهید و نگه دارید. ثان 5
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”PAIRING”←.ساب ووفر آماده براي جفت شدن است: 

← “CONNECTED” :.ساب ووفر وصل شده است 

 نکته ها:

دن دقیقه از حالت جفت ش 3اگر جفت شدن و اتصال کامل نشده باشند، ساب ووفر در مدت -

 زن تند به سفید چشمک زن آهسته تغییر میکند.از سفید چشمک  خارج خواهد شد. 
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 Bar 5.1 Surround مشخصات دستگاه  .11
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 عیب یابي .12

ن محصول هرگز سعي نکنید که این محصول را خودتان تعمیر کنید.اگر مشکلي در استفاده از ای

 دمات بررسي نمائید.دارید، ابتدا موارد زیر را قبل از مراجعه به مرکز خ

 سیستم

 .نمیشودسیستم اسپیکر روشن 

 .چک کنید که آیا کابل برق به درستي به پریز برق و ساندبار وصل شده باشد 

 ساندبار هیچ عکس العملي به فشار دکمه نشان نمیدهد.

 ي" را ا)قسمت "بازیابي تنظیمات کارخانه تنظیمات کارخانه اي ساندبار را برگردانید

 .ببینید(

 

 صدا

 هیچ صدایي از ساندبار شنیده نمیشود

  صداي ساندبار قطع نشده باشد.مطمئن شوید که 

  .منبع ورودي صوتي درست را روي ریموت کنترل انتخاب کنید 

 .ساندبار را به تلویزیونتان یا دستگاههاي دیگر به درستي وصل کنید 

  اندبار را به تنظیمات روي ساندبار، س و ثانیه 10با فشار دادن و نگه داشتن بیش از

 کارخانه اي برگردانید. 

 اعوجاج در صدا یا اکوي صدا

 ون قطع اگر صدا را از تلویزیون روي ساندبار پخش کنید، مطمئن شوید که صداي تلویزی

 باشد یا بلندگوهاي داخلي آن غیرفعال باشند.

 صدا و تصویر با هم همزمان نیستند

  صدا وتصویر فعال کنید.قابلیت همزماني صدا را براي همزماني 
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 بلوتوث

 وسیله اي نمیتواند به ساندبار وصل شود

 .چک کنید که آیا بلوتوث را روي دستگاه بلوتوثي فعال کرده اید 

  قسمت با یک دستگاه بلوتوث دیگر جفت شده باشد، بلوتوث را ریست کنیداگر ساندبار(

 ال" را ببینید(."اتصال به دستگاه دیگر" از "اتصال بلوتوث" در فصل "اتص

  ار را بلوتوث روي ساندبهرگز با ساندبار جفت نشده باشد، اگر دستگاه بلوتوثي شما

بلوتوثي  کنید و بعد دوباره دستگاه unpairساندبار را روي دستگاه بلوتوثي ریست کنید،

 را با ساندبار جفت کنید)قسمت "اتصال بلوتوث" در فصل "اتصال" را ببینید(.

 وصل شدهف از یک دستگاه بلوتوثي کیفیت صداي ضعی

 نعي بین دریافت بلوتوث ضعیف است.دستگاه منبع را به ساندبار نزدیکتر کنید یا هر ما

 منبع صدا و ساندبار را کنار بزنید.

 دستگاه بلوتوثي وصل شده دائما قطع و وصل میشود

  عي بین ماندریافت بلوتوث ضعیف است.دستگاه منبع را به ساندبار نزدیکتر کنید یا هر

 منبع صدا و ساندبار را کنار بزنید.

 

 فاي-واي

 فاي وصل نمیشود-به واي

 ست.افاي روشن -مطمئن شوید که واي 

 ه اید.مطمئن شوید که شبکه درست را انتخاب کرده اید و کلمه رمز درست را وارد کرد 

 .مطمئن شوید که روتر یا مودم روشن و در محدوه کاري است 

 تان وصل ي وصل است که موبایل یا تبلتبیسیمارتان به همان شبکه مطمئن شوید که ساندب

 شده است.

 نمیتواند دستگاه را پیدا کند Google Homeنرم افزار 

 .مطمئن شوید که ساندبار روشن است 

 .مطمئن شوید که شبکه شما به درستي کار میکند 

 .مطمئن شوید که روتر یا مودمتان روشن و در محدوه کار است 
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 نترلریموت ک

 ریموت کنترل کار نمیکند

  نو عوض  ضعیف شده اند.اگر چنین است ، آنها را با باتریهايچک کنید که آیا باتریها

 کنید.

 بین ریموت کنترل و واحد اصلي را کم کنید. هفاصله و زاوی 


