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 PartyBox 100استفاده از  (1

 اتصال بلوتوث  1.1

هوشمند یا  اکسترنال براي گوشيپخش صوت  دستگاهبه عنوان یک  100میتوانید از پارتي باکس 

 تبلت با بلوتوث روشن استفاده کنید.

 بلوتوث شود. pairingرا فشار دهید تا وارد حالت   (1

2) “JBL PartyBox 100” .را براي اتصال انتخاب کنید 

  100پارتي باکس به محض اینکه بلوتوث وصل شد، صدا از دستگاه بلوتوث شما روي  (3

 پخش خواهد شد.

 
 نکته ها:

ستگاه ین دنهم شده را به حافظه بسپارد. pairدستگاه  8میتواند حداکثر  100پارتي باکس  -

 جانشین اولین دستگاه میشود.

 د کنید.را وار ”0000“خواسته شد ،  pin code ضمن اتصال به دستگاه بلوتوث ،  اگر-

ار محیط قر اندمان بلوتوث میتواند تحت تاثیر فاصله بین این محصول ، دستگاه بلوتوث شما ور-

 بگیرد.

 

 براي قطع ارتباط بلوتوث:

 را خاموش کنید. پارتي باکس 

 نید.بلوتوث را روي دستگاه بلوتوثي غیر فعال ک 

  را از محدوده عملکرد بلوتوث خارج کنید.پارتي باکس 

 براي اتصال مجدد بلوتوث:
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  ن ه آخریبرا روشن میکنید، سعي میکند به صورت خودکار  پارتي باکس وقتي دفعه بعد

 دستگاه وصل شده دوباره وصل شود.

  اگر نتوانست، به صورت دستي“JBL PartyBox 100” را روي دستگاه بلوتوثتان 

 تخاب کنید تا اتصال شروع شود.ان

 جا بزنید.  USBنکته:براي خروج از حالت بلوتوث، یک حافظه 

 

 USBاتصال  2.1

ذخیره  MP3مثال به صورت  USBمیتوانید از موزیکي که روي حافظه  ، 100  با پارتي باکس

 کرده اید لذت ببرید.

واهد کار موزیک پخش خپارتي باکس جا بزنید.به صورت خود USBرا در درگاه  USBحافظه 

دارد یا  محتویات صوتي قابل پخش USBشد. در غیر این صورت، لطفا چک کنید که آیا حافظه 

 خیر.
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 فرمتهاي صوتي

 
 

 
 AUX  اتصال  3.1

 نکته ها:

 را متوقف کند. USBدر حال پخش است،بلوتوث نمیتواند پخش از روي  USBوقتي منبع  -

 ده میشود.دا AUX، بلوتوث و بعد  USBاولویت پخش به ترتیب به -

یچ هکه  ، مطمئن شویدپارتي باکسبراي پخش موزیک از روي دستگاه صوتي قابل حمل روي این 

 در دسترس نیست. USBاتصال بلوتوث یا 

 میلي متري را وصل کنید به: 5.3(کابل صوتي 1

 سوکت هدفون دستگاه صوتي قابل حمل 

  کانکتورAUX  پارتي باکس این 

 ستگاه صوتي قابل حمل را روشن کنید و موزیک پخش کنید. (د2
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 نکته:

 را انتخاب کنید. USB، ابتدا یک منبع بلوتوث یا  AUXبراي خروج از حالت 

 

 میکس صدا با میکروفن یا گیتار4.1

 نید.کي میکس صوت با استفاده از یک میکروفن یا یک گیتار الکتریک، میتوانید صدا را با یک منبع

 نید.کرا خالف جهت عقربه هاي ساعت بچرخانید تا ولوم را کم  MIC/GUITARولوم (پیچ 1

 وصل کنید.  100پارتي باکس  MIC/GUITAR( میکروفن یا گیتارتان را به جک 2

 (از طریق میکروفن آواز بخوانید یا گیتار بزنید.3

   ،را فشار دهید.  براي تنظیم ولوم منبع صوتي 

 یا گیتار، پیچ ولوم  براي تنظیم ولوم میکروفنMIC/GUITAR .را بچرخانید 

 براي تنظیم سطح اکو میکروفن وقتي میکروفن وصل است:

    مقدار پیش فرض است(. 1را فشار دهید تا مقدار اکو را تغییر دهید) سطح اکو 

    سوئیچ کنید. 2به سطح  1را فشار دهید تا از سطح 

   ید.را فشار دهید تا مقدار اکو را خاموش کن 
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 هشدار:

ید و آنها به حداقل برسانرا  MIC/GUITARاستفاده نمیکنید، ولوم  وقتي از میکروفن یا گیتار-

 را از جک در آورید.

 

 اکسترنال  USB( شارژ دستگاههاي 5.1

ارژ استفاده شقابل  USBبه عنوان یک پاور بانک براي دستگاههاي پارتي باکس میتوانید از این 

 کنید.

 وصل کنید. پارتي باکس در پشت  USBتان را به درگاه  USBدستگاه 
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 محتویات داخل جعبه (2

 
 راهنما -کابل برق -100پارتي باکس 

 

 مرور کلي محصول (3

 پنل باال 1.3

 
1 ) 

 شاخص سطح شارژ باتري 

2)   

 .فشار دهید تا روشن یا خاموش شود 

3)   

  فشار دهید تا وارد حالتpairing .بلوتوث شود 

 هايهمه دستگاهثانیه نگه دارید تا  20ار دهید و براي فش pair موش کند.شده را فرا 
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4)   

  بین پترنهاي نوري مختلف سوئیچ کنید.فشار دهید تا 

  نید.ثانیه نگه دارید تا نور استروب را روشن یا خاموش ک 2فشار دهید و براي 

5)   

  مرتب فشار دهید تا بین تقویت بیسlevel 1  وlevel 2 د.و خاموش سوئیچ کنی 

6)   

 .فشار دهید تا سطح ولوم را افزایش یا کاهش دهید 

  .همزمان هر دو را فشار دهید تا خروجي صدا قطع شود 

7)   

  شود. متوقفموزیک پخش شود یا فشار دهید تا 

 د.روشن هستند مستقیما به نور خروجي خیره نشوی پارتي باکس: وقتي چراغهاي هشدار

 عملکرد چراغ

 
 

 پنل پشت  2.3
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1)USB 

  یک دستگاهUSB .اکسترنال را شارژ کنید 

  به یک دستگاه ذخیرهUSB .وصل کنید 

2)AUX 

 .با یک کابل صوتي ، به یک دستگاه صوتي اکسترنال وصل کنید 

3)VOLUME(MIC) 

 .پیچ ولوم را بچرخانید تا ولوم میکروفن را تنظیم کنید 

4)MIC 

 .به یک میکروفن وصل کنید 

5 )VOLUME(GUITAR) 

 .پیچ ولوم را بچرخانید تا ولوم گیتار را تنظیم کنید 

6) GUITAR 

 وصل کنید. گیتاره یک ب 

7)GAIN 

 دکمه هاي کنترل  gain تار. میکروفن و گیتار براي تطبیق حساسیت میکروفن و گی 

 

 100پارتي باکس ( روشن کردن 4

 هشدارها:

 اده کنید.استف 100پارتي باکس فقط از کابل برق همراه -

یز برق ا به پررابل کابتدا انتهاي کابل برق را به کانکتور برق پشت اسپیکر وصل کنید بعد سر دیگر 

 وصل کنید. 
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 شارژ  (5

 کار میکند.پارتي باکس توسط یک باتري قابل شارژ داخلي 

 نکته ها :

دن عمر والني شر باعث طز استفاده براي اولین بار، باتري داخلي را کامل شارژ کنید. این کااقبل -

 باتري خواهد شد.

 شهر کار میکند.   شارژ باتري داخلي فقط با برق-

 100پارتي باکس شارژ  1.5

 استفاده کنید. 100از برق شهر براي شارژ پارتي باکس 
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 بررسي میزان شارژ باتري 2.5

پارتي ، نآن کردن کار میکند.بعد از روشتوسط یک باتري قابل شارژ داخلي  100پارتي باکس 

ن هر شار دادبا ف بالفاصله سطح شارژ باتري را نشان میدهد، میتوانید وضعیت شارژ باتري راباکس 

 دکمه اي چک کنید.

 

  PartyBox ( حمل6

 هشدارها:

 اشند.وید که همه کابلها جدا شده بش، مطمئن  پارتي باکس قبل از حمل -

نگه  را در زمان حمل محکماه رتي باکس ، دستگپاو/یا خرابي  آسیب شخصيبراي جلوگیري از -

 دارید.

 
 

 تنظیمات( 7

 TWSحالت  1.7

 به یکدیگر وصل شوند. TWSمیتوانند در حالت   100پارتي باکس دو 

نگه دارید، یک ثانیه  5براي فشار دهید و  پارتي باکس را به صورت همزمان روي هر دو  ( 1

ن که هستند.همی pairingها در حالت رتي باکس پاکند میصداي تن خواهید شنید که مشخص 

 برقرار شد، صداي تن دیگري خواهید شنید. TWSاتصال 
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فشار دهید  هاپارتي باکس از  روي یکيرا   ،TWSبراي خروج از حالت  ،TWS( در حالت 2

 را خاموش کنید. پارتي باکسثانیه نگه دارید یا  5و براي 

 
 

 

 حالت دمو 2.7

 هشدار:

 .یکندکار مد به حالت دمو،مطمئن شوید که پارتي باکس با برق شهر براي ورو-

، صل شوددوباره وشهر به پریز برق وصل نیست، خاموش خواهد شد.اگر برق  پارتي باکساگر -

 پارتي باکس به صورت خودکار وارد حالت دمو خواهد شد.

ثانیه  5ید و براي فشار دهبه صورت همزمان را   و و یا خروج از حالت دمو،  دبراي ورو

 نگه دارید.

 غیر فعال میشوند. همه دکمه ها به غیر از  ودر حالت دمو، همه منابع ورودي 

 نکته:

 دارد. خود ثانیه اي داخل 30ترک موسیقي  3پارتي باکس -

 پخش

   صوت را یکبار فشار دهید تا موسیقي شروع شود،متوقف شود یا ادامه پیدا کند) یک

 یه پخش خواهد شد(.ثان 30نمونه براي 

   ،را یکبار فشار دهید.  بعد از توقف موزیک، براي پخش ترک بعدي 
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 حالت استندباي 3.7

 دقیقه عدم کارکرد، وارد حالت خواب میشود. 20این محصول بعد از 

  نشود به صورت  دقیقه استفاده 20با باتري کار میکند، اگر  100در حالتي که پارتي باکس

 د.هد شخواخودکار خاموش 

  یا منبع تغذیه با برق شهر  100در حالتي که پارتي باکسdc دقیقه  20ر ند، اگکار میک

 وارد حالت استندباي خواهد شد.استفاده نشود، 

پارتي را فشار دهید یا از طریق بلوتوث موزیک پخش کنید،   دکمه تغذیهدر حالت استندباي ، 

 وارد حالت عادي خواهد شد.  100باکس 

 100پارتي باکس  ر کردنسوا 4.7

 100پارتي باکس الف( استند 

 روي استند قرار دهید. پارتي باکس را براي تقویت صدا

 
 

 پارتي باکس استند استفاده از ( ب

روي  ،آن بدنه زیرنصب شده در رابط را به کمک پارتي باکس خریده اید، میتوانید  رااگر استند 

 نصب کنید. استند 
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 : JBL PartyBox 100شخصات م( 8
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 ( عیب یابي9

 هشدار:

دارید،  یچوقت سعي نکنید این محصول را خودتان تعمیر کنید. اگر هر مشکلي با این محصوله-

 نکات زیر را قبل از مراجعه به مرکز خدمات چک کنید.

 

 سیستم

 دستگاه روشن نمیشود.

  ل است.وص اسپیکرچک کنید که آیا کابل برق به پریز برق و 

 تفاده ق اسمطمئن شوید که اسپیکر کامال شارژ شده است، در غیر این صورت از کابل بر

 کنید تا اسپیکر روشن شود.

 صدا 

 باکس شنیده نمیشود. يهیچ صدایي از پارت

 .مطمئن شوید که پارتي باکس روشن است 

 .مطمئن شوید که سطح ولوم به مقداري هست که صداي موسیقي شنیده شود 

  به یک منبع صوتي وصل است.شوید که مطمئن 

 بلوتوث

 یک دستگاه نمیتواند به پارتي باکس وصل شود.

 .چک کنید که آیا بلوتوث دستگاه فعال است 

 .نگه  وهید بلوتوث را فشار دپارتي باکس قبال به دستگاه بلوتوث دیگري وصل شده است

 شود. pairدارید تا قطع شود و با یک دستگاه جدید 

 .ضعیف از دستگاه بلوتوث وصل شدهکیفیت صداي 

  بین این انعيمدریافت بلوتوث ضعیف است.دستگاه را به پارتي باکس نزدیکتر کنید، یا هر 

 دو را برطرف کنید.


