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 ( محتویات داخل جعبه 2

 

 
 ( اتصال ساندبار3

ستم كل سي وبه شما كمک ميکند تا ساندبار را به تلویزیون و دیگر وسایل وصل كنيد این قسمت 

 را راه اندازی كنيد.

 اتصال ساندبار به تلویزیون
 ه موزیکبدبار سان وویزیون وصل كنيد. ميتوانيد از طریق برنامه های تلویزیون ساندبار را به تل

 گوش بدهيد.

 HDMI(ARC)اتصال به تلویزیون از طریق 

ست. بار اال به ساندتصاز صدای دیجيتال پشتيبانی ميکند و بهترین گزینه برای ا HDMIاتصال 

با  ق ساندباردای تلویزیون را از طریپشتيبانی ميکند ، ميتوانيد ص HDMI ARCاگر تلویزیون از 

 بشنوید.  HDMIل بكمک یک كا
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 روی تلویزیون فعال است یا خير. HDMI CECنکته: حتما مطمئن شوید كه آیا عملکرد 

 اتصال به تلویزیون از طریق اپتيکال

 
 HDMIاپتيکال از صدای دیجيتال پشتيبانی ميکند و یک جایگزین برای اتصال صوتی  اتصال

 .است

و  ه استتنظيم شد "بلندگوهای خارجی "ن شوید كه صدای تلویزیون برای پشتيبانی ئمطم نکته:

 بلندگوهای داخلی تلویزیون را غير فعال كنيد.

 

 اتصال ساندبار به دیگر وسایل
 HDMIاتصال وسایل دیجيتال از طریق گزینه اول:
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ریق طز ارا ری یا كنسول بازی مثل یک رسيور، پخش كننده دی وی دی/بلو یک وسيله دیجيتال 

 وصل كنيد.وقتی وصل كردید و یک فایل موسيقی پخش به ساندبار HDMI اتصال یک كابل

 كردید یا یک بازی انجام دادید

 ویدئو به صورت خودكار روی تلویزیون نمایش داده ميشود و  -

 صدا به صورت خودكار روی ساندبار پخش ميشود. -

روی دستگاه  HDMI OUT، كانکتور  High Speed HDMIبا كمک یک كابل  1

ز طریق روی ساندبار وصل كنيد. ساندبار را به تلویزیون ا  HDMI INدیجيتال را به 

HDMI OUT(ARC)  .وصل كنيد 

 HDMI 1/HDMIروی ریموت كنترل را مرتب فشار دهيد تا  SOURCEدكمه  2

2/HDMI 3  نشان داده شود. نمایشگرروی 

ن ویدئو روی تلویزیودرست نيست، ورودی  HDMI CECبا   اگر تلویزیون سازگار 3

 را انتخاب كنيد.

 را فعال كنيد. HDMI CECروی دستگاه وصل شده ، عملکرد  4

 

 ال دستگاهها از طریق كابلهای صوتی آنالوگتصگزینه دوم: ا
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های  کتورميلی متری( روی ساندبار را به كان 3.5) جک  Aux in،  یک كابل آنالوگ .با كمک1

Aux out  /3.5 .ميلی متری روی دستگاههای قابل حمل تان وصل كنيد 

ده نشان دا نمایشگرروی  AUXروی ریموت كنترل را مرتب فشار دهيد تا  SOURCEدكمه  .2

 شود.

 

 روشن كردن سيستم
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Pair با ساب ووفر 

 
ار اندبدكار به سوقتی هر دو ساندبار و ساب ووفر روشن شوند، ساب ووفر بيسيم به صورت خو

 وصل ميشود. اگر ساب ووفر روشن و وصل باشد، نور چراغ سفيد ثابت ميشود.

 :كنيد  pairبا ساب ووفر دستی اگر هيچ صدایی از ساب ووفر بيسيم شنيده نميشود، به صورت 

 فر بهر اتصال قطع باشد، شاخص چراغ روی ساب ووگ.ساندبار و ساب ووفر را روشن كنيد.ا1

 چشمک ميزند. صورت آهسته

غ شود.شاخص چرا pairingروی ساب ووفر را فشار دهيد تا وارد حالت  Connect.دكمه 2

 روی ساب ووفر به صورت تند چشمک ميزند.

ثانيه فشار دهيد بعد به ترتيب  5روی ریموت كنترل را برای  DIM DISPLAY.دكمه 3

BASS+   و BASS-  نمایشگرفشار دهيد. كوتاه را“PAIRING”  نمایش خواهد داد.را 

 

اندبار موفقيت آميز بود، شاخص چراغ روی ساب ووفر روشن ميشود و نمایشگر س pairingاگر 

“DONE” .را نمایش ميدهد 

 هسته چشمک ميزند.آموفقيت آميز نبود، شاخص روی ساب ووفر به صورت  pairingاگر 

 حل فوق را تکرار كنيد.امر موفقيت آميز نبود، pairingاگر  .4
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 ( نصب ساندبار4

4a نصب ساندبار روی ميز 

 
4b نصب ساندبار روی دیوار 

كز هر وی مراز نوار چسب برای چسباندن كاغذ راهنما روی دیوار استفاده كنيد، نوك مداد را ر

 سوراخ نصب فشار دهيد تا محل براكت نصب را عالمت بزنيد و بعد كاغذ را بردارید.

 
 د.بعد ساندبار را روی دیوار نصب كني داد پيچ كنيد،عالمت مبا  در محلبراكتها را 
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 ( استفاده از سيستم ساندبار5

 . برای كنترل1
aپنل باال . 

 
bریموت كنترل . 

 
 *سوئيچ بين 

HDMI ARC/HDMI 1/HDMI 2/HDMI 3/Optical/AUX/Bluetooth/USB 

يه ثان 5برای  یاسوئيچ كنيد  Standard/music/voice/movie/sportsبين حالت صدای ** 

 ریست كنيد.را فشار دهيد تا تنظيم صوتی پيش فرض 

 سوئيچ كنيد shuffle/repeat all/repeat one off: بين  USB***تنها برای پخش 
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 . برای استفاده از بلوتوث2
2a دكمه .Bluetooth(BT)  روی ریموت كنترل را فشار دهيد تاpairing شود بلوتوث شروع 

 

 
2b .JBL Bar 3.1 را برای اتصال انتخاب كنيد 

 
یموت رروی  Bluetooth(BT)دكمه  كنيد ،  pairتوضيح: اگر ميخواهيد وسيله موبایل دیگری 

 ثانيه فشار دهيد و نگه دارید 3كنترل را برای 

 نکات:

 را وارد كنيد. 0000ال وسيله بلوتوثی ، اگر پين كد خواسته شد ، تصدر زمان ا-

بشود ،اتصال  متر 10ث، اگر فاصله بين ساندبار و وسيله بلوتوثی بيش از در حالت اتصال بلوتو-

 بلوتوث قطع خواهد شد.

 دقيقه در حالت آماده، به صورت خودكار خاموش ميشود. 10ساندبار بعد از -
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دستگاههای الکترونيکی ممکن است باعث تداخل الکترونيکی شوند.وسایلی كه امواج -

اندبار احد سود مثل ميکروویو، وسایل شبکه بيسيم و غيره باید از الکترومغناطيسی توليد ميکنن

 اصلی دور نگه داشته شوند.

 SoundShiftبرای استفاده از  3.

ا رخاموش است. موزیک بلوتوث نميتواند منبع فعلی شما  SoundShiftبه صورت پيش فرض 

 قطع كند.

 بليت را فعال كنيد.روی ریموت كنترل را فشار دهيد تا این قا SoundShiftدكمه 

 
از  يد تادر چنين حالتی ، از منبع موسيقی خودتان موزیک پخش كنيد یا پخش آن را متوقف كن

نبع قبلی م - و تلویزیون (A)سوئيچ خودكار بيم دستگاههای موبایلتان لذت ببرید.منبع بلوتوث

(B). 

 
 USB. برای استفاده از 4

 طریق ساندبار پخش كنيد.را از   USBفایلهای موسيقی داخل حافظه 

 را به ساندبار وصل كنيد. USB 2.0.فلش درایو 1

روی نمایشگر  USBروی ریموت كنترل را مرتب فشار دهيد تا عبارت  SOURCE.دكمه 2

 نشان داده شود.
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را نشان ميدهد و به صورت خودكار  LOADINGتشخيص داده شود، نمایشگر  USBاگر 

 موزیک شروع به پخش ميکند.

 از منطق زیر برای پخش موزیک بهره ميبرند. USBا روی حافظه آهنگه

 
 اگر هيچ فایلی در پوشه نباشد، پوشه ظاهر نميشود.-

 ند وده ميشويص دافایلها به ترتيب حروف الفبا و اعداد شناخته ميشوند.ابتدا فایلها در ریشه تشخ-

 کی یکی پخش ی)شکل باال (  7 تا فایل 1بعد فایلهای داخل پوشه ها. بنابراین فایلها از فایل 

 ميشوند. 

 USBكنترل پخش 
 استفاده USBبرای كنترل موزیک روی وسيله  Play/Pause/Previous/Next/Shuffleاز 

 كنيد.
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 استفاده كنيد، از مطالب زیر آگاه شوید: USBقبل از اینکه از وسيله 

نگليسی ترهای اكاراك تنها شامل اعداد یااین ساندبار ميتواند نام فایل یا پوشه ای را نشان دهد كه -

 باشد. زبانهای دیگر و نمادها پشتيبانی نميشوند.

بار نمایش كاراكتر فراتر رود ، روی نمایشگر ساند 15از   USBاگر نام یک فایل روی وسيله -

 داده نخواهد شد.

 را جدا نکنيد.  USBدر زمان انتقال فایلها ، وسيله  -

( از سایتهای تجاری قابل پخش MP3,WMA) مثل DRM-protectedفایلهای موسيقی -

 نيستند.

 

 سازگار USBوسایل 

-MP3 PLAYER  :MP3 PLAYER  نوع فلش 

- USB FLASH DRIVE وسایلی كه از :USB 2.0 .پشتيبانی ميکنند 

 ممکن است پشتيبانی نشوند. USBبرخی وسایل  -
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  USB وسيلهضروریات 

 شوند.ی نمياز به نصب نرم افزار روی كامپيوتر دارند ، پشتيباندستگاههایی كه برای كار ني-

 جدا نکنيد.در حال كار را  USBدستگاه  -

  فایل یا بيشتر پشتيبانی نميکند. 2000دارای  USBساندبار از دستگاههای -

بل بی قاساندبار قابل اتصال به پی سی نيست و به عنوان وسيله ذخيره سازی جان USBپورت -

 نيست.استفاده 

روی این سيستم پشتيبانی نميشوند) فایل سيستمهای  NTFSو  exFATسيستم فایل -

FAT16/FAT32 .)در دسترس هستند 

اده ، ممکن است وسایل زیر روی این سيستم به درستی تشخيص د هادستگاهبرخی بسته به -

 نشوند.

س بی ، تيپ هارد، هاب یو ا USBهاردهای اكسترنال، كارت ریدر ، دستگاه های  -

 آیفون/آیپاد/آیپد، دستگاه اندرویدی

 ( تنظيم صدا6
 این قسمت كمک ميکند تا صدای ایده آل را برای ویدئو و موزیکتان انتخاب كنيد.

 قبل از شروع
 اتصاالت الزم در این راهنما را آماده كنيد. -

 روی ساندبار، به منبع مربوطه برای وسایل دیگر سوئيچ كنيد.-

 ولوم را تنظيم كنيد
 را فشار دهيد تا سطح ولوم را زیاد یا كم كنيد. -/+VOLUMEدكمه -

 را فشار دهيد. MUTEبرای قطع صدا، دكمه -

 را فشار -/+VOLUMEرافشار دهيد یا دكمه  MUTEبرای برگرداندن صدا، دوباره دكمه -

 دهيد.

 افکت صوتی را انتخاب كنيد
 حالت صدای فراگير -1

 فعال یا غير فعال شود. SURROUNDرا فشار دهيد كه حالت  SURROUNDدكمه -
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Onتجربه صدای فراگير : 

Offایده آل برای شنيدن موسيقی -: صدای استریو دو كاناله 

 .باس2

 تنظيم فركانس پائين )باس( ساندبار را عوض كنيد.-

 را فشار دهيد تا سطح ولوم ساب ووفر را تغيير دهيد. -/+ BASSدكمه  -

 لت صدا. حا3

 حالتهای صدای از پيش تعریف شده را مطابق ویدئو یا موزیکتان انتخاب كنيد.-

 را برای انتخاب یک گزینه صدا از نمایشگر فشار دهيد. SOUNDدكمه  -

 را انتخاب كنيد.  STANDARDاگر ميخواهيد از صدای اریجينال لذت ببرید حالت  -

لت بسته به محتوایی كه ميخواهيد گوش بدهيد، حا-

MUSIC,MOVIE,VOICE,SPORTS .را انتخاب كنيد 

 . حالت شب4

وقتی موزیک پخش ميشود ولوم صداهای بلند را برای گوش دادن در سکوت،حالت شب  -

 كاهش ميدهد.

 در دسترس ميباشد DOLBY DIGITALحالت شب فقط برای آهنگهای -

 ر دهيد.را فشا NIGHT MODEدكمه برای فعال یا غير فعال كردن این حالت  -

 ثانيه فشار دهيد و نگه 5را برای  SOUNDبرای ریست تنظيمات صوتی پيش فرض، دكمه 

 دارید.

 

 ویدئو و صدا را سنکرون كنيد
 .اگر صدا و تصویر سنکرون نباشند، صدا را تاخير بدهيد تا با ویدئو سنکرون شود -

 را فشار دهيد تا صدا با تصویر سنکرون شود. -/+ AUDIO SYNCدكمه  -
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 ( پاسخ به ریموت كنترل تلویزیون7
 از ریموت كنترل تلویزیون خودتان برای كنترل ساندبار كمک بگيرید.

7a برای اكثر تلویزیونهای سامسونگ، ال جی ، سونی و .VIZIO 

ابليت قاین  اگر ميخواهيد.ساندبار به صورت خودكار به ریموت كنترل تلویزیون شما پاسخ ميدهد

 روی ریموت كنترل ساندبار را فشار دهيد. SHUFFLEد، دكمه را غير فعال كني

 
 نکته:

 گذاشته شده. ”external speaker“مطمئن شوید كه خروجی صدای تلویزیون روی -

 بسته به ریموت كنترل، این كار ممکن است درست كار نکند.-

 كار نمی كند. LG TV magicاین كار روی ریموت كنترل -

 فعال است درست كار نکند. HDMI CECقتی این كار ممکن است و -

 د.اگر مرتب دكمه ولوم را فشار دهيد برخی ریموت كنترلها ممکن است درست كار نکنن-

 گيرییاد ورا دنبال كنيد   7bقسمت  ،اگر ریموت كنترل تلویزیون شما پشتيبانی نشده است  -

(learning) .ریموت مادون قرمز را انجام دهيد 

7bریموت مادون قرمز را انجام دهيد یادگيریلویزیونها، . برای دیگر ت 
ال برا دن ل زیرجهت پروگرام ساندبار برای اینکه به ریموت كنترل تلویزیون شما پاسخ بدهد، مراح

ادگيری را فشار دهيد و نگه دارید تا وارد حالت ی Sourceو   +Volumeكنيد.ابتدا، دكمه 

 بشوید. 
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زیون را روی ریموت كنترل تلوی powerر را فشار دهيد و دكمه روی ساندبا power بعد دكمه 

 فشار دهيد.

 
 انجام دهيد.برای قطع صدا، هر دو دكمه  + volumeو   – volumeهمين كار را برای 

volume +   وvolume –   روی  ساندبار را فشار دهيد و دكمهmute  رل روی ریموت كنت

 تلویزیون را فشار دهيد.

 به ریموت روی ساندبار را دوباره فشار دهيد و حاال ساندبار شما source و  + volumeدكمه 

 كنترل تلویزیون شما پاسخ ميدهد.

 

 ( سيستم8

 .استندبای خودكار1
 اه متصل وارددقيقه عدم كاركرد دكمه ها و عدم پخش صدا/تصویر از دستگ 10این ساندبار بعد از 

 حالت استندبای ميشود.

 ر.بيدار باش خودكا2

 بای یزیونهر وقت كه یک سيگنال صدا دریافت شود، ساندبار روشن ميشود.وقتی ساندبار به تلو

 این حالت خيلی مفيد است.وصل شود ، كابل اپتيکال 

 .تنظيم روشنایی نمایشگر3
ل را روی ریموت كنترل را مرتب فشار دهيد تا سطح روشنایی نمایشگر این محصو DIMدكمه 

 انتخاب كنيد.
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 تنظيمات كارخانه ای .انجام4
 این ساندبار را به تنظيمات پروگرام شده پيش فرض كارخانه ای ریست كنيد. -

روی پنل باالیی  VOLUME - , VOLUME + , SOURCEدر هر حالت منبع، دكمه -

 را نشان دهد.  RESETساندبار را فشار دهيد و نگه دارید تا نمایشگر 

ی د و رمام شد، محصول به صورت خودكار خاموش ميشووقتی بازنشانی تنظيمات كارخانه ای ت-

 استارت ميشود.

 نرم افزار.بررسی نسخه 5
ه سپس دكم ثانيه در هر منبعی فشار دهيد و نگه دارید 5را برای  DIM DISPLAYدكمه -

SOUND MODE  وNIGHT MODE .را فشار دهيد و نگه دارید 

وصل كنيد  به ساندبار AUXز طریق یک كابل لطفا ساب ووفر را ا، نرم افزاربرای بررسی نسخه -

 باال عمل كنيد. روشو مطابق 

 نرم افزار.ارتقاء 6
رائه اپدیتی آآپدیتهایی برای فریم ور سيستم ساندبار در آینده ارائه دهد. اگر  JBLممکن است 

 ندبار،سا  USBكه آپدیت فریم ور روی آن ذخيره شده به پورت  USBشد، با اتصال یک وسيله 

 JBLت به سای و دانلود آن داز آپدیت جدیاطالع توانيد آپدیت فریم ور را انجام دهيد. برای مي

 مراجعه كنيد. 

 ( مشخصات محصول9
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 ( عيب یابی10

 سيستم
 سيستم روشن نميشود

 چک كنيد كه آیا كابل برق به پریز برق و ساندبار وصل است.

 

 صدا
 ی از ساندبار شنيده نميشودیهيچ صدا

 طمئن شوید كه صدای ساندبار قطع نشده باشدم-

 ورودی صدا را انتخاب كنيددرست روی ریموت كنترل، منبع -

 كابل صدا از ساندبار به تلویزیون یا دیگر وسایل را متصل كنيد.-

 در هر صورت به اتصال صوتی جداگانه نياز ندارید وقتی كه :

 شده باشند یا وصل  HDMI ARCساندبار و تلویزیون از طریق اتصال -

 روی ساندبار وصل شده باشد HDMI IN یک دستگاه به كانکتور-

 

روی  VOLUME - , VOLUME+ , SOURCEبا فشار دادن و نگه داشتن دكمه های -

 پنل باالیی ساندبار ، آن را به تنظيمات كارخانه ای برگردانيد.

 عجيب غریب به نظر ميرسدصدای ساندبار بعد از تنظيم صدا ، 

دا را صثانيه تنظيم  5روی ریموت كنترل به مدت  SOUNDفشار دادن و نگه داشتن دكمه با -

 ریست كنيد.

 هيچ صدایی از ساب ووفر بيسيم شنيده نميشود

 ل چک كنيد كه آیا چراغ ساب ووفر سفيد ثابت است. اگر در حال چشمک زدن است، اتصا-

 نيدك pairقطع است.به صورت دستی ساب ووفر را به ساندبار 

 دیستورشن صدا یا اكو

 تطع استلویزیون را از ساندبار پخش ميکنيد ، مطمئن شوید كه صدای تلویزیون ق یاگر صدا

 سنکرون نيستند مصدا وتصویر با ه
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 را برای سنکرون كردن صدا و تصویر فشار دهيد.  -/+ AUDIO SYNCدكمه 

 پيغام خطا روی پنل نمایشگر نمایش داده ميشود

 ست.یعنی اینکه فرمت صوتی ورودی پشتيبانی نشده ا ،نمایش داده ميشود ”ERROR“وقتی -

ه متصل شد  USBاه گنمایش داده ميشود، یعنی اینکه دست USB در منبع  ”ERROR“وقتی -

 یا فایل صوتی پشتيبانی نشده است.

 تصویر
 اگر هيچ تصویری روی صفحه تلویزیون وجود ندارد

 ت، منبع مورد نظر روشن است، و ورودی بهچک كنيد كه تغذیه ساندبار روشن اس -

 درستی روی ساندبار انتخاب شده است.

 

 بلوتوث
 ساندبار وصل شود هدستگاهی نمی تواند ب

 عملکرد بلوتوث دستگاه را فعال نکرده اید.-

ا برای روی ریموت كنترل ر BTدیگری وصل شده است.دكمه دستگاه ساندبار قبال به بلوتوث -

 گاه متصل شده فشار دهيد و نگه دارید ، بعد دوباره سعی كنيد.قطع ارتباط با دست

 دستگاه بلوتوث تان را خاموش و روشن كنيد و دوباره برای اتصال تالش كنيد.-

 دستگاه به درستی وصل نشده. دستگاه را درست وصل كنيد.-

 بد است.شده صل وكيفيت پخش صدا از دستگاه بلوتوثی 

و را داین  تگاه را به ساندبار نزدیکتر كنيد. یا هر چيزی بيندریافت بلوتوث ضعيف است. دس-

 بردارید.

 دستگاه بلوتوثی به طور پيوسته وصل و قطع ميشود

و ن این دزی بيدریافت بلوتوث ضعيف است.دستگاه بلوتوثی را به ساندبار نزدیکتر كنيد یا هر چي-

 را بردازید.

بل غير ار قابرای ذخيره انرژی به صورت خودك برای بعضی دستگاههای بلوتوثی ، اتصال بلوتوثی-

 فعال كردن است.این مورد هيچ كاركرد غلطی برای ساندبار را نشان نميدهد.
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 ریموت كنترل
 ریموت كنترل كار نميکند

 چک كنيد كه آیا باتریها خالی شده اند. آنها را با باتریهای نو عوض كنيد.

 يد.لی زیاد باشد، به واحد نزدیکترش كناگر فاصله بين ریموت كنترل و واحد اصلی خي-


