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 راهنماي فارسي

JBL 

Playlist 150 
یسیم با کروم کست داخليب پخش کننده موسیقي  

 
 

 تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شركت شاب
 58میدان ندا ، پالك ، چیذرآدرس : تهران، 

  22686818خط ( 10تلفن:   )

www.shobtech.com 
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http://www.shobtech.com/
mailto:technical@shobtech.com


 

 2 

 محتویات داخل جعبه :( 1

  دستگاهیک عدد Playlist 150 

 کابل برقعدد  کی 

 

 

 

 

 هادکمه ( 2

 
 را فشار دهید   و   براي قطع صدا، هر دو دکمه  
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 ( اتصاالت3

 
 

 فاي-( راه اندازي واي4

 را دانلود کنید. Google Home: نرم افزار مرحله اول

 
 **براي راه اندازي آیفون/آیپد ، بلوتوث را روش کنید

 

هید و نگه دارید دثانیه فشار  5را براي  (play)را روشن کنید، بعد دکمه پخش دستگاه :مرحله دوم

 اي شوید.ف-تا وارد حالت راه اندازي واي
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 نید.ازي پیروي کو از راهنماي راه اند را در نرم افزار انتخاب کنید JBL Playlist: مرحله سوم

 

 (chromecast)( مراحل پخش موزیک کروم کست5

 کروم کست را باز کنیدبا پشتیباني از نرم افزار مرحله اول:

 مرحله دوم:موزیک پخش کنید

 را انتخاب کنید ”JBL PLAYLIST“را لمس کنید و  castمرحله سوم: آیکون 

 
 لینک زیر مراجعه کنید هب -نحوه استفاده از کروم کست**

https://www.google.com/cast/learn/audio/ 

 

 ه لینک زیر مراجعه کنیدب -کروم کستاز  برنامه هاي با پشتیباني**

https://www.google.com/cast/apps/ 

 

https://www.google.com/cast/learn/audio/
https://www.google.com/cast/apps/
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 مراحل پخش موزیک اسپاتیفاي (6

 
Spotify Premium دگي .به سااجازه میدهد تا به میلیونها موسیقي بدون تبلیغات گوش بدهید

 ید.بده دکمه پخش را فشار دهید تا با باالترین کیفیت به هر آهنگي که دوست دارید گوش

Premium free  روز در آدرس  30به صورت رایگان به مدتSpotify.com/freetrial بل قا

 دسترسي است.

 داخلي دارد. Spotify Connectجدید شما  دستگاه

 

Spotify Connect  اجازه میدهد تا شما با استفاده از نرم افزارSpotify وي موبایل ، موجود ر

 را کنترل کنید. دستگاهتانتبلت یا کامپیوترتان ، پخش موزیک روي 

 براي اطالعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

Spotify.com/connect 

 

 استفاده کنید Connectچگونه از 

 استفاده کنید. Connectداشته باشید تا از  Spotify Premiumباید اکانت 

فه ت ، اضاصل اسرا به همان شبکه اي که موبایل، تبلت یا کامپیوترتان و دستگاهتان مرحله اول:

 کنید.

یک آهنگ پخش  ورا روي موبایل، تبلت یا کامپیوترتان باز کنید  Spotifyنرم افزار رحله دوم:م

 کنید.

ائین مت چپ پر قساگر دارید از نرم افزار روي موبایل استفاده میکنید، تصویر آهنگ دمرحله سوم:

 بروید. 4صفحه را لمس کنید.براي تبلت و کامپیوتر به مرحله 

 ( را لمس کنید.) Connectآیکون مرحله چهارم:

ک چد، فقط بینی را از لیست انتخاب کنید.اگر نام آن را داخل لیست نمي دستگاهتان مرحله پنچم:

 است. ن وصلبه همان شبکه اي وصل باشد که موبایل، تبلت یا کامپیوترتا دستگاهتانکنید که 
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 (One-Touch Play)ویژگي پخش با یک دکمه 

 ه دهید.ادام Playlist دستگاهبه گوش دادن موزیک روي  Spotify ورود به نرم افزاربدون 

 Spotifyویژگي پخش با یک دکمه به شما اجازه میدهد تا به هر چیزي که روي اکانت 

Premium  دستگاهگوش میدادید حاال روي دیگري روي دستگاه Playlist   گوش بدهید. فقط

 را فشار دهید. کافي است دکمه 

ید تا مسیر را استفاده کن Spotify Connectبا اکانت Playlist دستگاهیکبار از  بایدمرحله اول:

 به آن یاد بدهید. 

ف پخش ، میتوانید روي موبایل یا کامپیوترتان و توق Spotifyسپس، بعد از استفاده از مرحله دوم:

. ار دکمه فش ادامه بدهید آنهم فقط با Playlist دستگاهروي  تانآلبوم، لیست دلخواهپخش به 

 نیست. Spotifyهیچ نیازي به ورود مجدد به نرم افزار 

 Spotifyفزار ارا عوض کنید، باید دوباره وارد نرم آهنگتان  اگر میخواهید انتخابمرحله سوم:

 بشوید.
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 ( بلوتوث7

 بلوتوثاتصال مراحل راه اندازي  .1

 
 

 مراحل کنترل موزیک .2
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 ( عملکرد چراغ8

 
هد مک خوا، چراغ پخش/توقف موزیک و بلوتوث چشدستگاه ل انجام ارتقاء نرم افزار **در طو

 مجددا شروع به کار خواهد کرد. Playlistزد.بعد از پایان ارتقاء ، 

 
 ( هشدار9

 



 

 9 

 :Playlist 150 مشخصات دستگاه   

 

 


