
PARTYBOX 200 
PARTYBOX 300

PANDUAN PEMILIK
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INSTRUKSI KESELAMATAN 
PENTING

Pastikan Tegangan Listrik Sebelum Penggunaan 
PartyBox 200/300 dirancang untuk digunakan dengan arus 
listrik AC 100-240 volt, 50/60 Hz. Sambungan ke tegangan 
jalur listrik selain yang dimaksudkan untuk produk Anda 
dapat membahayakan keselamatan dan memicu kebakaran 
serta dapat merusak unit. Jika memiliki pertanyaan tentang 
persyaratan tegangan untuk model spesifik Anda atau tentang 
tegangan di daerah Anda, hubungi dealer yang menjual 
sebelum mencolokkan unit ke stopkontak.

Jangan Menggunakan Kabel Sambungan 
Demi keselamatan, gunakan kabel daya yang disertakan 
dengan produk ini saja. Kami tidak menyarankan penggunaan 
kabel sambungan dengan produk ini. Seperti semua perangkat 
listrik, jangan meletakkan kabel daya di bawah permadani atau 
karpet, atau menindihnya dengan benda berat. Kabel daya 
yang rusak harus segera diganti oleh pusat layanan resmi 
dengan kabel yang memenuhi spesifikasi pabrik.

Perlakukan Kabel Daya AC dengan Hati-hati 
Saat mencabut kabel daya dari stopkontak AC, selalu tarik 
bagian stekernya, jangan menarik kabelnya. Jika Anda 
bermaksud untuk tidak menggunakan speaker dalam jangka 
waktu lama, lepaskan steker dari stopkontak AC. 

Jangan Membuka Kabinet
Seluruh bagian di dalam produk ini tidak dapat diperbaiki oleh 
pengguna. Membuka kabinet dapat menimbulkan bahaya 
tersengat listrik, dan modifikasi apa pun terhadap produk akan 
membatalkan garansi Anda. Jika ada air menetes ke dalam 
unit, segera lepaskan unit dari sumber daya AC, dan hubungi 
pusat layanan resmi.

PERINGATAN EPILEPSI
Beberapa orang dapat mengalami sawan 

epileptik saat melihat lampu berkedip.
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1. PENDAHULUAN
Selamat atas pembelian Anda! Panduan ini mencakup informasi 
tentang speaker “PARTYBOX 200” dan “PARTYBOX 300” . 
Kami sarankan Anda meluangkan diri untuk membaca panduan 
ini, yang isinya berupa penjelasan produk dan petunjuk untuk 
membantu Anda menyiapkan dan memulai pemakaian. 
Baca dan pahami semua petunjuk keselamatan sebelum 
menggunakan produk. 
Jika Anda memiliki pertanyaan tentang produk ini, instalasi, 
atau operasi produk, silakan hubungi pengecer atau layanan 
pelanggan, atau kunjungi kami di www.jbl.com.

2. ISI KOTAK 

1 2

3

1) Unit utama 
2) Kabel daya*
3) Kabel DC 
*Jumlah dan jenis steker kabel daya bervariasi tergantung 
wilayahnya.
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Pola LED

Putih (Konstan)
Power on 
(Menyala)

Kuning (Konstan) Siaga

Mati Power off (Mati)

Putih (Berkedip cepat) Penyambungan

Putih (Konstan) Terhubung

Mati
Tidak 
terhubung

Putih (Konstan) Hidup

Mati Mati

(khusus 
PartyBox 300)

Merah (Berkedip cepat)
Daya baterai 
lemah

Putih (Berkedip lambat) Mengisi daya

Putih (Konstan) Terisi daya

3.2 Panel Belakang

3

2

1

4

5

6

9

10

8

7

1) AUX
• Menyambungkan ke perangkat audio eksternal melalui 

kabel audio 3,5mm (tidak disertakan).

2) USB
• Menyambungkan ke perangkat penyimpanan USB.
• Mengisi daya perangkat USB eksternal.

3) DC 
• Menyambungkan ke pengisi daya mobil.

4) AC 
• Menyambungkan ke catu daya AC.

5) INPUT
• Menyambungkan ke jack output audio analog perangkat 

analog melalui kabel audio RCA (merah/putih) (tidak 
disertakan).

6) OUTPUT
• Menyambungkan ke jack input audio analog perangkat 

analog melalui kabel audio RCA (merah/putih) (tidak 
disertakan).

7) MIC
• Sambungkan mikrofon.

8) GUITAR
• Sambungkan ke gitar.

9) Volume (GITAR)
• Putar kenop untuk mengatur volume GITAR.

10) Volume (MIK)
• Putar kenop untuk mengatur volume MIK.

3. IKHTISAN PRODUK  

3.1 Panel Atas

PartyBox 300

PartyBox 200

1
2

3 4

5
6

7

1
2

3 4

5
6

1)  / 
• Menambah atau mengurangi tingkat volume.(Tidak 

termasuk Gitar dan Mik)
2) 

• Memutar, menjeda, atau melanjutkan.

3) 
• Tekan berulang untuk berganti level peningkat bass 

antara level 1, level 2, atau untuk mematikan peningkat 
bass.

4) 
• Tekan untuk beralih antara berbagai pola lampu.
• Tekan untuk Menyalakan/Mematikan semua lampu. 
• Tekan dan tahan selama 2 detik untuk menyalakan atau 

mematikan lampu strobo.

5) 
• Tekan untuk masuk ke mode penyambungan Bluetooth.
• Tekan dan tahan selama 5 detik untuk masuk ke True 

Wireless Stereo (TWS).
• Tekan dan tahan selama 20 detik untuk melupakan 

semua perangkat yang sudah tersambung.

6) 
• Menyalakan atau mematikan.  

7)  (PartyBox 300 saja)
Indikator tingkat daya baterai.  

Perhatian: 
 – Jangan menatap langsung komponen yang memancarkan cahaya 

saat lampu speaker dinyalakan.
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5. PENYALAAN  
Perhatian:
 – Hanya gunakan kabel daya yang disediakan.
 – Untuk PartyBox 300, daya AC/DC atau baterai tertanam dapat 

digunakan sebagai catu daya.

1. Colokkan satu ujung kabel daya AC ke dalam konektor 
daya di belakang speaker, kemudian colokkan ujung lain ke 
stopkontak.

2. Sambungkan pengisi daya mobil ke jack daya DC speaker, 
kemudian ke stopkontak pengisi daya mobil kendaraan 
Anda.

4. PENEMPATAN
Catatan:
 – Untuk suara berkualitas terbaik, pastikan dua tweeter ditempatkan 

di sisi atas kotak speaker.
 – Jangan menduduki atau mendorong speaker. Karena hal ini dapat 

menyebabkan malafungsi dan menyebabkan cedera pribadi dan/
atau kerusakan properti.

Tempatkan speaker di permukaan yang rata dan stabil dan 
pastikan sisi kaki karetnya berada di bawah. Anda dapat 
menempatkan speaker secara vertikal atau horizontal. 
Mengoptimalkan suara secara otomatis untuk beradaptasi 
dengan orientasi penempatan.

a

b

    Vertikal   Horizontal



77www.jbl.com

B
ah

as
a 

In
do

ne
si

a

6. PENGISIAN DAYA (PartyBox 300 
saja)
PartyBox 300 ditenagai oleh baterai tertanam yang dapat diisi 
ulang. 

Catatan:
 – Isi daya baterai tertanam sepenuhnya sebelum penggunaan 

pertama kali, yang akan memperpanjang masa pakai baterai.
 – Pengisi daya baterai tertanam hanya berfungsi pada daya AC.

6.1 Mengisi Daya Speaker 

Gunakan daya AC untuk mengisi daya PartyBox 300.

6.2 Memeriksa Tingkat Daya Baterai

Speaker ini ditenagai oleh baterai tertanam yang dapat diisi 
ulang. Setelah penyalaan, speaker segera menunjukkan tingkat 
daya baterai. Anda dapat memeriksa status baterai PartyBox 
dengan menekan tombol apa pun.

7. MENGGUNAKAN PARTYBOX

7.1 Sambungan Bluetooth

Anda dapat menggunakan PartyBox sebagai speaker eksternal 
untuk smartphone atau tablet yang didukung Bluetooth.
1. Tekan , untuk masuk ke mode penyambungan Bluetooth.

2. Pilih “PartyBox 200” atau “PartyBox 300” untuk 
menyambungkan.

2

1

DEVICES

JBL PartyBox 300

JBL PartyBox 200

Bluetooth

Bluetooth

10m (33 ft)

3. Setelah berhasil tersambung, audio akan mengalir dari 
perangkat Bluetooth ke speaker ini.

Catatan:
 – Speaker ini dapat mengingat maksimum 8 perangkat tersambung. 

Perangkat tersambung kesembilan akan menggantikan perangkat 
pertama.

 – Jika kode PIN diminta saat menyambungkan perangkat Bluetooth, 
masukkan “0000”.

 – Performa Bluetooth dapat dipengaruhi oleh jarak antara produk ini 
dan perangkat Bluetooth serta lingkungan pengoperasian.

Untuk memutus perangkat yang didukung Bluetooth:
• Matikan speaker ini;
• Nonaktifkan Bluetooth pada perangkat Anda; atau
• Jauhkan speaker ini melampaui jangkauan operasional 

Bluetooth.

Untuk menyambungkan kembali perangkat yang didukung 
Bluetooth:
• Kali lain Anda menyalakan speaker ini, speaker akan 

mencoba menyambungkan ulang ke perangkat terakhir 
yang terhubung secara otomatis;

• Jika tidak, secara manual pilih “JBL PartyBox 300” atau 
“JBL PartyBox 200” pada perangkat Bluetooth Anda untuk 
memulai sambungan.

Catatan: 
 – Untuk keluar dari mode Bluetooth, masukkan perangkat 

penyimpanan USB.
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7.2 Sambungan USB

Dengan PartyBox, Anda dapat menikmati musik yang 
tersimpan pada perangkat penyimpanan USB seperti pemutar 
MP3.
Colokkan perangkat penyimpanan USB ke dalam port USB 
PartyBox.
Musik akan diputar secara otomatis. Jika tidak, pastikan 
perangkat USB berisi konten audio yang dapat diputar. 

Format audio 

Ekstensi Codec Laju sampel Bitrate

WAVE

PCM
44.1 KHz ~192 
KHz

<5 Mbps

LPCM
44.1 KHz ~192 
KHz

<5 Mbps

IMA_
ADPCM

44.1 KHz ~192 
KHz

<5 Mbps

MPEG
44.1 KHz ~192 
KHz

<5 Mbps

MULAW
44.1 KHz ~192 
KHz

<5 Mbps

MP3

MPEG1 
layer1/2/3

32 KHz ~48 KHz
32 Kbps~320 
Kbps

MPEG2 
layer1/2/3

16 KHz ~24 KHz
8 Kbps~160 
Kbps

MPEG2.5 
layer3

8 KHz ~12 KHz
8 Kbps~160 
Kbps

WMA ≤ 320 Kbps
8 Kbps~48 
Kbps

7.3 Sambungan AUX

Catatan:
 – Saat sumber USB tidak sedang memutar, Bluetooth dapat menyela 

dan memutar musik dari ponsel.
 – Saat USB sedang memutar, Bluetooth tidak dapat menyela USB.
 – Urutan prioritasnya adalah USB, Bluetooth, kemudian Aux.

Untuk memutar musik di perangkat audio portabel melalui 
speaker ini, pastikan sambungan Bluetooth atau perangkat 
USB tidak tersedia.
1. Sambungkan kabel audio 3,5mm (tidak disertakan) ke:

• soket headphone perangkat audio portabel Anda;
• konektor AUX speaker ini.

2. Nyalakan perangkat audio portabel, maka perangkat akan 
mulai memutar.

2

1

Catatan: 
 – Untuk keluar dari mode AUX, pilih Bluetooth atau USB sebagai 

sumber terlebih dahulu. 

7.4 Sambungan INPUT

Catatan: 
 – Untuk memutar musik di perangkat analog melalui speaker ini, 

pastikan sambungan Bluetooth, perangkat USB, atau AUX tidak 
tersedia.

Sambungkan kabel audio RCA (merah/putih, tidak disertakan) ke:
• soket output audio RCA (merah/putih) pada perangkat 

analog (TV, pemutar DVD, dll.);
• konektor INPUT (L/R) di bagian belakang speaker ini.

RL
AUDIO OUT

.

.

.
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7.5 Memadukan Suara dengan Mikrofon atau 
Gitar

Dengan menggunakan mikrofon (tidak disertakan) atau gitar 
listrik (tidak disertakan), Anda dapat memadukan suaranya 
dengan sumber audio. 
1. Putar berlawanan arah jarum jam kenop volume MIC/

GUITAR untuk mengurangi volume.

2. Sambungkan mikrofon atau gitar ke jack MIC/GUITAR 
speaker ini.

3. Bernyanyi melalui mikrofon atau bermain gitar.

• Untuk menyesuaikan sumber audio, tekan  / ;
• Untuk menyesuaikan volume mikrofon atau gitar, putar 

kenop volume MIC/GUITAR.
Untuk menyesuaikan level echo mic saat mic terpasang:

• Tekan  /  untuk mengganti level echo (level echo 
default adalah level 1).

• Tekan  /  untuk beralih dari level 1 ke level 2.
• Tekan  /  untuk mematikan level echo.

Perhatian: 
 – Saat tidak menggunakan mikrofon atau gitar, kurangi volume MIC/

GUITAR ke minimum, lalu lepaskan dari jack.  

7.6 Mengisi Daya Perangkat USB Eksternal

Anda dapat menggunakan speaker ini sebagai pengisi daya 
baterai untuk perangkat USB yang dapat diisi ulang.
Sambungkan perangkat USB ke port USB di bagian belakang 
speaker.

PartyBox 300

PartyBox 200
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8. MEMBAWA PARTYBOX  
Perhatian:
 – Sebelum membawa speaker, pastikan semua kabel tidak 

tersambung.
 – Guna menghindari cedera pribadi dan/atau kerusakan properti, 

pegang produk dengan erat saat membawa.

9. PENGATURAN

9.1 Mode TWS

Kedua speaker PartyBox dapat saling tersambung dalam 
mode TWS.
1. Tekan dan tahan  pada kedua speaker secara bersamaan 

selama 5 detik, sambungan TWS akan terbentuk. Secara 
default, speaker pertama tersambung ke perangkat Anda 
akan menjadi speaker utama (saluran L), dan yang satunya 
akan menjadi speaker kedua (saluran R).

2. Tekan tombol L/R pada satu speaker untuk beralih antara 
saluran L/saluran R/Stereo, speaker lain akan mengubah 
pengaturan secara otomatis.

3. Dalam mode TWS, tekan dan tahan  selama 5 detik pada 
salah satu speaker atau matikan speaker untuk keluar dari 
mode TWS.

10m (33 ft)

9.2 Mode Demo

Perhatian:
 – Jika Anda melepas colokkan daya AC (khusus model PartyBox 

300), kemudian Anda mencolokkannya, Mode Demo akan 
dilanjutkan secara otomatis.

 – Pastikan PartyBox dialiri daya AC untuk masuk ke Mode Demo.

Untuk masuk atau keluar dari mode demo, tekan dan tahan  
dan  secara bersamaan selama 5 detik. 
Dalam mode demo, semua sumber input dinonaktifkan, semua 
tombol selain  /  /  /  dinonaktifkan.

Catatan: 
 – PartyBox memiliki trek musik 3 x 30 detik bawaan.

Pemutaran 
• Tekan sekali  untuk memulai, menjeda, atau melanjutkan 

pemutaran.
• Tekan sekali  setelah jeda, untuk memutar trek berikutnya.
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9.3 Mode Siaga

Produk akan memasuki mode tidur setelah 20 menit tanpa 
pengoperasian.
• Jika “PartyBox” ditenagai oleh baterai, daya akan mati 

secara otomatis jika tidak ada tindakan selama 20 menit.
• Jika “PartyBox” ditenagai oleh sumber daya AC atau DC, 

produk akan memasuki mode siaga jika tidak ada tindakan 
selama 20 menit.

Tekan  (daya) atau aliran Bluetooth masuk dalam mode siaga, 
maka speaker akan memasuki mode normal.

10. SPESIFIKASI

Nama produk PartyBox 300 PartyBox 200

Input daya AC 100-240 V ~ 50/60 Hz

Input daya DC 12 V  8 A

Baterai terintegrasi 
Li-ion 10.4 Ah, 
7.2 V

Tidak Ada

Konsumsi daya 60 W

Pemakaian daya siaga
<2 W dengan BT tersambung; 
<0,5W tanpa BT tersambung

Output USB 5 V  2,1 A

Driver speaker 2 woofer + 3 tweeter

Impedansi speaker 4 ohm

Nilai output daya 120 W RMS

Daya output total 240 W Max

Rasio sinyal dibanding 
derau (S/N)

65 dBA

Respons frekuensi 45 Hz - 18 KHz (-6dB)

Versi Bluetooth 4,2

Profil Bluetooth A2DP, AVRCP

Rentang frekuensi 
pemancar Bluetooth

2402-2480 MHz

Daya pemancar 
maksimum Bluetooth

12 dBm (EIRP)

Modulasi pemancar 
Bluetooth

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

Rentang Bluetooth Sekitar 10 m (33 kaki)

Format USB FAT16, FAT32

Format file USB .mp3, .wma, .wav 

Sensitivitas input

• AUX in: 500 mV rms 
(konektor RCA); 250 mV rms 
(konektor 3,5 mm). 

• Input digital: Bluetooth/USB 
-12dBFS

Dimensi (P x T x L) 310 mm x 690 mm x 320 mm

Berat bersih 15,84 kg 15,32 kg
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11. PEMECAHAN MASALAH  

Perhatian: 
 – Jangan pernah mencoba memperbaiki sendiri produk. Jika Anda 

mengalami masalah saat menggunakan produk ini, bacalah poin-
poin berikut ini sebelum mengajukan permintaan layanan.

Sistem
Unit tidak mau hidup. 
• Periksa apakah kabel daya sudah dicolokkan ke stopkontak 

dan PartyBox.
• Untuk “PartyBox 300” pastikan speaker terisi daya 

sepenuhnya. Jika tidak, gunakan kabel daya untuk 
menyalakan speaker.

Suara
Tidak ada suara dari PartyBox. 
• Pastikan PartyBox telah dinyalakan.
• Pastikan tingkat volume diputar ke tingkat yang dapat 

didengar.
• Pastikan produk tersambung ke sumber musik.

Bluetooth
Perangkat tidak dapat tersambung ke PartyBox.
• Pastikan Anda mengaktifkan fungsi Bluetooth pada 

perangkat.
• PartyBox sudah tersambung dengan perangkat 

Bluetooth lain. Tekan dan tahan Bluetooth untuk memutus 
sambungan dan menyambungkan dengan perangkat baru.

Kualitas audio yang buruk dari perangkat Bluetooth 
tersambung.
• Penerimaan Bluetooth tidak bagus. Dekatkan perangkat ke 

PartyBox, atau singkirkan benda-benda yang menghalangi 
antara perangkat dan PartyBox.

12. KEPATUHAN 
Produk ini mematuhi peraturan perundang-undangan energi 
Uni Eropa.

Mode sambungan Bluetooth 
Produk ini ditujukan untuk mengalirkan musik melalui 
sambungan Bluetooth. Audio Bluetooth dapat dialirkan 
ke speaker. Saat produk tersambung melalui Bluetooth, 
sambungan Bluetooth harus tetap aktif sepanjang waktu guna 
memastikan pengoperasian yang baik.
Produk akan memasuki mode tidur (siaga berjaringan). Setelah 
tidak aktif selama 20 menit, konsumsi daya @ tidur kurang 
dari 2,0 Watt, yang kemudian dapat diaktifkan kembali melalui 
sambungan Bluetooth.

Mode pemutusan Bluetooth
Produk akan memasuki mode siaga. Setelah tidak aktif selama 
20 menit, konsumsi daya @ siaga kurang dari 0,5 Watt.
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13. LISENSI

Merek dan logo Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar milik 
Bluetooth SIG, Inc., dan segala bentuk penggunaan merek 
tersebut oleh HARMAN International Industries, Incorporated 
telah berdasarkan lisensi. Merek dagang dan nama dagang 
lainnya merupakan milik pemiliknya masing-masing.



HARMAN International  Industries, 
Incorporated  8500 Balboa 
Boulevard,  Northridge, CA 91329 
USA
www.jbl.com

© 2020 HARMAN International Industries, Incorporated. Hak cipta dilindungi undang-
undang.  JBL adalah merek dagang milik HARMAN International Industries, Incorporated, 
yang terdaftar di  Amerika Serikat dan/atau negara-negara lainnya. Fitur, spesifikasi, dan 
penampilan produk dapat berubah tanpa pemberitahuan. Merek dan logo Bluetooth® 
adalah merek dagang terdaftar milik Bluetooth SIG, Inc., dan segala bentuk penggunaan 
merek tersebut oleh HARMAN International Industries, Incorporated telah berdasarkan 
lisensi. Merek dagang dan nama dagang lainnya merupakan milik masing-masing 
pemiliknya. Istilah HDMI, logo HDMI, dan High-Definition Multimedia Interface adalah merek 
dagang atau merek dagang terdaftar milik HDMI Licensing LLC di Amerika Serikat dan 
negara-negara lainnya. Dibuat berdasarkan lisensi dari Dolby Laboratories. Dolby,Dolby 
Audio,Pro Logic, dan simbol D ganda merupakan merek dagang Dolby Laboratories.
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