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 راهنماي فارسي

JBL 

Everest Elite 700NXT 
زیحذف نو تیبا قابل يدورگوش میسیهدفون ب  

 
 تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شركت شاب
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ده به ت استفا جهنکته مهم: امکان پاسخگویي به تماس تلفني در این کاال وجود دارد ولي این کاال

 .عنوان "هندزفري" مناسب نیست

 

 دید کلي 

 چراغها  و کلیدها

 
s : دکمهsmart            m :( دکمه چندکارهuttonbunction f-ultim) 

 کابلياتصاالت ( 1
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 :به ترتیب از باال به پائین در شکل باال

 میکروفون

 ورودي کابل صوتي جدا شدني 

 جهت شارژ باتري دستگاه USBورودي کابل 

 

 (ancellationCoise Nctive A)و حذف نویزبلوتوث  روشن کردن (2

 
و بالفاصله  انیه، هدفون روشن میشودث 3بعد از فشار طوالني مدت دکمه تغذیه براي نکته :  

وث، قبل از روشن شدن بلوتبه صورت خودکار روشن میشود.هم (  ANCقابلیت حذف نویز )

 . خودش نیاز داردثانیه دیگر براي چک خودکار  10به هدفون 

 
 3 )pair  کردن بلوتوث با دستگاه 
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عات بعد، اگر را انجام دهید.دف 3و 2نکته: وقتي براي اولین بار هدفون روشن میشود  مراحل  

به  دفونهدفونتان را میخواهید به همان دستگاه وصل کنید، همین که دستگاه روشن شود، ه

 ،نیدکصلش اگر میخواهید که به دستگاه جدیدي وصورت خودکار دوباره به دستگاه وصل میشود.

به بینید چراغ بوقتي که  فشار دهید تا ثانیه 6در حالت تغذیه خاموش براي لطفا دکمه تغذیه را 

 به رنگ قرمز وسفید چشمک میزند یا این اعالن صوتي را بشنویدصورت متناوب 

“JBL Everest is ready to pair”  سراغ دستگاهتان بروید تا بعد میتوانیدpair ردن را به ک

   .اتمام برسانید

 

 My JBL Headphones( دانلود نرم افزار 4

 اشت.هید دتجربه شنیداري خود خوا دربا دانلود این نرم افزار کنترل و شخص سازي بیشتري 

 

 
 

ي به ابل صوتبا استفاده از ک نید.خاموش کوقتي شارژ باتري کم است، بلوتوث را  (5

  موزیک گوش دهید
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با  د.را خاموش کنیبلوتوث و قابلیت حذف نویز ، وقتي شارژ باتري کم است( 6

 ده از کابل صوتي به موزیک گوش دهیداستفا

 
 TruNote روشن کردن کالیبراسیون خودکار( 7

 
فعال  ANC )مطمئن شوید که حالت TruNoteبراي روشن کردن کالیبراسیون خودکار 

 است(

 براي کالیبراسیون صحیح، کاربر باید هدفون را بر سر بگذارد.: 1مرحله 

 بشنوید. را جارو کردنشبیه ي یصداگه دارید تا را فشار دهید و ن Smart: دکمه 2مرحله 

ده مام رسین به ات: تا وقتي تن کامل شنیده شود، چند ثانیه اي صبر کنید. کالیبراسیو3مرحله 

 است.
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 )آگاهي از صداي محیط(Ambient Awareروشن کردن ( 8

 
 

 شارژ باتريبراي ( 9

 
 

 ( تنظیم ولوم صدا10
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 موزیکبراي کنترل  ( دکمه چندکاره11

 
 

 براي پرش از ترک موسیقي چندکارهدکمه (  12

 

 
 

 براي کنترل تماسهاي تلفني چندکارهدکمه ( 13
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 براي مدیریت تماس تلفني دوم چندکارهدکمه ( 14

 
 

 دکمه چندکاره براي مدیریت دو تماس تلفني همزمان( 15

 
 

 ارتقاء نرم افزار

 My JBL Headphones.از طریق نرم افزار 1

زم : ور ال یت خواهد کرد.فریماجهت نصب و ارتقاء به آخرین نسخه هدشما را ن نرم افزار ای

v0.5.4 یا باالتر 

 USB Tool . از طریق2

 مپیوتر وصل کنیدبه کا USBتفاده از کابل اسهدفون را با -الف

 شوید www.jbl.com/appوارد سایت -ب

 زم : فریم ور ال ر دنبال کنید.را جهت ارتقاء نرم افزادر صفحه کامپیوتر یش رو مراحل پ-ج

v0.4.0 یا باالتر 

http://www.jbl.com/app
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 :JBL Everest 700NXT  هدفونمشخصات 

 


