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 محتویات داخل جعبه

 

 
 

 JBL QUANTUM 400هدست  01

 USB(USB-A to USB-C)کابل  02

 میلیمتري 5.3 کابل صوتي 03

 راهنما 04

 (BOOMفوم براي میکروفن بوم) 05
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 مرور کلي
   کنترلهاي روي هدست

 

 

01  dial 

 گیم باالنس میکند. ولوم چت را در رابطه با ولوم صوتي

  dial -/+ولوم  02

 .ولوم هدست را تنظیم میکند 

 فوم جدا شدني 03

 چراغ قطع / وصل میکروفن  04

  میکروفن قطع باشد چراغ روشن میشود.صداي وقتي 

 RGB-lit JBLلوگو  05

 میلیمتري 5.3جک صوتي  06

 بوم محاورهمیکروفن  07

  ، فن را براي صحبت کردن میکرو یابراي قطع صدا میکروفن را باال بدهید

 پائین بیاورید.
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08 Flat-fold ear cup 

 کمه د 09

  میکروفن قطع شود یا وصل شود.صداي فشار دهید تا 

  ثانیه فشار دهید تا چراغ  5بیش ازRGB .روشن یا خاموش شود 

 USB-Cدرگاه . 10

 

  روي سر قرار دهي هدست
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د دار Rو سمتي را که عالمت دارد روي گوش سمت چپ  L.سمتي را که عالمت 1

 روي گوش سمت راست قرار دهید.

 .روگوشیها و هدبند را براي راحتي تنظیم کنید.2

 .میکروفن را هم در صورت لزوم تنظیم کنید. 3

 

 )كامپیوتر براي فقط( اول بار اندازي راه

 از، جي بي ال  كوانتوم هدست ویژگیهاي به كامل دسترسي آوردن دست به براي

 شخصي RGB نوري افکتهاي ایجاد از صدا، بعدي 3 تنظیم تا هدست اسیونكالیبر

    افزار نرم ، خودتان شنوایي با مطابق بوم میکروفن كار چگونگي تعیین تا شده سازي

JBL QuantumENGINE  از را jblquantum.com/engine كنید دانلود. 

 

 نیازهاي نرم افزاري

 )بيتی 64 نسخه فقط( 10 ویندوز / 7 ویندوز :افزاری نرم محيط

 .ميباشد نياز سخت دیسک روی فضا بایت مگا 500 به نصب برای

 : نکته

 QuantumSURROUND    و DTS Headphone:X V2.0 روی فقط 

 .است الزم افزار نرم نصب .ميباشد دسترس در ویندوز

 .)ينيدبب را USB با اتصال(كنيد وصل كامپيوتر به USB اتصال طریق از را هدست.1

 .بشوید وارد ”Sound Settings”->”Sound Control Panel“ قسمت به.2

 را ”JBL QUANTU400 GAME“ عبارت ”Playback“ قسمت در.3

 .كنيد انتخاب را  ”Set Default” -> “Default Device“ بعد و كنيد مشخص

4 .”JBL QUANTUM400 CHAT”  و كنيد مشخص را 
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“Set Default”->”Default Communication Device” كنيد انتخاب را. 

 را ”JBL QUANTUM400 CHAT“ عبارت ”Recording“ قسمت در.5

 .كنيد انتخاب را ”Set Default” -> “Default Device“ بعد و كنيد مشخص

 .كنيد پيروی صفحه روی دستورات از تان صوتی تنظيمات سازی شخصی برای.6
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 استفاده از هدست
 USBبا اتصال 

 

 

 ، تركامپيو روی USB-A درگاه به را USB كابل از ( USB-A ) نارنجی كانکتور.1

 .كنيد وصل تان PS4 یا مک

 .كنيد وصل هدست ویر USB-C درگاه به را ( USB-C ) مشکی كانکتور.2

 

 اساسی عملکرد

 عملکرد کنترلها

 .كنيد تنظيم را اصلی ولوم dialولوم 

 .كنيد زیاد را گيم ولوم تا بچرخانيد  طرف به 

 .كنيد زیاد را چت ولوم تا بچرخانيد  طرف به 

 .كنيد وصل یا قطع را ميکروفنصدای  تا دهيد فشار دكمه 

 وشامخ یا روشن را RGB نور تا دهيد فشار ثانيه 5 از بيش برای

 .كنيد
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 : نکته

 كابل از ميتوانيد ، شما دستگاه تنظيم به بسته USB-C هب USB-C استفاده 

 .نميشود تضمين دستگاهها همه به USB-C اتصال .كنيد

 

 میلیمتري  5.3 صوتيبا اتصال 

 
 .كنيد وصل هدست به را مشکی كانکتور. 1

 یا بایلمو ، مک پيوتر،كام روی ميليمتری 5.3  هدفون جک به را نارنجی .كانکتور2

 .كنيد وصل گيمتان كنسول دستگاه

 اساسی عملکرد

 عملکرد کنترلها

 .كنید تنظیم را اصلي ولوم  dial ولوم

 

 :نکته

 هدست روی RGB-lit JBL و لوگو قطع / وصل صدای ميکروفن، دكمه چراغ 

 .دننميکن كار ميليمتری 5.3  صوتی اتصال در
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 :Quantum 400 مشخصات  
 

 
 

 یابی عیب

 مركز به مراجعه از قبل را زیر نکات ، دارید مشکلی محصول این از استفاده در اگر

 .كنيد بررسی خدمات

 است ضعيف صدا یا نميشود شنيده صدایی هيچ

 كه شوید مطمئن JBL QUANTUM400 GAME دستگاه عنوان به را 

 سولكن دستگاه یا مک شخصی، كامپيوتر در گيم صوتی تنظيمات از فرض پيش

 .باشيد كرده انتخاب تان گيمينگ

 كنيد تنظيم تان گيمينگ كنسول دستگاه یا مک كامپيوتر، در را ولوم. 

 ميکنيد صوتی چت یا ميکنيد بازی گيم دارید فقط اگر ، game chat    

balance  كنيد بررسی كامپيوترتان روی را . 
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 : USB اتصال در

 كابل كه شوید مطمئن USB است شده وصل محکم. 

 درگاههای USB با است ممکن گيمينگ كنسول دستگاههای بعضی روی 

 JBL QUANTUM400 عادی غير عملکرد ، چيزی چنين .نباشد سازگار 

 .نيست

 :ميليمتری  5.3  صوتی اتصال در

 است شده وصل محکم ميليمتری  5.3  صوتی كابل كه شوید مطمئن. 

 

 نميشود شنيده هایم تيمی هم توسط من صدای

 كه ویدش مطمئن JBL QUANTUM400 CHAT دستگاه عنوان به را 

 كنسول دستگاه یا مک شخصی، كامپيوتر در چت صوتی تنظيمات از فرض پيش

 .باشيد كرده انتخاب تان گيمينگ

 باشد نشده قطع ميکروفن صدای كه شوید مطمئن. 

 

 بشنوم را خودم صدای نميتوانم هستم كردن صحبت حال در وقتی

  sidetone یقطر از را JBL QuantumENGINE وضوح به تا كنيد فعال 

 .بشنوید گيم صدای روی را خودتان صدای


