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 محتویات داخل جعبه

 

 
 

 JBL QUANTUM ONEهدست  01

 ميليمتری 5.3كابل صوتی  02

 ميکروفن كاليبراسيون 03

 جداشدنی (BOOM)ميکروفن بوم 04

 game / chat balance dial (USB-A to USB-C)با  USBكابل  05

 فوم برای ميکروفن بوم 06

 راهنما 07

 

 

 

 

 



 

 3 

 

 رور کليم
   كنترلهای روی هدست

 

 

 
 **ANC* / TalkThruچراغ  01

  وقتی كه ویژگیANC .فعال است این چراغ روشن ميشود 

  وقتی كه ویژگیTalkThru .فعال است این چراغ به سرعت چشمک ميزند 

 

 دكمه  02

  كوتاه فشار دهيد تاANC .را روشن یا خاموش كنيد 

  ثانيه فشار دهيد تا 2برای بيش از TalkThru .روشن یا خاموش شود 
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 دكمه  03

  دكمه مركز یابی مجدد برایhead tracking 

 

04 flat-fold ear cup 

 

 dial+ ميزان صدای /- 05

 .ولوم هدست را تنظيم ميکند 

 

 RGBنوری  نواحی 06

 

 دكمه  07

 .فشار دهيد تا ميکروفن قطع یا وصل شود 

 ثانيه فشار دهيد تا نور  5بيش از  یبراRGB  .روشن یا خاموش شود 

 

 POWERچراغ وضعيت  08

  وقتی اتصالUSB  .فعال است چراغ روشن ميشود 

 

 USB-Cدرگاه  09

 

 ميليمتری 3.5جک صوتی  .10
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 جک ميکروفن بوم / كاليبراسيون .11

 ميکروفن وصل  /قطع چراغ  .12

 .وقتی ميکروفن قطع است چراغ روشن ميشود 

 

ANC*(Active Noise Cancelling)  نویز بيرون ، غوطه ور شدن  قطع: با

 كامل در گيمتان را تجربه كنيد.

TalkThru ** در حالت :TalkThru ات ، بدون برداشتن هدفون، ميتوانيد مکالم

 عادی داشته باشيد.

 

 USBكنترلهای روی كابل 

 



 

 6 

 

01 dial  
 .متناسب با ولوم صدای گيم ، ولوم چت را متعادل ميکند 

 

 POWERچراغ وضعيت  02

  وقتی اتصالUSB .فعال است چراغ آن روشن ميشود 

 

 ميليمتری 5.3كنترلهای روی كابل صوتی 
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 dialولوم  01

  ميليمتری تنظيم ميکند.  5.3ولوم هدست را در اتصال صوتی 

 سالیدر ا 02

  انيد.ميليمتری، بلغز  5.3برای قطع یا وصل كردن ميکروفن در اتصال صدای 

 

  روی سر قرار دهی هدست

 
 .ميکروفن بوم جداشدنی را وصل كنيد.1

روی آن حک شده را روی گوش سمت چپ تان و سمتی كه  L.طرفی كه حرف 2

 روی آن حک شده را روی گوش سمت راست تان قرار دهيد. Rحرف 

 روگوشيها و هدبند را برای یک وضعيت راحت تنظيم كنيد. 03
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   اگر ميکروفن الزم دارید آنهم را تنظيم كنيد.  04
 

 اول )فقط برای كامپيوتر(  راه اندازی بار

از كاليبراسيون  -به ویژگيهای هدست كوانتوم وانبرای به دست آوردن دسترسی كامل 

شخصی سازی شده تا   RGB،  از ایجاد افکتهای نوری بعدی صدا 3هدست تا تنظيم 

 JBLنرم افزار  مطابق با شنوایی خودتان ،  -تعيين چگونگی كار ميکروفن بوم

QuantumENGINE  را ازjblquantum.com/engine .دانلود كنيد 

 

 نيازهای نرم افزاری

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

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

 

 نکته :

 QuantumSPHERE 360  وDTS Headphone:X V2.0  فقط روی

 دسترس ميباشد. نصب نرم افزار الزم است.ویندوز در 

 ينيد(.را بب USBوصل كنيد)اتصال با به كامپيوتر  USB.هدست را از طریق اتصال 1

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

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

 Set Default” -> “Default Communication“مشخص كنيد و بعد 

Device” .را انتخاب كنيد 

4.”JBL QUANTUM CHAT”  را مشخص كنيد و 

“Set Default”->”Default Communication Device” .را انتخاب كنيد 
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را  ”JBL QUANTUMONE CHAT“عبارت  ”Recording“.در قسمت 5

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

را به عنوان دستگاه  ”JBL QUANTUM CHAT“در نرم افزار چت خودتان .6

 صوتی پيش فرض انتخاب كنيد.

 .برای شخصی سازی تنظيمات صوتی تان از دستورات روی صفحه پيروی كنيد.7
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 كاليبراسيون صوتی شخصی سازی شده

 
ا بوصل كنيد ) قسمت اتصال به كامپيوتر تان  USB.هدست را از طریق اتصال 1

USB .)را ببينيد 

2. JBL QuantumENGINE  را اجرا كنيد و به كاليبراسيون

QuantumSPHERE 360 .وارد شوید 

 .ميکروفن بوم را جدا كنيد و ميکروفن كاليبراسيون را وصل كنيد.3

ح صحي یز.ميکروفن كاليبراسيون را در گوش چپ قرار دهيد و تا زمانی كه سطح نو4

 حس شود صبر كنيد.
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گوش  .از دستورات روی صفحه پيروی كنيد تا كاليبراسيون صوتی را برای هر دو5

 تمام كنيد.

 ..ميکروفن كاليبراسيون را جدا كنيد و دوباره ميکروفن بوم را جا بزنيد6

 

 (Re-Centeringمرکزیابي مجدد )

 
ان را هدست ت ،استفاده ای ركه قبل از ه این امکان را فراهم ميکنداین عملکرد 

 .دست پيدا كنيد  بهينه ترین محل یابی صوتیبه تا مركزیابی مجدد كنيد 

 .در جلوی مانيتورتان قرار بگيرید.1

شروع به انجام  head-trackingسنسور  روی هدست فشار دهيد . را . 2

 كاليبراسيون خواهد كرد.
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 نکته:

 فعال كنيد. JBL QuantumENGINEاین عملکرد را ميتوانيد از 

 

 استفاده از هدست
 USBبا اتصال 

 
 

ر ، روی كامپيوت USB-Aرا به درگاه  USB( از كابل USB-Aكانکتور نارنجی ).1

 تان وصل كنيد. PS4مک یا 

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

 اساسیعملکرد 

 عملکرد کنترلها

 ا تنظيم كنيد.ولوم اصلی ر ولوم تماس

 فشار دهيد تا ميکروفن را قطع یا وصل كنيد. دكمه 

ش را روشن یا خامو RGBثانيه فشار دهيد تا نور  5برای بيش از 

 كنيد.
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 را روشن یا خاموش كنيد. ANCكوتاه فشار دهيد تا   دكمه

وش را روشن یا خام TalkThruثانيه فشار دهيد تا  2برای بيش از 

 كنيد.

 بچرخانيد تا ولوم گيم را زیاد كنيد. به طرف  

 بچرخانيد تا ولوم چت را زیاد كنيد. به طرف   

 نکته : 

  بسته به تنظيم دستگاه شما ، ميتوانيد از كابلUSB-C  بهUSB-C اده استف

 به همه دستگاهها تضمين نميشود. USB-Cكنيد. اتصال 

 

 

 ميليمتری 5.3با اتصال صوتی 

 
 

 .كانکتور مشکی را به هدست وصل كنيد.1

وبایل تا ميليمتری روی كامپيوتر، مک ، م  5.3.كانکتور نارنجی را به جک هدفون 2

 دستگاه كنسول گيمتان وصل كنيد.
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 عملکرد اساسی

 لکردعم کنترلها

 5.3روی كابل صوتی  dialولوم 

 ميليمتری

 ولوم اصلی را تنظيم كنيد.

 5.3روی كابل صوتی اسالیدر 

 ميليمتری 

 برای قطع یا وصل ميکروفن بلغزانيد.

 یادداشت:

     RGB Lightingو    dial،   چراغ قطع / وصل ميکروفن ، دكمه 

 Zones ميليمتری كار نميکند. 3.5وتی روی هدست در اتصال ص 

 

 :Quantum One مشخصات  
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 عیب یابي
ركز مه به اگر در استفاده از این محصول مشکلی دارید ، نکات زیر را قبل از مراجع

 خدمات بررسی كنيد.

 یا صدا ضعيف استشنيده نميشود هيچ صدایی 

  مطمئن شوید كهJBL QUANTUMONE GAME  را به عنوان دستگاه

، مک یا دستگاه شخصی كامپيوتردر تنظيمات صوتی گيم  ازض پيش فر

 كنسول گيمينگ تان انتخاب كرده باشيد.

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

  کنيد یا چت صوتی ميکنيد ، مياگر فقط دارید گيم بازیgame chat 

balance را روی كامپيوترتان بررسی كنيد.  

 زمانی كه ی كنيد بررسTalkThru   غير فعال است، ANC  باشد.فعال. 

 : USBدر اتصال 

  مطمئن شوید كه كابلUSB .محکم وصل شده است 

  درگاههایUSB  روی بعضی دستگاههای كنسول گيمينگ ممکن است با

JBL QUANTUMONE .عملکرد غير عادی چنين چيزی سازگار نباشد ،

 نيست.

 تری:ميليم  5.3در اتصال صوتی 

  ميليمتری محکم وصل شده است.  5.3مطمئن شوید كه كابل صوتی 
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 صدای من توسط هم تيمی هایم شنيده نميشود

  مطمئن شوید كهJBL QUANTUMONE CHAT  را به عنوان دستگاه

، مک یا دستگاه شخصی كامپيوتردر تنظيمات صوتی چت  ازپيش فرض 

 كنسول گيمينگ تان انتخاب كرده باشيد.

 شده باشدميکروفن قطع نصدای شوید كه  مطمئن. 

 
 

 وقتی در حال صحبت كردن هستم نميتوانم صدای خودم را بشنوم

 sidetone  را از طریقJBL QuantumENGINE  فعال كنيد تا به وضوح

فعال است  sidetoneصدای خودتان را روی صدای گيم بشنوید.وقتی 

ANC/TalkThru .غير فعال خواهد بود 


