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 : هشدار
 این محصول را در دمای اتاق نگهداری و استفاده نمائيد.

 این محصول را در باران یا شرایط مرطوب قرار ندهيد.

 را نياندازید یا پرتاب نکنيد. آنجهت پيشگيری از صدمه به محصول ، 

 دهيد.خودتان دستگاه را باز نکنيد ، تعمير نکنيد  و تغيير ن

 از حالل شيميایی برای پاك كردن دستگاه استفاده نکنيد.

 جدا خودداری نمائيد.در آتش از قرار دادن باتری ليتيومی جهت جلوگيری از ریسک انفجار، 

 

 : محتویات داخل جعبه 
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 : ویژگيهای محصول

 اتصال بيسيم به دستگاههای بلوتوثامکان 

 آهنگ را عوض كنيد  ،هبا سنسور جاذبه، با تکان دادن دستگا

 دارای ميکروفون داخلی همراه با عملکرد هندزفری

 قرار دهيد تا صدا قطع شود یا پاسخ تلفن را به صورت خصوصی بدهيد سر و تهدستگاه را 

 همراه با فرمان صوتی ، عملکرد حافظه ولوم

 همراه با انتشار شماره تلفن

 خيره شده در كارت حافظهذ MP3,WAV,WMAفایلهای صوتی با فرمت  خشپامکان 

 (card reader)حافظه خوان كارت توكار و شيار  Auxدارای پورت 

 دقيقه 01در صورت عدم فعاليت در  دستگاهخاموش شدن خودكار 

 ساعت توانایی پخش موزیک دارد 8باتری قابل شارژ تا 

 : F3مشخصات فنی 
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0 ) 
 لت پخش موزیک از كارت حافظهحالت بلوتوث/ حا : Modeكليد 

/ كابل صوتی : بين حالت بلوتوث/حالت پخش موزیک از كارت حافظه/ حالت  USBكابل 

 .سوئيچ كنيد Auxخواندن كارت حافظه/ حالت 

قطع بلوتوث / وصل مجدد بلوتوث: تحت حالت بلوتوث ، این دكمه را طوالنی فشار دهيد تا 

 .بلوتوث قطع شود ، دوباره طوالنی فشار دهيد تا بلوتوث مجددا وصل شود

 

1 ) 

Previous : ،كوتاه  دكمه رااین برای رفتن به آهنگ قبلی در حالت پخش موزیک از كارت حافظه

 این دكمه را فشار دهيد و نگه دارید.به عقب سریع  برگشتفشار دهيد ، برای 
 

3 ) 

Next : در حالت پخش موزیک از كارت حافظه، برای رفتن به آهنگ بعدی این دكمه را كوتاه

 فشار دهيد ، برای حركت سریع به جلو این دكمه را فشار دهيد و نگه دارید.
 

 چراغ شاخص وضعيت( 4

Status indicator light: .این چراغ در زمان تنظيم ولوم و تغيير آهنگ چشمک ميزند 

 .تحت حالت شارژ: نور چراغ قرمز و در حالت شارژ كامل ، چراغ خاموش  است

 

8)  

Play/Pause/Answering key : 

برای پخش موزیک دكمه را فشار دهيد ،  اینیکبار موزیک توقف برای تحت حالت پخش موزیک:

 باره آن را فشار دهيد.دو

فشار بدهيد تا  كوتاهكليد پاسخ به تماسهای تلفنی: در هنگام زنگ خوردن تلفن ، این دكمه را 

. برای قطع تماس، دكمه را طوالنی فشار دهيد.برای باز كردن پایان بدهيدرا یا تماس دهيد بپاسخ 

 یا بستن فرمان صوتی این دكمه را طوالنی فشار دهيد.
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8 ) 

Power switch ،ثانيه این دكمه را فشار دهيد 1: برای روشن/خاموش كردن. 

فشار كوتاه: قفل كليدهای صفحه لمسی+ تکان برای تغيير آهنگ + خاموش شدن نور پنل كنترل+ 

 نور اصلی
 

7 ) 

Auxiliary input:  ورودی جکAux-in 3.5mm 

 

5 ) 

TF card slot : را داخل این شيار بگذارید كارت حافظه. 

 

9 ) 

Micro USB port : پورت تبادل اطالعات / پورت شارژ 
 

 :كنترل ولوم 
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 : (Gravity Sensorسنسور جاذبه)

 

 


