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 : هشدار-1

 این محصول را در دماي اتاق نگهداري و استفاده نمائيد.

 این محصول را در باران یا شرایط مرطوب قرار ندهيد.

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

 ندهيد. خودتان دستگاه را باز نکنيد ، تعمير نکنيد  و تغيير

 از حالل شيميایي براي پاک کردن دستگاه استفاده نکنيد.

 د.نمائي جدا خودداريدر آتش از قرار دادن باتري ليتيومي جهت جلوگيري از ریسک انفجار، 

 

 

 : ویژگيهاي محصول-2 

 DSPافکت صداي استریو فراگير سه بعدي 

 بهبود مگاباس سه بعدي

 ملکرد هندزفريپشتيباني از اتصال بيسيم بلوتوثي و ع

 APE,FLACپشتيباني از فایلهاي صوتي با فرمت 

 MP3,WAV,WMAپشتيباني از فایلهاي صوتي با فرمت 

 فعال بودن تبادل مستقيم داده 

 ذخيره انرژي هوشمند با شاخص چراغ شارژ

 هم چنين خاموش شدن ،دقيقه 10خاموش شدن خودکار تغذیه در صورت عدم فعاليت در 

 دقيقه  20صورت عدم فعاليت بلوتوث درخودکار تغذیه در 

 همراه با توانایي اعالن فرمان صوتي

 iOSپشتيباني از پخش زنگ تلفن در محيط سيستم عامل  
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 : محتویات داخل جعبه-3

 
 

 :کليدهاطرز کار  -4
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Answer the call button: ، ار یک فشاین دکمه را در هنگام زنگ خوردن تلفن

 ید.ش داردکمه را فشار دهيد و نگه ،براي رد تماس .دهيد  کوتاه بدهيد تا پاسخ

Normal status: هيد ودر شابراي باز کردن یا قفل کردن دکمه ها این دکمه را ف 

 نگهش دارید در این حالت چراغ یکبار به صورت سفيد چشمک ميزند.

 

Play/Pause:  ، که براي اینبراي پخش موزیک یا توقف آن دکمه را فشار دهيد

ال اتص بلوتوث بلندگو از حالت مخفي خارج شود و با بلوتوث هاي دیگر شروع به

 کند این دکمه را فشار دهيد و نگهش دارید.

 

Minus(-)کاهش ولوم صدا : 

 

Plus(+): غ به ور چرا، در صورت رسيدن ولوم به مقدار حداکثر ، ن ش ولوم صداافزای

 صورت سفيد چشمک زن تند در مي آید.

 

Previous:  ریع درسي دکمه را فشار دهيد ، براي جستجوي قبلبراي رفتن به آهنگ 

 رید.ي این دکمه را فشار دهيد و نگهش دابحالت استفاده از کارت حافظه جان

 

Next: ع در براي رفتن به آهنگ بعدي دکمه را فشار دهيد ، براي جستجوي سری

 ید.د و نگهش داري این دکمه را فشار دهيبحالت استفاده از کارت حافظه جان

 

Power Mode : ،ثانيه این دکمه را فشار دهيد و 2براي روشن/خاموش کردن 

 Auxنگهش دارید. براي تغيير بين حالت هاي بلوتوث / کارت حافظه / ورودي 

 یکبار این دکمه را فشار دهيد.
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 : طرز کار پورتها -5

 
Micro SD card slotرا در  رت حافظه ، کارت حافظه: براي پخش آهنگهاي ذخيره شده در کا

 این شيار وارد کنيد.

 

Reset holeحفره ریست دستگاه : 

 

Auxiliary input port ، موبایل :mp3 player   ه این و دیگر وسایل غير بلوتوثي را ب

 ورودي وصل کنيد

 

Data transfer:  گو را ، بلند آن جا دهيدوقتيکه بلندگو خاموش است ، کارت حافظه را در شيار

د یا جا کني ا بهجبه کامپيوتر وصل کنيد و اطالعات را بين کامپيوتر و کارت حافظه داخل بلندگو 

 حذف کنيد.

 

Charging: ق م به برهه را براي شارژ باتري ، منبع تغذیه را به بلندگو وصل کنيد و منبع تغذی

 وصل کنيد. USB وصل کنيد یا به یک خروجي
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 : شارژ چراغ -6

 
ند در تباتري ، نور چراغ به صورت قرمز چشمک زن کم در صورت شارژ  نکته مهم:

 ثانيه دستگاه خاموش ميشود. 15مي آید و بعد از 

 :شاخص چراغ حالت  -7
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Power on:  وث آماده براي جفت شدن بلوتوث ، سفيد ممتد بلوتسفيد چشمک زن

 وصل شد

Pause in Bluetooth mode: ک زن آهسته سفيد چشم 

Micro SD card playing mode: نور چراغ سفيد باقي مي ماند 

Micro SD card playing pause: نور چراغ سفيد چشمک زن ميشود 

Auxiliary works mode: نور چراغ سفيد باقي مي ماند 

Auxiliary Mute mode: نور چراغ سفيد چشمک زن ميشود 

Max. volume:  ن تندنور چراغ سفيد چشمک ز 

Normal status :ا فشارراین دکمه  ،براي باز کردن یا قفل کردن عملکرد دکمه ها 

 دهيد و نگه دارید ، یکبار نور چراغ سفيد چشمک ميزند.

 

 : اتصال بلوتوث-8

 
 نکته ها:

 " است.0000کلمه رمز پيش فرض بلوتوث "
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به  که داري وقتي بلندگو روشن ميشود به صورت خودکار به آخرین دستگاه بلوتوث

 ده، متصل ميشود.بوآن وصل 

را ابتدا فشار دهيد تا اگر ميخواهيد به دستگاه بلوتوث دار دیگري وصل شوید ، 

 ت. ي اسابتدا اتصال قطع شود، بعد دستگاه مجددا آماده اتصال به دستگاه دیگر

 :فنيمشخصات -9

 
 

 سواالت متداول:-10

 صل نميشودو ،مشکل : بلوتوث جفت شده

" را وارد 0000ز الزم بود "اگر کلمه رم -ب دگو را ریستارت کنيدبلن -الف:  پاسخ

 کنيد

 مشکل : موقع پخش موزیک هنگ ميکند

سط وزي این ا چيمقدار فاصله وسيله بلوتوث دار تا بلندگو را بررسي کنيد . آی پاسخ :

 مانع نيست؟
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 مشکل : خطاي فرمت فایل

ظه با بررسي کنيد ) بلندگو فقط کارت حافرمت فایل کارت حافظه را ف -پاسخ : الف

 ه نوع فرمت فایل صوتي درستبررسي کنيد ک-را پشتيباني ميکند.ب FAT32فرمت 

 پشتيباني کند. APE/FLAC/WAV/WMA/MP3 است) بلندگو فقط ميتواند از

 اما موزیک پخش نميشود دمشکل : بلندگو یک اتصال را نشان ميده

 muteک کنيد که بلندگو در حالت چ -چک کنيد ب لوم صدا راوميزان  -پاسخ : الف

 قرار دارد یا خير. pauseیا 

 AUXمشکل : کيفيت صداي بد از منبع ورودي 

 پاسخ : چک کنيد که اتصال کابل صوتي درست است

 مشکل : بلندگو روشن نميشود

 پاسخ : چک کنيد که شارژ باتري کم است یا خير

 مشکل : سيستم هنگ است

 را ریست کنيدبلندگو پاسخ : 

  


