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 هشدار :

 .از این محصول در دمای اتاق نگهداری كنيد 

 .در معرض شرایط آب و هوایی بارانی یا مرطوب قرار ندهيد 

 .از اصابت هر گونه ضربه فيزیکی به دستگاه جداً خودداری نمایيد 

 كنيد. از باز كردن، تعمير و ایجاد تغيير بر روی دستگاه اكيداً خودداری 

 .از استعمال مواد شيميایی پاك كننده برای تميز كردن دستگاه بپرهيزید 

 .باطری دستگاه را در معرض حرارت زیاد یا آتش قرار ندهيد 

 

 

 : مشخصات
  وات 7توان خروجی ( 0

 گيگابایت ميکرو اس.دی 21قابليت اتصال( 1

 ميلی آمپر بر ساعت 0711باطری ليتيومی ( 2

 KHz 11~81ی ( فركانس پاسخ گوی4

 گرم 211( وزن 8

 

 

 

 :محتویات داخل جعبه 
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 كليدها :

 
برای برقراری تماس و یا در حالت انتظار قرار دادن مخاطب كليد را فشار دهيد. در صورتی كه ( 0

 كليد را برای مدتی كوتاهی نگه دارید تماس قطع می شود.

 ( كليد افزایش ميزان صدا.1

 ( ميکروفون2

در صورتی كه كليد را برای مدت كوتاهی نگه  برای اجرا و یا توقف آهنگ كليد را فشار دهيد. (4

 دارید اتصال بلوتوث دستگاه قطع می شود و دستگاه برای برقراری ارتباط جدید منتظر می ماند. 

 ( اگر كليد را نگه دارید آهنگ با سرعت به عقب باز می گردد.8

 ( كليد كاهش ميزان صدا8

 اگر كليد را نگه دارید آهنگ به سرعت جلو می رود.( 7

ثانيه نگه دارید دستگاه خاموش/روشن می شود. برای تغيير  1( در صورتی كه كليد را به مدت 5

 aux-inحالت دستگاه به بلوتوث/كارت ميکرو اس.دی/حالت 
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 برقراری اتصال :

 
دستگاه را به تلفن همراه خود  NFCتلفن همراه خود را روشن كنيد. قسمت  NFC( اسپيکر و 0

 را تأیيد كنيد. Mifa_F6بچسبانيد و برقراری اتصال با 

را جستجو كنيد. زمانی كه اتصال برقرار شد  Mifa_F6( بلوتوث دستگاه خود را روشن كنيد و 1

 چراغ سفيد رنگ صفحه ال.ای.دی روشن می ماند.
 


