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 محتویات داخل جعبه:

 M1بلندگوي یک عدد 

 USBکابل یک عدد 

 راهنماي کاربر

 :طرز کار کليدها

 

 زایش ولوماف، براي این دکمه را کوتاه فشار دهيد براي پرش به آهنگ بعدي  :(+) 

 این دکمه را طوالني فشار دهيد صدا

براي تغيير ، ثانيه این دکمه را نگه دارید 2 دن دستگاه کر جهت روشن/خاموش  :  

ن وضعيت بين حالت بلوتوث ، حالت کارت حافظه جانبي و حالت کارت صدا ای

 دکمه را کوتاه فشار دهيد

 د داشتهوجو براي داشتن حالت کارت حافظه باید ابتدا حتما کارت حافظه در شيار آن

ل شده ر وصاز طریق کابل به یک کامپيوت و براي حالت کارت صدا باید بلندگو باشد

 باشد

 براي پخش/ توقف موزیک این دکمه را کوتاه فشار دهيد: 

وتاه را ک براي پاسخ به تماس تلفني یا هولد کردن آن  این دکمه:  تماس هندزفري

 ، براي رد تماس تلفني این دکمه را طوالني فشار دهيدفشار دهيد
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ه را دکم در حالتي که بلوتوث  وصل شده  ، این :ل مجدد بلوتوثصاتصال یا و عقط

دکمه  این طوالني فشار دهيد تا بلوتوث قطع شود ، دوباره براي وصل مجدد بلوتوث

 را کوتاه فشار دهيد

وم صدا اي کاهش ول: براي پرش به آهنگ قبلي این دکمه را کوتاه فشار دهيد ، بر(-)

 این دکمه را طوالني فشار دهيد

 ه کنيدتوج زیر شکلبه 

 

 

 ميلي آمپر 500 –ولت  5شارژ بلندگو با یک آداپتور یو اس بي  شارژ :

  کارت صداي یو اس بي :

وتاه " را بشنوید یک فشار کAuxiliary enabledرا تا وقتي که صداي " Mدکمه 

 .ش بدهيدبط گوموزیک ذخيره شده در کامپيوتر را با اتصال کابل رابدهيد.با این کار 
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گو دد، بلندهي ار قراريوقتي که بلندگو خاموش است، کارت حافظه را در ش انتقال داده:

دهيد پيغام را یک فشار کوتاه ب Mرا با کابل رابط به کامپيوتر وصل کنيد ، دکمه 

"Card Reader enabledه را " شنيده ميشود حال مي توانيد اطالعات کارت حافظ

 کپي یا حذف کنيد.

رون را د بلندگو را روشن کنيد و کارت حافظه بي :پخش موزیک از کارت حافظه جان

به  عروششنيده ميشود بعد بلندگو   "SD card enabledشيار قرار دهيد ، پيغام "

 ميکند. کارت حافظه جانبيپخش موزیک از روي 

 

 
 

 شاخص چراغ :

آبي دائمي  : نور آبي چشمک زن تند ، آماده براي اتصال بلوتوث ،روشن شدن دستگاه

 بلوتوث وصل شد



 

 5 

 آهستهتوقف : نور آبي چشمک زن 

 پخش موزیک : نور آبي چشمک زن

 آبي چشمک زن تندحداکثر ولوم صدا : نور 

نور قرمز  در حال شارژ که در حالت شارژ کامل از بين ميرود ،باتري قرمز دائمي 

 ر حالت خالي بودن باتريچشمک زن تند د

 اتصال بلوتوث : 

 
، نور  وتوثبلندگو را روشن کنيد، بعد از صداي "دینگ دانگ" و پيغام فعال شدن بل

 يزند حال جفت شدن بلوتوث با یک وسيله بلوتوثي آغاز ميشودمآبي چشمک 

ي لوتوثبهاي دستگاهبلوتوث دستگاهتان) موبایل و ...( را روشن کنيد ، سپس از ليست 

 ، بلندگو ميفا را انتخاب و شروع به اتصال کنيد

ن روش وقتي که جفت شدن بلوتوث کامل شد صدایي خواهيد شنيد و نور چراغ ثابت

 ميماند 

 يشود.صل مندگو به صورت خودکار به آخرین دستگاهي که قبال به آن متصل بوده وبل

دن ش عبراي قط اگر ميخواهيد که به بلوتوث دستگاههاي دیگر وصل شوید ، ابتدا

گاههاي دست دکمه بلوتوث را فشار دهيد و نگه دارید حال بلندگو آماده وصل شدن به

 دیگر ميباشد.
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 ویژگيها : 

ک یبا  ، پاسخ به تماس تلفني ، اتصال مجدد بلوتوث يپخش موزیک بيسيم بلوتوث

ت ابليدکمه، پخش موزیک از روي کارت حافظه جانبي ، کارت صداي یو اس بي و ق

 خواندن کارت حافظه جانبي 

 

 

 :فنيمشخصات 

Loudspeaker 1.5inch +passive radiator 

Output Power 4ohms 3W x 2   THD=10% 

Frequency Response   60Hz-20KHz 

Bluetooth Version       Bluetooth 4.0 

Storage Type Max 32GB micro SD card 

USB specification 

USB 2.0 compatible with USB 1.1 

Power Supply 

Built-in 950mAh Polymer battery 

DC5V-500MA USB adaptor 

File Format 

APE / FLAC / WAV / WMA / MP3 

Product size: W105 x D64 x H40mm 

Product weight: 225g 

Lithium battery included 
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 هشدارها : 

 ده نمائيد.این محصول را در دماي اتاق نگهداري و استفا

 این محصول را در باران یا شرایط مرطوب قرار ندهيد.

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

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

 از حالل شيميایي براي پاک کردن دستگاه استفاده نکنيد.

 ائيد.ي نمار، از قرار دادن باتري ليتيومي در آتش جدا خوددارجهت جلوگيري از ریسک انفج

 


