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 ( هشدارها : 2

 این محصول را در دماي اتاق نگهداري و استفاده نمائید.

 این محصول را در باران یا شرایط مرطوب قرار ندهید.

 خودتان دستگاه را باز نکنید ، تعمیر نکنید  و تغییر ندهید.

 ده نکنید.از حالل شیمیایي براي پاک کردن دستگاه استفا

 ائید.ي نمجهت جلوگیري از ریسک انفجار، از قرار دادن باتري لیتیومي در آتش جدا خوددار

 د.این محصول تنها باید با نوع منبع تغذیه اي که در این راهنما قید شده کار کن

 

 محتویات داخل جعبه:( 3

 
 ویژگیها :  (4

شتیباني لندگو به صورت بیسیم و پ، اتصال دو بTWS(True Wireless Stereo)پشتیباني از *

 از اتصال بیش از دو بلندگو به صورت باسیم

 و ضبط صدا(single loop) تکرار تکي، عددي*پشتیباني از فرمان با یک کلید 
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ل استفاده به و قابUHF *پشتیباني از ورودي میکروفون با سیم ، پشتیباني از میکروفون بیسیم 

 عنوان یک آمپلي فایر

یم از طریق میلي متري، فلش درایو یو اس بي یا بیس 5.3از کارت حافظه، ورودي  *پخش موزیک

 بلوتوث

 11.1V/4000mAhپک باتري لیتیوم داخلي *

 طي شده شگر دیجیتال نمایش دهنده حالت و زمانینما*

 واتي 30*خروجي صوتي قدرتمند 

 

 :فنيمشخصات  (5

 پارامترهاي اولیه

 ع محصولنو بلندگوي قدرتمند ویژه مجالس

 حالت کاري پیچي و دکمه

 32کارت حافظه/فلش درایو یو اس بي  حداکثر 

 گیگا بایت

 نوع ذخیره

 11.1V/4000mAhباتري لیتیوم داخلي 

 DC15V-(1.5A-2A)آداپتور 

 منبع تغذیه

 زمان شارژ DC15V-(1.5A-2A)ساعت با آداپتور  5.4

 پارامترهاي فني

 بلندگو گوي تریبل اینچ بلند 2اینچ مید.باس +  5.6

 توان خروجي وات 30

 پاسخ فرکانسي کیلو هرتز 20 -هرتز 60

 مقدار امپدانس اهم 4

 نسخه بلوتوث 4.2بلوتوث 

 قابلیتها
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 تقویت صدا تقویت صداي میکروفون بیسیم/باسیم 

 TWS(True Wirelessپشتیباني از 

Stereo) اتصال دو بلندگو به صورت بیسیم و ،

اتصال بیش از دو بلندگو به صورت پشتیباني از 

 باسیم

 عملکرد بلوتوث

پخش موزیک از کارت حافظه و فلش درایو یو 

 اس بي

 عملکرد کارت حافظه/فلش درایو یو اس بي

میلي متري، اتصال بیش از دو  5.3ورودي 

 بلندگو به صورت با سیم

Aux-in / output 

MP3,WMA,WAV,APE,FLAC فرمت فایل پشتیباني شده 

 ظاهري

فلش  درگاه شیار کارت حافظه،رابط میکروفون،

 /Aux-inرابط خروجي درایو یو اس بي،

 خارجي شکاف

350mm*360mm*196mm ابعاد محصول 

 وزن خالص محصول کیلوگرم 25.4
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 و رابط طرز کار کلیدها( 6

 

 پیچ تغذیه / تنظیم ولوم    .1

د. بچرخانید تا روشن شو ”ON“تا محل در جهت عقربه هاي ساعت روشن/خاموش تغذیه:

 شود.بچرخانید تا دستگاه خاموش  ”OFF“درجهت خالف عقربه هاي ساعت تا محل 

د شود. بچرخانید تا ولوم زیا ”+“در جهت عقربه هاي ساعت تا محل  صدا: تنظیم ولوم

 بچرخانید تا ولوم کم شود. ”-“درجهت خالف عقربه هاي ساعت تا محل 

 کلید عدد   .2
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 شار دهیدفرا مستقیما  هاي اعداد  حال پخش موزیک از کارت حافظه/فلش درایو: دکمهدر 

 بعد به سرعت آهنگ مربوطه پخش میشود

 کلید حالت   .3

Aux-in ، حالت بلوتوث، حالت کارت حافظه،  :دکمه حالت را کوتاه فشار دهید     

سوئیچ میکنند. فلش داریو یو اس به ترتیبحالت           

 بليآهنگ ق  .4

لش فظه / دکمه را کوتاه فشار دهید تا آهنگ قبلي پخش شود، )در حال پخش از کارت حاف

 درایو ( فشار دهید و نگه دارید تا به سرعت به عقب برگردد

 پخش  .5

  دکمه را کوتاه فشار دهید تا موزیک پخش شود یا متوقف شود     

 آهنگ بعدي  .6

لش ظه / فشود، )در حال پخش از کارت حافدکمه را کوتاه فشار دهید تا آهنگ بعدي پخش 

 درایو ( فشار دهید و نگه دارید تا به سرعت به جلو برود

 تکرار  .7

دوباره دکمه را  را کوتاه فشار دهید تا تک آهنگ در حال پخش را تکرار کند،  دکمه       

 د.وشکوتاه فشار دهید تا تکرار پخش تک آهنگ در حالت کارت حافظه / فلش درایو لغو 

 میکروفونولوم   .8

 پیچ ولوم را براي تنظیم ولوم میکروفون بچرخانید.
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 تنظیم باس  .9

 پیچ باس را براي تنظیم باس بچرخانید.

 تنظیم تریبل  .10

 پیچ تریبل را براي تنظیم تریبل بچرخانید.

 شیار کارت حافظه   .11

را داخل شیار   mp3,wma,wav,aple.flac    کارت حافظه حاوي فایلهاي صوتي      

قرار دهید.     

 USB فلش درایو پورت  .12

 یورا داخل پورت فلش درا  mp3,wma,wav,ape,flacفلش درایو حاوي فایلهاي صوتي 

 قرار دهید.

 Auxورودي    .13

گر وسایل صوتي پخش کننده موزیک ،موبایل و دی میلي متري میتواند به کامپیوتر، 5.3ورودي 

 وصل شود.

14. Line out   
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Line out 3.5 متري میتواند از طریق سیم به دیگر بلندگوها وصل شود. میلي 

 جک شارژ   .15

 

 تنظیم اکو    .16

 تنظیم اکو براي تولید صداي بهتر

 فشار دهید و نگه دارید تا صدا ضبط شود   .17

 کارت حافظه یا فلش درایو باید در دستگاه قرار داشته باشد

 را پخش کنیدشده ضبط  يفشار دهید و نگه دارید تا صدا  .18

ین از ااه دستگ کارت حافظه یا فلش درایو باید در دستگاه قرار داشته باشد در غیر اینصورت

 خارج میشودحالت 
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 صفحه نمایش( 7 

 
 ( کار با میکروفون بیسیم8
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 ( کار با ریموت کنترل9

 
 اتصال بلوتوث ( 10

 
 بلندگو روشن کردن.1

 د، دکمه بچرخانید تا بلندگو روشن شو ”ON“تا محل  پیچ ولوم را در جهت عقربه هاي ساعت
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روي صفحه نمایشگر نشان داده شود و به صورت چشمک زن درآید  را تا وقتي      

 میباشد. pairingفشار دهید، بلوتوث در انتظار 

 پخش از روي بلوتوث. 2

لوتوثي ام ببا ندستگاه بلوتوثتان را در حالت جستجوي وسایل بلوتوث قرار دهید، بلندگو را 

“M520”  تشخیص خواهد داد، بعد از انتخاب آن، دستگاه بلوتوثي شما عبارت“Connected” 

 ،  عالمت  pairingتا زمان تکمیل  .و تن تائید را از بلندگو خواهید شنید را نشان خواهد داد

 ثابت خواهد ماند بعد میتوانید موزیک را از وسیله بلوتوثي تان پخش کنید.

 

ت به صور بلندگوعملکرد بلوتوث دستگاه شما روشن است ، و  فعالزماني که حالت بلوتوث تا 

  .شده متصل میشود pair دستگاهخودکار به آخرین 

 

 نکته ها:

ابتدا قطع  را فشار دهید و نگه دارید تا اگر میخواهید به دستگاههاي دیگري وصل شوید ،  

   ود. فقط  شدن با یک وسیله جدید میش pairبراي شود و بعد بلندگو قابل شناسایي و آماده 

 شده متصل شود. pair دستگاهرا کوتاه فشار دهید تا به آخرین 

 

 (TWS( اتصال استریو بیسیم واقعي )11
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 (TWSاتصال استریو بیسیم واقعي ) .1

. ویدل نشي وصدو بلندگوي بلوتوثي را که در حالت بلوتوث هستند روشن کنید و به هیچ وسیله ا

است( ، تن  masterفشار دهید، ) این بلندگو، بلندگوي    نها را انتخاب کنید و  آاز  يیک

 وقتيمیشود ،  pairing TWSحالت  را از بلندگو خواهید شنید بعد وارد ”ding-dong“تائید 

pair   براي یک ثانیه تن تائید شد“ding-dong”  ثابت باقي میماند بعد دو ، د شنیدخواهیرا 

 هستند. pair بلندگو به صورت موفقیت آمیز

 ؟کنیم  pairرا با دیگر پخش کننده هاي موزیک بلوتوثي  TWS.چطور دو بلندگوي 2

لوتوثي ام بندستگاه بلوتوثتان را در حالت جستجوي وسایل بلوتوث قرار دهید، بلندگو را با 

“M520” ا عبارت تشخیص خواهد داد، بعد از انتخاب آن، دستگاه بلوتوثي شم“Connected” 

 ،  عالمت  pairingو تن تائید را از بلندگو خواهید شنید، تا زمان تکمیل  را نشان خواهد داد

 ثابت خواهد ماند بعد میتوانید موزیک را از وسیله بلوتوثي تان پخش کنید.

 

 TWS. قطع  3

و  TWSاتصال  شود ) عرا فشار دهید و نگه دارید تا قط masterروي بلندگوي   

را براي اتصال مجدد فشار  masterروي بلندگوي  موبایل همزمان قطع خواهد شد( ، 

 دهید.

 

 نکته ها:

 تنها از دو بلندگو پشتیباني میکند. TWS.عملکرد 1

نترل کنید، کمیشود، فقط الزم است که یک بلندگو را  pairه صورت موفقیت آمیز ب TWS.وقتي 2

 . همان کار را انجام خواهد داد بلندگوي دوم به جز تنظیم ولوم

 ( اتصال سیمي دو بلندگو12
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 اتصال دو بلندگو از طریق سیم

 line-outمیلي متري وصل کنید ، یک طرف را به جک  3.5کابل صوتي دو بلندگو را از طریق 

ید. بعد موزیک وصل کن slaveبلندگوي  Aux-inو طرف دیگر را به جک  masterبلندگوي 

 از طریق سیم پخش خواهد شد. روي دو بلندگو

 نکته ها:

 ریق سیم وصل شود.باشد، میتواند از ط Aux-inفقط اگر در حالت  slave بلندگوي  .1

ابل قمان وقتي دو بلندگو از طریق اتصال سیمي به هم وصل هستند، ولوم به صورت همز .2

 کنترل نیست.

 ( ضبط صدا13

 شروع ضبط

را فشار دهید و نگه   در بلندگو قرار دارد، در زماني که فلش درایو و یا کارت حافظه 

را فشار دهید، مدت زمان ضبط روي  دارید، بعد وارد حالت ضبط میشود. براي شروع ضبط 

را کوتاه  را فشار دهید تا ضبط متوقف شود.  صفحه  نمایش داده خواهد شد. دوباره 

 فشار دهید تا ضبط پایان یابد.

 پخش فایل ضبط شده
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را   ”6“رد، ر داه فلش درایو و یا کارت حافظه حاوي فایلهاي ضبط شده در بلندگو قرادر زماني ک

ا آنها ر دکارهاي ضبط شده بشود و به صورت خولفشار دهید و نگه دارید تا وارد حالت پخش فای

 را کوتاه فشار دهید. براي اتمام ضبط  پخش خواهد کرد.براي تکرار پخش فایل 

 را کوتاه فشار دهید.

 نکته ها:

ده شضبط  .اگر کارت حافظه و فلش درایو همزمان جا زده شوند، به صورت خودکار فایل هاي1

 در فلش درایو ذخیره میشوند.

ایجاد  در کارت حافظه یا فلش درایو  ”RECORD“در زمان ضبط ، یک پوشه جدید به نام .2

 ترتیبه به میشود و فایل ضبط شده در این پوشه ذخیره میشود.نام فایل ضبط شد

REC002,REC001 .و...خواهد بود و افزایش مي یابد 

 (  شارژ باتري14

گ چراغ قرمز ، باتري شروع به شارژ خواهد کرد و رن DC15Vمنبع تغذیه آداپتور با وصل کردن 

 میشود. وقتي باتري شارژ کامل شود، رنگ قرمز چراغ برطرف میشود.

 
 .موزیک پخش نکنید ،ارژنکته: جهت محافظت از باتري ،  در حال ش

 ( پرسش ها و پاسخهاي متداول15
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 راه حل مشکل

موزیک پخش نمیشود، هیچ 

عبارتي روي صفحه نمایش 

 داده نمیشود

ا تنید .چک کنید که اگر شارژ باتري کم است، کابل برق را وصل ک1

 شارژ شود.

 و یودرای لشت فایلها در کارت حافظه یا فمفر آیا.چک کنید که 2

 پشتیباني شده(. FAT32درست هستند یا خیر)فرمت  اس بي

لش ف.چک کنید که آیا فایلهاي ذخیره شده  در کارت حافظه یا 3

 هستند یا خیر. wmaیا  mp3 ،درایو یو اس بي

 چک کنید که آیا کابل صوتي صحیح وصل شده و ولوم در مقدار Aux-inقطعي صدا در 

 مناسبي است

در حال آواز خواندن ، هیچ 

 صدایي پخش نمیشود

بي چک کنید که آیا میکروفون روشن است و ولوم در مقدار مناس

 است

کیفیت آمپلي فایر ضعیف 

 است

 میکروفون را به بلندگو نزدیکتر کنید

 pairبا وسیله بلوتوث 

 نمیشود

له مطمئن شوید که هر دو وسیله بلوتوثي و بلندگو به هیچ وسی

 وبارهد دیه را خاموش کنید و بعبلوتوثي دیگر وصل نیستند. پیچ تغذ

 کنید.  pairروشن کنید و دوباره 

 

 نکته ها:

طفا ده کنید، لبیسیم دارید و میخواهید جدا از آنها استفا میکروفونبا  M520دوبلندگوي وقتي 

 هم تداخل نکنند. امتر به باال باشد تا ب 100مطمئن شوید که فاصله بین آنها 

 

بین دو ر مت 10 فاصله روفون بیسیم قابل استفاده است و لطفا ، تنها یک میکTWS در حالت 

 بلندگو را حفظ کنید.

 

 ایر رويفمپلي آرا میتوان به عنوان یک  من باسیوتنها یک میکروفون بیسیم و یک میکروفهمزمان 

 یک بلندگو استفاده کرد.
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 .صل شودبه خیلي از بلندگوها که مدل مشابهي دارند ومیتواند یک میکروفون بیسیم 


