
 

 1 

 راهنماي فارسي

mifa 

X3 
 هدفون ایرباد بیسیم

 
 

 تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شركت شاب
 58میدان ندا ، پالك ، چیذرآدرس : تهران، 

  22686818خط ( 10تلفن:   )

www.shobtech.com 
technical@shobtech.com 

 

 

http://www.shobtech.com/
mailto:technical@shobtech.com


 

 2 

 در این هدفون ایرباد با طراحي دوبل مستقل، هر ایرباد به تنهایي کار میکند.

 : هاهشدار-1
 ئید.مطالعه بفرمابه دقت ن راهنما را یح و بدون مشکل، لطفا ابتدا ابراي اطمینان از استفاده صحی-

 ید.لطفا این محصول را در دماي اتاق استفاده و نگه داري کن-

 ین محصول را پرت نکنید و نیاندازید.ابراي جلوگیري از خرابي، -

 ن محصول را از هم باز نکنید یا هیچ گونه تغییري در ساختار کلي یا اجزاي آن ندهید.ای-

 استاندارد شارژ کنید. لطفا با یک شارژر ولتاژ مناسب و-

 

 

 : محتویات داخل جعبه-2
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 : شارژ-3

نها را به آرید.بعد ا بردارهر یک روي هر دو ایرباد را از جعبه شارژ در آورید و فیلم محافظ  قبل از اولین استفاده،

 شارژ کنید.  USBبرگردانید و با یک کابل شارژ محلشان در جعبه 

 
 

 
 

 شاخص باتري جعبه شارژ

 ثانیه 2 هر چشمکبار  یک :25%-0%

 ثانیه 2 هر چشمکبار  دو :50%-26%

 ثانیه 2 هر کچشمبار  سه :75%-51%

 ثانیه 2 هر بار چشمکر : چها100%-76%

 وقتي جعبه شارژ کامال شارژ شود، شاخص چراغ روشن خواهد ماند.
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 :روشن/خاموش هدفون -4

 TWSروشن کردن هدفون و جفت شدن 

 ( خواهندpairفت )و با یکدیگر ج خودشان روشن میشوندبه صورت خودکار ایربادها را از جعبه شارژ در آورید، 

د شمک خواهباشد چنور آبي ایرباد سمت راست به نشانه اینکه در انتظار جفت شدن با یک وسیله هوشمند میشد. 

 زد.

رگردانید.جعبه ه شارژ به جعبب: قبل از اولین استفاده ، فیلم محافظ را از روي هر ایرباد بردارید و ایربادها را نکته

 شارژ را ببندید و بعد دوباره بازش کنید.

 
 

 

 کردن:خاموش 

 ایربادها را داخل جعبه شارژ قرار دهید، آنها به صورت خودکار خاموش و شارژ میشوند.

 

 
هد نیده خوافون شناحیه سنسور لمسي را فشار دهید و نگه دارید تا روشن شود، صدایي از هد :روشن کردن دستي

 د.مانثانیه روشن خواهد  1شد و نور آبي براي 

نیده دفون شصدایي از ه ناحیه سنسور لمسي را فشار دهید و نگه دارید تا خاموش شود، :خاموش کردن دستي

 د.مانثانیه روشن خواهد  1خواهد شد و نور قرمز براي 

 

 : وسیله هوشمند هاتصال ب -5



 

 5 

 وسیله هوشمند هاتصال ب

آن یست آن پیدا کنید و لدر  را X3ایربادها به یکدیگر وصل شدند، بلوتوث وسیله تان را فعال کنید و بعد از اینکه 

بي و نور آ د دادناهصداي بیپ خوایربادها جفت شدن موفقیت آمیز باشد وقتي انتخاب کنید تا به آن وصل شود.  را

 " را وارد کنید.0000اگر پین کد الزم بود ، "خاموش خواهد شد.

 
تقل لوتوث مسبرباد ک به صورت یک ایایربادها میتوانند به صورت تکي مورد استفاده قرار بگیرند.هر ینکته ها:

 طراحي شده اند.

 
 نکته ها:

 د.وصل میشو شود، به آخرین دستگاهي که با آن جفت شده به صورت خودکارمیروشن ایرباد وقتي -1

نید حاال به دستگاههاي دیگري وصل شوید، لطفا بلوتوث آخرین وسیله جفت شده را خاموش ک اگر میخواهید-2

 شدن با یک دستگاه جدید آماده است.ایرباد براي جفت 

 به صورت خودکار شارژ خواهد شد. ایرباد.جعبه شارژ قرار دهید  ایرباد را در-3

 دقیقه خاموش خواهد شد. 10ر عرض ، ایرباد به صورت خودکار دیستاگر بلوتوث وصل ن-4

اخص شهستند )  ا در حالت جفتگر ایربادها نمیتوانند با وسیله شما جفت شوند لطفا مطمئن شوید که ایربادها-5

 ( میزند سوسو ، masterایرباد 

 

 :کنترل لمسي هوشمند-6
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 با ایرباد کار کنید.مثل زیر تلفن هوشمند شما وصل شدند، میتوانید  هوقتي ایربادها ب

 
 کنترلهاي پخش موزیک

 : یکبار ناحیه سنسور یکي از ایربادها را لمس کنید.پخش/توقف

 سور سمت راست را لمس کنید تا ترک بعدي را پخش کند.دوبار ناحیه سن :بعدي

 ي را پخش کند.قبلرا لمس کنید تا ترک  چپ: دوبار ناحیه سنسور سمت قبلي

 

 تماسهاي هندزفري

 ود.شماس قطع د تا تناحیه سنسور یک ایرباد را لمس کنید تا به تماس تلفني پاسخ دهید، دوباره لمس کنییکبار 

 رد تماسها

 ه دارید تا تماس را رد کنید.ثانیه لمس کنید و نگ 2اد را براي یک ایربناحیه سنسور 

 : ایربادها از تماس استریو دو طرفه پشتیباني میکنند.نکته

 

 

 

 

 :فنيمشخصات  -7
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