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هت جنکته مهم: امکان پاسخگویي به تماس تلفني در این کاال وجود دارد ولي این کاال 

 .مناسب نیست "هندزفري"استفاده به عنوان 

 

 را دانلود ونصب کنید MY JBL HEADPHONESنرم افزار 
 

 
 

 دستیار صوتي گوگل
  الف.راه اندازي دستیار صوتي گوگل

 .كنيد pairدستگاه موبایل  ا.هدفون را ب1

 .با استفاده از دستگاه موبایل ، دستيار صوتی گوگل را راه اندازی كنيد:2

ز شود باگوگل را بگيرید و فشار دهيد تا دستيار صوتی  HOMEروی دستگاه اندرویدی: دكمه 

 بعد از دستورات روی صفحه پيروی كنيد.

نرم افزار ورات را باز یا دانلود كنيد و از دست google assistantنرم افزار  : iOSروی دستگاه 

 پيروی كنيد.
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با حافظه اشد.یا باالتر در دسترس ميب 5.0دستيار صوتی گوگل روی دستگاههای با اندروید نکته: 

 و یا باالتر. 720Pو رزولوشن صفحه  1.5GBبيش از 

 از به دانلود دارد. ني  google assistantنرم افزار : iOSبرای دستگاههای 

 ب. استفاده از دستیار صوتي گوگل

 
 

 کارکرد چه کار باید کرد
را فشار دهيد و نگه دارید تا شروع  ACTIONدكمه 

اینترنت اتصال گوشی هوشمند و با  pairبه  شود.نياز

 دارد.برای مثالها ميتوانيد به سایت زیر سر بزنيد:
https://g.co/assistant/explore 

 يار صوتی گوگل صحبت كنيدبا دست

 افت كنيدیاطالع رسانی های خودتان را در بزنيد ACTIONدوبار روی دكمه 

 دستيار صوتی گوگلتان را متوقف كنيد بزنيد ACTIONیک بار روی دكمه 

بعد از دریافت یک پيام اطالع رسانی ، دكمه 

ACTION  را لمس كنيد و نگه دارید تا پاسخ

 ، دكمه را رها كنيد.م شددهيد.وقتی كارتان تما

 )در صورت امکان( به یک پيام پاسخ دهيد

 نکته:

1 .google assistant   نيست. در دسترسبرای برخی از زبانها و كشورها 

را دانلود كنيد .  JBL. اگر ميخواهيد این دستيار صوتی را فعال یا غير فعال كنيد، لطفا نرم افزار 2

 نيد.ميتوانيد در قسمت زیر انتخاب ك
Settings > voice assistant > google assistant 
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 Amazon Alexa ي آلکساي آمازوندستیار صوت

 هدفونتان را به موبایلتان وصل كنيد. .1

مسير زیر را را دانلود كنيد و از دستورات نرم افزار پيروی كنيد. JBL. نرم افزار 2

 دنبال كنيد.
Settings > voice assistant > Amazon Alexa 

 

 

 
 

از  وكنيد  انلودتگاه موبایلتان ، نرم افزار آلکسای آمازون را باز كنيد یا دسروی د (3

 دستورات نرم افزار پيروی كنيد.

 

 بشوید. Deviceدر نرم افزار آلکسای آمازون ، وارد صفحه  (4
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 ADD“در سمت راست باالی صفحه كليک كنيد و   روی دكمه )+ ( (5

DEVICE” ب كنيد.را انتخا 

هدفون  هدفونها را از فهرست انتخاب كنيد و بعد از فهرست هدفونهای موجود ، (6

يد يروی كنپرا انتخاب كنيد.از بقيه دستورات در نرم افزار آلکسا خودتان  LIVEسری 

 تا راه اندازی كامل شود.

 ورا لمس كنيد  ACTIONا روی دستگاه شما فعال شده است.دكمه کسحاال آل (7

 عبارات زیر را امتحان كنيد. یکی از
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 مواردي براي تست مثالهایي براي کار با آلکسا
“Alexa,What’s the weather?” صحبت با آلکسا 

“Alexa, play Niall Horan.” 
سرویس موزیک پيش  نموزیک آلکسا به عنوانکته: 

فرض تنظيم شده است.برای تغيير سرویس موزیک 

 ا استفاده كنيد.پيش فرض ، از نرم افزار آلکس

 پخش موزیک

“Alexa, play NPR on Iheartradio.” پخش موزیک از یک سرویس موسيقی به خصوص 

“Alexa, what new skills do you have? كشف مهارتهای بيشتر 

زمانی كه آلکسا در حال صحبت كردن است ، دكمه 

action  را فشار دهيد و رها كنيد بعد بگوئيد

"STOP" 

 ساتوقف آلک

 نکته : 

 برای اطالعات و عبارات بيشتر با آلکسا از سایت زیر بازدید كنيد:. 1

www.amazon.com/alexadevices 

 را انتخاب كنيد. ”USE ALEXA“و 

ا دانلود ر JBL . اگر ميخواهيد كه آلکسا را فعال یا غير فعال كنيد ، لطفا نرم افزار2

 كنيد.مسير زیر را دنبال كنيد.
Settings > voice assistant > Amazon Alexa 

http://www.amazon.com/alexadevices
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مکن م اکس. آلکسا در همه زبانها و كشورها در دسترس نيست. ویژگيها و عملکرد آل3

 است بسته به محل تغيير كند.

 :Live 300 TWS مشخصات  

 
 


