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 محتویات داخل جعبه

 

 
 

 JBL QUANTUM 800هدست  01

 USB(USB-A to USB-C) شارژ كابل 02

 ميليمتری 5.3 كابل صوتی 03

 2.4G USBدانگل بيسيم  04

 راهنما 05

 ميکروفن (BOOM)بوم فوم برای  06
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 مرور کلي
   كنترلهای روی هدست

 

 
 ANC / TalkThruچراغ 01

 .وقتی ویژگی حذف نویز فعال باشد این چراغ روشن ميشود 

  وقتی ویژگیTalkThru .فعال باشد این چراغ چشمک زن تند ميشود 

 

 دكمه  02

  كوتاه فشار دهيد تاANC .را فعال یا غيرفعال كنيد 

  ثانيه نگه دارید تا  2بيش ازTalkThru .فعال یا غير فعال شود 

 

03  dial 

 ولوم چت را در رابطه با ولوم صوتی گيم باالنس ميکند.

  dial -/+ولوم  04
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 .ولوم هدست را تنظيم ميکند 

 فوم جدا شدنی 05

 چراغ قطع / وصل ميکروفن  06

 .وقتی ميکروفن قطع باشد چراغ روشن ميشود 

 دكمه  07

 .فشار دهيد تا ميکروفن قطع شود یا وصل شود 

  تا نور  ثانيه فشار دهيد 5بيش ازRGB .روشن یا خاموش شود 

 چراغ شارژ 08

 .وضعيت شارژ و باتری را مشخص ميکند 

 ميليمتری 5.3جک صوتی  09

 USB-Cدرگاه 10

 محاورهميکروفن  فوم 11

  ن را برای صحبت كردن ميکروف یاميکروفن را باال بدهيد ، ، صدابرای قطع

 پائين بياورید.

 كمه د 12

  وارد حالت ا ثانيه فشار دهيد ت 2بيش ازpair .شدن بلوتوث شوید 

 . اسالیدر13

 .به سمت باال/پائين حركت دهيد تا هدست را روشن/خاموش كنيد 

  ثانيه نگه دارید تا وارد حالت  5به سمت باال حركت دهيد و بيش ازpair 

 شوید. 2.4Gشدن 

 بلوتوث(/2.4Gچراغ وضعيت )تغذیه/ 14

 RGB.نواحی روشن شدن 15
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16. Flat-fold ear cup 

 

ANC(Active Noise Cancelling) : با مانع شدن از نویزضمن انجام بازی 

 خارجی، صدای اصلی را تجربه كنيد.

 

TalkThru دامه ا:در این حالت ميتوانيد مکالمات عادی را بدون برداشتن هدست

 دهيد.
 

 2.4G USBبیسیم کنترلهاي روي دانگل 

 
 دكمه اتصال  01
  ید تا وارد حالت ثانيه نگه دار 5بيش ازpair  2.4شدن بيسيمG .شوید 

 چراغ  02
  2.4وضعيت اتصال بيسيمG .را مشخص ميکند 
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 MM 3.5کابل صوتي کنترلهاي روي 

 
 اسالیدر01

 نيد.ميليمتری قطع یا وصل ك 3.5تا ميکروفن را در اتصال صوتی  بلغزانيد 

 مکالمهولوم  02

  تنظيم ميکند. ميليمتری 3.5ولوم هدست را در اتصال صوتی 

 



 

 7 

 شارژ هدست

 

 
    

 .كامال شارژ كنيد USB-Cبه  USB-Aقبل از استفاده ، هدست را از طریق كابل شارژ  

 نکته ها:    
  ساعت طول ميکشد تا هدست كامل شارژ شود. 2تقریبا 

  ميتوانيد هدست را از طریق كابل شارژUSB-C  بهUSB-C .هم شارژ كنيد 

 ست قابل روشن شدن نيست.وقتی هدست در حالت شارژ ا 

 

 استفاده از هدست
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 را روی گوش راست بگذارید. Rرا روی گوش چپ و سمت با عالمت  L.سمت با عالمت 1

 برای راحتی ، روگوشيها و هدبند را تنظيم كنيد..2

 .در صورت لزوم ميکروفن را تنظيم كنيد.3

 

 

 روشن کردن هدست

 
 هدست روشن شود. كليد تغذیه را به سمت باال بلغزانيد تا 

 .همين كليد را به سمت پائين بلغرانيد تا هدست خاموش شود 

                                            .با روشن شدن به رنگ سفيد روشن می شودچراغ وضعيت 

 

 PC)راه اندازی بار اول)فقط برای

   JBL QuantumENGINE  را ازjblquantum.com/engine دسترسی  دانلود كنيد تا

 دای سهصاز كاليبراسيون هدست تا تنظيم  -قابليتهای روی هدست به دست آوریدكامل به همه 

 ار كند. كميکروفن چگونه بوم شخصی سازی شده تا تعيين اینکه تن  RGBبعدی ، از ایجاد نور 
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 نيازهای نرم افزاری

 )بيتی 64 نسخه فقط( 10 ویندوز / 7 ویندوز :افزاری نرم محيط

 گا بایت فضای خالی روی هارد برای نصبم 500

 

 نکته: 

 QuantumSURROUND  وDTS headphone:X V2.0  فقط روی ویندوز در

 دسترس است.نصب نرم افزار الزم است. 

 به پی سی وصل كنيد. 2.4G USBهدست را از طریق اتصال بيسيم .1

 بشوید. sound settings”->”sound control panel“ ”.وارد2

3.”JBL QUANTUM800 GAME”  در قسمت“playback” ا مشخص كنيد و ر“ 

Set default” -> “default device” .را انتخاب كنيد 

4.”JBL QUANTUM800 CHAT” را مشخص كنيد و“set default” -> “default 

communication device” .را انتخاب كنيد  

 ص كنيد و را مشخ ”RECORDING”  ،“JBL QUANTUM800 CHAT“.در قسمت 5

“set default” -> “default device” .را انتخاب كنيد 

را به عنوان دستگاه صوتی پيش  ”JBL QUANTUM800 CHAT“در نرم افزار چت ، .6

 فرض انتخاب كنيد.

 .از دستورات روی صفحه پيروی كنيد تا تنظيمات را شخصی سازی كنيد.7
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 ستفاده از هدستا

 3.5MMصوتی با اتصال 

 
 .كانکتور مشکی را به هدست متصل كنيد.1 

نسول بازی ميليمتری هدفون روی پی سی ، مک، موبایل یا ك 3.5.كانکتور نارنجی را به جک 2  

 وصل كنيد.
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  عملکرد اصلی

 کنترلها عملکرد

 3.5mmروی كابل صوتی  dialولوم  ولوم اصلی را تنظيم كنيد

 3.5mmلغزنده روی كابل صوتی  بلغزانيد تا ميکروفن را قطع یا وصل كنيد

 

 نکته: 

  مکالمه و نواحی نوری   ، چراغ قطع/وصل ميکروفن ، دكمهRGB  روی

 كار نميکند. 3.5mmهدست در اتصال صوتی 

 

 2.4Gبا اتصال بيسيم 

 
 جا بزنيد. PS4روی پی سی ، مک یا  USB-Aرا به درگاه  2.4G USB.دانگل بيسيم 1

 خواهد شد و به صورت خودكار به دانگل وصل خواهد شد. pair.هدست را روشن كنيد.2
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 عملکرد اساسی

 عملکرد کنترلها

 .كنيد تنظيم را اصلی ولوم dialولوم 

 .كنيد زیاد را بازی ولوم تا بچرخانيد  طرف به 

 .كنيد زیاد را چت ولوم تا بچرخانيد  طرف به 

 .كنيد وصل یا قطع را ميکروفن تا دهيد فشار دكمه 

 خاموش یا روشن را RGB نور تا دهيد فشار ثانيه 5 از بيش برای

 .كنيد

 فعال یا غيرفعال شود. ANCكوتاه فشار دهيد تا   دكمه

 را فعال یا غيرفعال كنيد. TalkThruثانيه نگه دارید تا  2ز بيش ا

 

Pair كردن دستی 
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د تا چراغ ثانيه نگه داری 5روی هدست، سوئيچ تغذیه را به سمت باال بلغزانيد و بيش از . 1

 وضعيت به صورت سفيد چشمک زن در بياید.

ورت صدارید تا چراغ به  ثانيه نگه 5ا بيش از ر 2.4G USB  ،CONNECTروی دانگل بيسيم .2

 سفيد چشمک زن سریع دربياید.

 .ی آیدهر دو چراغ روی هدست و دانگل بعد از اتصال موفقيت آميز به رنگ سفيد ثابت در م

 

 نکته ها:

  دقيقه عدم فعاليت، هدست به صورت خودكار خاموش ميشود. 10بعد از 

  به آرامی چشمک ميزند(.وارد حالت اتصال ميشود)  بعد از قطع شدن از هدست، چراغ 

  سازگاری با همه درگاههایUSB-A .تضمين نميشود 

 
 

 با بلوتوث ) اتصال دوم(
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ی وشگد با این ویژگی ، ضمن انجام بازی ، بدون ترس از دست دادن تماسهای مهم ، ميتواني

 مندتان را به هدست وصل كنيد.شهو

 ثانيه نگه دارید. 2روی هدست را بيش از   .1

 ( pairingوضعيت چشمک زن سریع ميشود)چراغ     

را از  ”JBL Quantum800“بلوتوث را روی گوشی هوشمندتان فعال كنيد و  .2

“Devices” .انتخاب كنيد 

و بعد به رنگ  (connectingچراغ وضعيت به صورت چشمک زن آهسته در می آید)

 (.connectedآبی ثابت در می آید)

 

 كنترل تماسها

 

 
 وجود دارد: تماس تلفنیورودی وقتی یک     

  را فشار دهيد تا پاسخ دهيد. یکبار 

  را فشار دهيد تا تماس را رد كنيد. دوبار 

 ضمن یک تماس تلفنی:

  را فشار دهيد تا تماس قطع شود. یکبار 

 يد. ده كننکته : برای تنظيم صدا از كنترلهای ولوم روی دستگاه وصل شده بلوتوث دار استفا
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 :Quantum 800 مشخصات  
 

 
 

 یابي عیب

 مركز به مراجعه از قبل را زیر نکات ، دارید مشکلی محصول این از استفاده در اگر

 .كنيد بررسی خدمات

 هيچ تغذیه ای وجود ندارد

  دست خاموش ميشود. دوباره هبه صورت خودكار دقيقه عدم فعاليت ،  10هدست بعد از

 را روشن كنيد.
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 .هدست را دوباره شارژ كنيد 

 

2.4G pairing  2.4بين هدست و دانگل بيسيمG USB يستموفقيت آميز ن 

 ره با دوبا هدست را به دانگل نزدیکتر كنيد.اگر مشکل باز هم ادامه پيدا كند، هدست را

 كنيد. PAIRدانگل به صورت دستی 

  Pairing بلوتوث موفقيت آميز نيست 

 ویژگی وصل شود هدست  همطمئن شوید كه روی دستگاهی كه قرار است ب ،

 شده باشد.فعال بلوتوث 

 .دستگاه را به هدست نزدیکتر كنيد 

 ع هدست از طریق بلوتوث به دستگاه دیگری وصل شده است. دستگاه دیگر را قط

 را تکرار كنيد. pairingكنيد و بعد دوباره مراحل 

 است ضعيف صدا یا نميشود شنيده صدایی هيچ

 كه شوید مطمئن JBL QUANTUM800 GAME دستگاه عنوان به را 

 تان گيمينگ كنسول دستگاه یا مک شخصی، كامپيوتر در گيم صوتی تنظيمات در فرض پيش

 .باشيد كرده انتخاب

 كنيد تنظيم تان گيمينگ كنسول دستگاه یا مک كامپيوتر، در را ولوم. 

 ميکنيد صوتی چت یا ميکنيد بازی گيم دارید فقط اگر ، game chat balance    ار 

 . كنيد بررسی رتانكامپيوت روی

  چک كنيد كهANC   فعال شده وقتی كهTalkThru .غير فعال است 

 دستگاه با  ممکن است كه در زمان استفاده از هدست در نزدیکی یکUSB 3.0  ل فعا

فاده است USBاز یک داك افزایش طول به طور محسوسی تجربه كنيد.كيفيت صدا را نزول 

 دور نگه دارید. USB 3.0گاه كنيد تا دانگل را تا حد ممکن از در

 :2.4Gدر اتصال بيسيم 

  2.4مطمئن شوید كه هدست و دانگل بيسيمG، pair  ميز آشده اند و به صورت موفقيت

 وصل شده اند.
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  درگاههایUSB-A  روی برخی كنسولهای بازی ممکن است باJBL 

QUANTUM800 .سازگار نباشند 

 :3.5mmدر اتصال صوتی 

 3.5وتی مطمئن شوید كه كابل صmm .محکم وصل شده باشد 

 در اتصال بلوتوث:

  .كنترل ولوم روی هدست برای دستگاه وصل شده بلوتوث دار كار نميکند 

  د.ر باشيمنابعی كه تداخل رادیویی ایجاد ميکنند مثل مایکرویو یا روتر بيسيم دواز 

 

 نميشود شنيده هایم تيمی هم توسط من صدای

 كه شوید مطمئن JBL QUANTUM800 CHAT دستگاه عنوان به را 

 تان گيمينگ كنسول دستگاه یا مک شخصی، كامپيوتر در چت صوتی تنظيمات در فرض پيش

 .باشيد كرده انتخاب

 باشد نشده قطع ميکروفن كه شوید مطمئن. 

 

 بشنوم را خودم صدای نميتوانم هستم كردن صحبت حال در وقتی

  sidetone طریق از را JBL QuantumENGINE وضوح به تا كنيد فعال 

غير  ANC/TalkThruفعال باشد  sidetoneوقتی .بشنوید گيم صدای روی را خودتان صدای

 فعال خواهد بود.

 


