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نکته مهم: امکان پاسخگویي به تماس تلفني در این کاال وجود دارد ولي این کاال جهت استفاده به 

 .عنوان "هندزفري" مناسب نیست

 

 
 شارژ هدست

 ید.وترتان وصل کنپیبه لپ تاپ یا کامرا با استفاده از کابل یو اس بي  راستگوشي سمت -

 راغ شاخص رنگ قرمز است. وقتي هدست شارژ کامل بشود این چراغ خاموش میشود.چ -

 

 جفت شدن دستگاههاي بلوتوث دار جدید

 هدست را خاموش کنید. -

نگه  ثانیه فشار دهید و 5روي گوشي سمت راست را بیش از   Multifunctionدکمه  -

 بیاید. شمک زن تند درچدارید تا چراغ به رنگ آبي 

 .جستجوي بلوتوث را روي دستگاه موبایل و یا وسیله صوتي خودتان روشن کنید -

- “Creative Outlier”  د کنید.را وار 0000انتخاب کنید و اگر کلمه رمز خواست ، را 

روي گوشي سمت راست چشمک زن آهسته همین که جفت شد ، چراغ شاخص آبي  -

 میشود.
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، هدست را  ک کامپیوتر ، به جهت استفاده از میکروفونتوجه کنید که در زمان جفت شدن با ی

 Headset یا  Hands-free Audioبه عنوان   Stereo Audio deviceبه جاي 

device  وصل کنید.اگر کار میکروفون مورد نیازتان نیست، پیشنهاد میشود که براي کیفیت

یم که درایور بلوتوث وصل کنید.پیشنهاد میکن Stereo Audio deviceبه عنوان  ،پخش بهتر

 کامپیوترتان را به روز کنید.

ال را ساده دارد، میتوانید مرحله جفت شدن بلوتوث با NFCاگر موبایل شما ویژگي اتصال 

این عمل  گوشي سمت راست آهسته بزنید. با تکرار NFCکنید و موبایلتان را روي آیکون 

 کنید. شي موبایلتان مراجعهبه راهنماي گو NFCارتباط قطع میشود. براي فعال کردن 

 

 پخش موزیک از دستگاههاي صوتي

 روشن کنید.را بلوتوث دستگاه صوتي تان -

شمک زن چ آبيروي گوشي سمت راست را تا وقتي شاخص به رنگ  Multifunctionدکمه  -

فت شده یله جهدست به صورت خودکار دنبال آخرین وسو نگه دارید.  آهسته در بیاید فشار دهید

 واردد. وقتي وصل شد، شاخص به صورت آبي چشمک زن آهسته در مي آید. در بعضي ممیگرد

 را براي ایجاد اتصال فشار دهید. Multifunctionممکن است الزم شود که دکمه 

قبلي  آهنگ موزیک پخش کنید یا متوقف کنید ، از روي آهنگ پرش کنید یا بهحاال میتوانید -

 بروید و ولوم را تنظیم کنید.

 

 ماس تلفني ت

 بلوتوث را در موبایل خودتان روشن کنید. -

روي گوشي سمت راست را تا وقتي شاخص به رنگ آبي  Multifunctionدکمه  -

 نبالچشمک زن آهسته در بیاید فشار دهید و نگه دارید. هدست به صورت خودکار د

آخرین وسیله جفت شده میگردد. وقتي وصل شد، شاخص به صورت آبي چشمک زن 

را  Multifunctionدر مي آید. در بعضي موارد ممکن است الزم شود که دکمه  آهسته

 براي ایجاد اتصال فشار دهید.
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د و رها را فشار دهی Multifunctionبراي پاسخ به تماس تلفني یا قطع تماس، دکمه  -

 س(ثانیه فشار دهید) صداي تن رد تما 2کنید. براي رد تماس ، همین دکمه را 

را  Multifunctionو حذف تماس فعالي ، دکمه (call waiting)اس براي انتظار تم -

کمه دبراي قبول انتظار تماس و هولد کردن تماس فعلي،  فشار دهید و رها کنید.

Multifunction .را دو بار فشار دهید 

ه براي قطع میکروفون یا فعال کردن مجدد میکروفون در طول تماس تلفني، دکم -

volume up +   وvolume down -  ید و نگه   دارید.را براي یک ثانیه فشار ده 

را  Multifunctionو تلفن موبایلتان ، دکمه   outlierبراي انتقال  تماس فعلي بین  -

 براي یک ثانیه فشار دهید و رها کنید.

 توجه کنید که بعضي قابلیتها بستگي به تلفن موبایل شما دارد. -

 

 پخش موزیک از روي کارت حافظه

وش گ ست(در داخل شیار هد)موجود نید به موزیک ذخیره شده در کارت حافظهمي توا -

 کنید.

 هدست را روشن کنید. -

 حرکت دهید. ”microSD Audio“را به حالت  Modeکلید  -

در غیر این صورت دکمه پخش موزیک به صورت خودکار آغاز میشود. -

Multifunction  .ف براي توقرا براي پخش آموزیک داخل کارت حافظه فشار دهید

 موزیک دوباره دکمه را فشار دهید.

سکرول به را فشار دهید. براي ا ”previous“یا   ”next“براي پرش از آهنگها ، دکمه  -

و  درا فشار دهی ”previous“یا     ”next“دکمه هاي یک آهنگ ، جلو ویا به عقب 

 .نگه دارید

یا   ”next“ وقتي هیچ آهنگي در حال پخش نیست و یا متوقف نشده ، دکمه -

“previous” .را فشار دهید تا از پوشه ها پرش کنید 

. براي سوئیچ  shuffleیا   ) پیش فرض(play allدو حالت پخش در دسترس میباشد. -

ثانیه فشار دهید و نگه  2را براي  ”previous“و   ”next“بین این حالتها ، هر دو دکمه 
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چشمک میزند و براي  play allاب دارید.) شاخص چراغ سبز دوبار براي تائید انتخ

 به صورت تصادفي چشمک میزند(.  shuffleحالت 

ثي ک وسیله بلوتوی هدست به ”microSD Audio“نکته : اگر قبل از انتخاب حالت  -

وتوثي له بلشده باشد، این اتصال بلوتوث براي راحتي پاسخ به تماس تلفني از وسیوصل 

 حفظ شده است.هنوز 

 

 USBپخش موزیک 

است وصل  به یک کامپیوتر که بلوتوث آن غیر فعال USBست را با استفاده از کابل هد -

ا ردتان حال به پوشه موزیک دسترسي دارید و نرم افزار پخش مولتي مدیاي خوکنید. 

 براي پخش موزیک اجرا کنید.

 هدست را روشن کنید. -

 حرکت دهید.  ”USB Audio“ را به حالت  Modeسوئیچ  -

وقف ترا براي پخش موزیک داخل کامپیوتر فشار دهید. براي  Multifunctionدکمه  -

 موزیک دوباره دکمه را فشار دهید.

سکرول به را فشار دهید. براي ا ”previous“یا   ”next“براي پرش از آهنگها ، دکمه  -

د و را فشار دهی ”previous“یا     ”next“جلو ویا به عقب یک آهنگ ، دکمه هاي 

 نگه دارید.

یا   ”next“وقتي هیچ آهنگي در حال پخش نیست و یا متوقف نشده ، دکمه  -

“previous” .را فشار دهید تا از پوشه ها پرش کنید 

صل ک وسیله بلوتوثي وی هدست به ”USB Audio“نکته : اگر قبل از انتخاب حالت  -

ي هنوز ثلوتوشده باشد، این اتصال بلوتوث براي راحتي پاسخ به تماس تلفني از وسیله ب

 حفظ شده است.

ا تبلت ند یممکن است از این حالت استفاده کنید تا از موزیک دیجیتال روي تلفن هوشم -

 به هدست لذت ببرید. USB OTGتان با اتصال یک کابل 
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 USB يساز رهیذخ يفضا

ذخیره  به کامپیوتر وصل است، میتوانید به محتواي USB وقتي هدست از طریق اتصال -

 فظه دسترسي داشته باشید و آن را تغییر دهید.شده در کارت حا

 هدست را روشن کنید. -

 به کامپیوتر وصل کنید. USBهدست را با استفاده از کابل  -

 حرکت کنید. ”USB Audio“ را به حالت Modeسوئیچ  -

لت فعال کردن حاثانیه براي  2را بیش از    Multifunctionو   Next ه هايدکم -

USB Mass Storage   ه ین مرحلنکته : میتوانید با تکرار اهید و نگه دارید. فشار د

 سوئیچ کنید.    USB Audioو    USB Mass Storageبین حالتهاي 

 

 ریست هدست

ثانیه فشار دهید و نگه دارید  6را بیش از  Multifunctionو   “-”volume downدکمه هاي -

 دستگاههاي بلوتوث دار جفت شده پاک شوند.حافظه تا 

ثانیه  2حدود  آن را ریست کنید بعد براي USBهدست بد عمل میکند، با اعمال تغذیه اگر -

 را فشار دهید. Multifunctionو   “+”volume upدکمه هاي 

 

 خاموش شدن اتوماتیک

ل ه وصهمین که هدست روشن شد، اگر در مدت پنچ دقیقه نتوانست به آخرین وسیله جفت شد

 شود.جدید جفت شود ، هدست به صورت خودکار خاموش مییک وسیله  اشود و یا نتوانست ب

 

 لیست دکمه ، شاخص و کانکتور / عملکرد پورت

 دکمه عملکرد

شن ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا هدست رو 2: تغذیه

 .ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا خاموش شود 3شود. 

 ثانیه 5در حالت خاموش ، بیش از : جفت شدن بلوتوث

فشار دهید و نگه ال کردن حالت جفت شدن براي فع
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 .دارید

: دکمه را براي پاسخ به تماس تلفني یا قطع تماس تلفني

تماس فشار دهید و رها کنید.دو ثانیه فشار دهید و نگه 

 callدارید تا رد تماس شود.دوبار فشار دهید تا 

waiting  .قبول شود و تماس فعلي هولد شود 

ید تا موزیک پخش : دکمه رافشار دهپخش موزیک

 شود.دوباره فشار دهید تا قطع شود.

را براي  ”-“را براي افزایش ولوم و دکمه  ”+“دکمه 

 کاهش ولوم فشار دهید. در حداکثر سطح ولوم یک صداي

 ردنبیپ شنیده میشود.براي قطع کردن میکروفون و فعال ک

 1کمه را مجدد میکروفون در طول تماس تلفني هر دو د

 فشار دهید و رها کنید.ثانیه 

ین براي محافظت از گوش شما ، وقتي میخواهید براي اول

 قرار دهید پنچ صداي بیپ 10بار سطح ولوم را باالي 

+  کمههشدار خواهید شنید. میتوانید این تن را با فشار د

ن هر تین لغو کنید.حاال میتوانید سطح ولوم را تغییر دهید.ا

وم اده تکرار میشود. در این حالت سطح ولساعت استف 18

 کاهش مي یابد. 9به مقدار پیش فرض 

 

 براي تغییر به آهنگ بعدي یا قبلي فشار دهید. براي

اسکرول به جلو و یا عقب یک آهنگ فشار دهید و نگه 

  ) بستگي به دستگاه شما دارد(دارید.
 

(،  ن پخش از یک دستگاه بلوتوثي )براي فعال کرد

 MICROSDآهنگهاي ذخیره شده در کارت حافظه )

AUDIOبا  لکامپیوتر متص ي داخل( ، یا آهنگهاUSB  (

USB AUDIO) این کلید را حرکت دهید 

 

آماده اتصال در حالت جفت شدن و :تندچشمک زن و  آبي

 دیدج به یک دستگاه

جستجوي خودکار و تالش :معموليو چشمک زن  آبي

 میکند به آخرین دستگاه جفت شده وصل شود.

به یک دستگاه جفت شده وصل  آبي و جشمک زن آهسته:
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 شده است

حافظه همه دستگاههاي جفت  :یکبار آبي چشمک میزند

 شده پاک شده است.

 USB Audioیا  microSD Audioدر حالت :سبز

 microSDانتخاب شده  حالتمیزند:دوبار سبز چشمک 

Audio /Play All 
 microSDسبز و تصادفي چشمک میزند: حالت 

Audio/ Shuffle انتخاب شده 

سطح کم شارژ باتري در چشمک میزند: بار سهسبز و 

. هر چه  USB Audioیا   microSD Audio  حالت

 سریعتر هدست را شارژ کنید.

 د: سطح کم شارژبه طور تناوب قرمز و آبي چشمک میزن

 باتري در حالت بلوتوث. هر چه سریعتر هدست را شارژ

 کنید.

 یکبار قرمز چشمک میزند: خاموش شدن هدست

 قرمز: در حال شارژ هدست. وقتي هدست شارژ کامل شود

 رنگ قرمز مي رود.

نکته: شاخص چراغ بسته به عملکرد ممکن است به 

 شود.صورت ترکیبي از رنگهاي باال و عملکرد ظاهر 

 

یک کارت حافظه داراي فایلهاي موزیک داخل شیار 

 شاربگذارید. براي داخل کردن یکبار کارت را به درون ف

 ود.شدهید. دوباره کارت را به داخل فشار دهید تا خارج 

 

براي شارژ هدست از طریق یک لپ تاپ یا کامپیوتر از 

 USBهم چنین براي اتصال اده کنید.استف USBکابل 

Audio 

 

از یک کابل صوتي استریو براي اتصال باسیم به یک 

دستگاه غیر بیسیم و یا وقتي شارژ کم است استفاده کنید. 

 Bluetooth, microSDدر این حالت اتصاالت 

Audio , USB Audio .غیر فعال میشوند 
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 روفون حذف نویز براي ارتباطات شفاف کریستاليمیک
 

براي ایجاد جفت شدن بلوتوثي و اتصال ، دستگاههاي 

د. براي را به آرامي به اینجا ضربه بزنی NFCموبایل داراي 

 قطع اتصال اینکار را تکرار کنید.

 

 

 :Outlier مشخصات دستگاه 

 


