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 محتویات داخل جعبه 

  Sound Blaster Freeبلندگوي -

 کابل ميکرو یو اس بي-

 راهنما-

 

 محصول بررسي کلي

قب عند. د سيستم را به شما ميدهدکمه هاي باال و عقب دستگاه کنترلهاي اصلي روي عملکر

ن طور یک ميلي متري دارد و همي 3.5اس بي و ورودي صوتي آنالوگ با جک یو  وروديبلندگو 

 .دارد شيار کارت حافظه براي پخش موزیک
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 شرح آیتم 

 وضعيت جفت شدن و اتصال بلوتوث را نشان ميدهد شاخص چراغ بلوتوث 1

 آبي )چشمک زن آهسته (: حالت استندباي بلوتوث

 بلوتوث discoveryآبي )چشمک زن تند (: حالت 

 است آبي : بلوتوث جفت شده

فشار  ،بلوتوث  discoveryبراي پاسخ به تماس تلفني یا وارد شدن به حالت  دکمه تماس تلفني / بلوتوث 2

 دهيد.

 پاسخ به تماس تلفني / قطع تماس:

 .طع شوداس قیکبار فشار دهيد تا به تماس پاسخ دهيد. دوبار فشار دهيد تا تم

 بلوتوث:

 د حالتو وارفشار دهيد و نگه دارید تا صداي بيپ بشنوید.بعد بلندگدو ثانيه 

discovery .بلوتوث خواهد شد 

ه د و نگدهي براي افزایش ولوم فشار دهيد. براي به حداکثر رساندن صدا، فشار دکمه + ولوم 3

 دارید

 براي روشن/خاموش کردن فشار دهيد دکمه تغذیه 4

 دستگاه را نشان ميدهدسطح باتري  شاخص وضعيت باتري 5

 
نگه  يد وبراي کاهش ولوم فشار دهيد. براي به حداقل رساندن صدا، فشار ده ولوم -دکمه  6

 دارید

 ميکروفون داخلي براي پاسخ به تماس تلفني ميکروفون 7
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 پخش کننده موزیک

 
 

 شرح آیتم 

راني وقتي باتري کم بحدا فشار دهيد. ص حجمو ولوم براي تقویت  دکمه بلندي صدا 8

 خاموش ميشود Loudباشد، به صورت خودکار حالت 

ان : در این حالت مصرف انرژي بيشتري انجام ميشود و زمهشدار

 پخش کاهش ميابد.

دکمه پخش موزیک/ توقف  9

 موزیک

 براي پخش یا توقف موزیک فشار دهيد

 ي یا تکرار همه موزیکها فشار دهيدبراي پخش تصادف Shuffle/ Repeat Allدکمه  10

 Shuffleسبز: 

 Repeat all خاموش:

 هيددبراي پرش از آهنگ فشار دهيد. براي پرش از یک پوشه فشار  دکمه بعدي /قبلي 11

 و نگه دارید

 روفون فشار دهيدکمي شدنفعال  یابراي قطع صدا  دکمه قطع صداي ميکروفون 12

 قرمز: قطع ميکروفون

 فون فعالخاموش: ميکرو
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 رابط ورودي / خروجي

 
 شرح آیتم 

 وصل به پورت یو اس بي یک کامپيوتر ،براي پخش موزیک و شارژ باتري پورت ميکرو یو اس بي 13

 ميشود

موبایلها، تبلتها، پخش  ) line-levelميلي متري به منابع  3.5با یک جک  Aux-inجک  14

 ( وصل ميشود Mp3کننده هاي 

 گيگا بایت کارت حافظه براي پخش موزیک پشتيباني ميکند 32تا  فظهشيار کارت حا 15

 براي بهبود باس رادیاتور پسيو عقب 16

 

 تنظيم دستگاه

 قدم اول: شارژ دستگاه

صورت کامل  ساعت پخش را در 10این دستگاه با یک باتري قابل شارژ داخلي همراه است که تا 

ه یک بوتر یا امپيکفاده ، با اتصال به پورت یو اس بي قبل از اولين استبودن شارژ فراهم ميسازد.

ر سيکل شارژ هبلندگو را شارژ کنيد. باتري ولت ) همراه دستگاه نيست(  5 آداپتور یو اس بي 

 ساعت طول ميکشد.  4تا  3بعدي، حدود 

 ساعت شارژ کنيد. 8براي اولين استفاده حداقل  نکته :
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 شاخص سطح باتري

 دد چراغ سفيد بسته به سطح باتري دستگاه روشن ميشوندسه ع در حالت روشن،

 
غ چرا و چراغها بسته به سطح باتري دستگاه روشن ميشونددر صورت شارژ در حالت خاموش، 

 د.يشونچشمک زن سطح باتري را نشان ميدهد. وقتي باتري شارژ کامل شود چراغها خاموش م

Auto Power Off 
 .ش ميشوددقيقه عدم فعاليت به صورت خودکار خامو 15ز براي ذخيره انرژي ، بلندگو بعد ا

مر عکن است مم یا بيش از حد در ولتاژ کم باشد،باشد وقتي باتري هميشه تخليه کامل نکته: 

 .باشد که باتري خوب شارژ اد ميشودپيشنه .کاهش پيدا کند یوني-باتري ليتيوم

 قدم دوم : روشن کردن دستگاه

 .ادستگاه روشن شود. دوباره فشار دهيد تا خاموش شودرا فشار دهيد ت Powerدکمه 
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 ث خواهدبلوتو اگر قبال بلندگو با دستگاه دیگري جفت نشده باشد، وارد حالت استندباينکته: 

 د.شآخرین دستگاهي که قبال با آن جفت شده است جفت خواهد  ادر غير اینصورت ب شد.

 قدم سوم: اتصال به یک منبع صوتي 

 وثجفت شدن بلوت

 نگهدارید. را براي دو ثانيه فشار دهيد و Phone/Bluetoothبراي فعال کردن بلوتوث، دکمه 

 
وضعيت  عمل 

 چراغ

 وضعيت

را  phone/Bluetoothثانيه دکمه  2به مدت  1

 فشار دهيد و نگه دارید

آبي ) چشمک 

 زن تند(

 Bluetooth discovery حالت

 آماده براي جفت شدن با دستگاه جدید

 Sound“لوتوث دستگاهتان را روشن کنيد. ب 2

Blaster Free” و و انتخاب کنيد.جرا جست 

 آماده براي پخش موزیک آبي

 

 Bluetooth discoveryاگر در عرض یک دقيقه با هيچ دستگاهي جفت نشود، از حالت  نکته :

 خارج خواهد شد.

Sound Blaster Free به دو  يتوانيدي است همزمان ماز دو اتصال پشتيباني ميکند که به این معن

ل از ید قبید. اگر ميخواهيد که به دستگاه سومي وصل شوید ، باشودستگاه بلوتوث دار وصل 

 اتصال به دستگاه دیگر ، اول از دو دستگاه فعلي جدا شوید. 
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 USBاتصال 

 با کمک کابل ميکرو یو اس بي ضميمه ، دستگاه را به یک کامپيوتر وصل کنيد.

 
 به عنوان وسيله صوتي پيش فرض Sound Blaster Freeتنظيم 

 ویندوز براي

i.  بهcontrol panel   بروید و رويsound .کليک کنيد 

ii.  روي تبplayback  ،کليک کنيدsound blaster free را انتخاب کنيد بعد دکمه set 

default .را کليک کنيد 

 Macبراي 

i.  واردsystem preferences  شوید و رويsound  کنيد. کليک 

ii.  روي تبoutput  کليک کنيد وsound Blaster Free .را انتخاب کنيد 

 

 اتصال آنالوگ

د ) کابل ضميمه پشتيباني ميکنميلي متري  3.5کابل استریو دستگاهها با از اتصال  ،این دستگاه

 نيست(.
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 یکپارچه mp3کارت حافظه از طریق پخش کننده 

کارت  داخلي خود فایلهاي صوتي را از یک  mp3این دستگاه ميتواند به کمک پخش کننده 

 پخش کند.حافظه 

 
ر دگيگا بایت  32تا  microSDHCو  microSD ، microSDXCز کارتهاي این دستگاه ا

 نيد.کرا پخش  mp3,wav,flacپشتيباني ميکند. مي توانيد فایلهاي  FAT32یا  FAT16فرمت 

 
 

 Sound Blaster Freeاستفاده از 

 .ده باشدستفاامورد راي انجام کارهاي مختلف با دستگاههاي خارجي زیادي ميتواند این دستگاه ب

 پخش موزیک

 .منابع صوتي دلخواه خودتان را به چهار صورت ساده وصل کنيد

 USBاتصال  -

 اتصال آنالوگ -

 کارت حافظه -

 اتصال بلوتوث -
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 را فشار دهيد Play/Pauseدکمه  پخش موزیک/ توقف موزیک:

 را فشار دهيد  Loudم صدا : دکمه تقویت ولوم وحج

 پرش از آهنگها / پوشه ها

 را فشار دهيد Next/Previousپرش از آهنگها: دکمه  -

 را فشار دهيد و نگه دارید  Next/Previousپرش از پوشه ها : دکمه  -

 

 را فشار دهيد* Shuffle/Repeat Allآهنگ / تکرار همه آهنگها: دکمه پخش تصادفي 

 و:تنظيم ولوم بلندگ

 را فشار دهيد + Volumeافزایش ولوم : دکمه  -

 را فشار دهيد - Volumeکاهش ولوم : دکمه  -

 نکته:

  عملکردShuffle/Repeat All دفقط براي پخش از کارت حافظه در دسترس مي باش 

 Playوقتي بلوتوث وصل است و یک کارت حافظه در دستگاه جا زده ميشود، دکمه هاي 

/Pause  وNext/Previous .پخش موزیک از کارت حافظه را کنترل ميکنند 

 پاسخ به تماس تلفني

پخش متوقف  -زنگ ميخورد ، تماس تلفني بر پخش موزیک ارجحيت پيدا ميکند تلفنوقتي 

 ميشود و زنگ تلفن شنيده ميشود.

شار ه دکمه را فرا فشار دهيد تا به زنگ تلفن پاسخ بدهيد. دوبار Phone/Bluetoothیکبار دکمه 

 د تا تماس قطع شود. پخش موزیک بعد از قطع تماس از سر گرفته ميشود.دهي
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 را فشار دهيد Phone/Bluetoothدکمه  پاسخ به تماس تلفني / قطع تماس:

 را فشار دهيد Mic Muteدکمه  :قطع صداي مکالمه / فعال شدن صداي مکالمه
 تنظيم ولوم صدا:

 را فشار دهيد + Volumeافزایش ولوم : دکمه  -

 را فشار دهيد - Volumeاهش ولوم : دکمه ک -

 

 نصب و پاک کردن نرم افزار

ا نصب ن رآهاي ربراي استفاده پيشرفته از این دستگاه ، الزم است که درایورها و نرم افزا

ر ل، تغييمشک کنيد.ممکن است الزم باشد که بعضي یا همه درایورها . نرم افزارها را براي حل

 ها و نرم افزارها پاک کنيد. تنظيمات یا ارتقاء درایور

 نصب درایورها و نرم افزارها

 قبل از ادامه مطمئن شوید که دستگاه صوتي شما وصل است.

دنبال  هد وحال کامپيوتر را روشن کنيد. ویندوز به صورت خودکار دستگاه شما را تشخيص ميد

 درایورهاي آن ميگردد.

 براي سيستم عامل ویندوز

 شوید. support.creative.comرگر ، وارد سایت .با استفاده از یک مرو1

2 .Sound Blaster Free يابيد.دوز را برا پيدا کنيد و نرم افزار مربوطه براي سيستم عامل وین 

 . این نرم افزار را دانلود کنيد.3

 . این نرم افزار را اجرا کنيد4
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 . دستورات نصب را تا انتها دنبال و اجرا کنيد.5

 ه شد، کامپيوتر را مجددا راه اندازي کنيد..وقتي پيغام داد6

 برنامه را اجرا کنيد. Sound Blaster Free Control Panel. با کليک روي 7

 

 Mac براي سيستم عامل

 شوید. support.creative.com.با استفاده از یک مرورگر ، وارد سایت 

2 .Sound Blaster Free ستم عامل را پيدا کنيد و نرم افزار مربوطه براي سيMac .را بيابيد 

 . این نرم افزار را دانلود کنيد.3

 .روي فایل دانلود دوبار کليک کنيد تا فایل فشرده باز شود. 4

  ، دوبار کليلک کنيد. باز شده DMGروي فایل .5

 جرا کنيد.دستورات نصب را تا انتها دنبال و ادوبار کليک کنيد و  Install. روي آیکون 6

 Sound Blaster Free Controlبا کليک روي Applications > Creative در قسمت . 7

Panel .برنامه را اجرا کنيد 

 نکته :

 د.بسته به سيستم عامل، مدل و نسخه نرم افزار ، رابط کاربري و رنگ تم فرق ميکن

 پاک کردن درایورها و نرم افزارها

 .یر را انجام دهيداگر پاک کردن ) مثال براي ارتقاء( الزم باشد، لطفا مراحل ز

ردن کان پاک ر زمهمه برنامه هاي صوتي را ببندید. نرم افزارهایي که دقبل از اینکه شروع کنيد،

 هنوز در حال اجرا باشند پاک نميشوند.

 براي سيستم عامل ویندوز

 کليک کنيد.  Uninstall a programروي  Control Panelاز  .1

 را انتخاب کنيد. ندستگاه صوتي خودتا .2

 کليک کنيد. Uninstallروي دکمه یا گزینه  .3

کليلک  Continueباز شد، روي دکمه  User Account Controlره گفتگوي جاگر پن

 کنيد. 
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 کليک کنيد. Yesروي دکمه  .4

 وقتي پيغام داده شد، کامپيوتر را دوباره راه اندازي کنيد. .5

 Macبراي سيستم عامل 

 کليک کنيد. Applications>Creative>Creative Installerروي  .1

 .تا پاک شود را انتخاب کنيد ندستگاه صوتي خودتا .2

 کليک کنيد. Uninstallروي دکمه  .3

 دستورات روي صفحه نمایش را انجام دهيد. .4

 

  Creative Software Suiteاستفاده از 

 این نرم افزار از سيستم عاملهاي زیر پشتيباني ميکند:

-windows 8.1, windows 8, windows 7 

- Mac 

 نرم افزارهاي زیر در این بسته نرم افزاري گنجانده شده اند:

 براي سيستم عامل ویندوز

- Sound Blaster Free Control Panel 

- Creative software AutoUpdate 

- Creative system information 

- Product registration 

- Creative alchemy 

- Host openAL 

- Creative driver 

 Macبراي سيستم عامل 

- Sound Blaster Free Control Panel 

- Product registration 

- Creative uninstaller 

 نکته :

 برخي نرم افزارها فقط براي بعضي سيستم عاملها در دسترس هستند. 

 



 

 14 

 

Sound Blaster Free Control Panel 
رد مور داین قسمت براي مشاهده و تنظيم قابليتهاي مختلف دستگاته صوتي شماست. مثالها 

 سيستم عامل ویندوز است. 

 
 تنظيمات عمومي 

از  روي نيد.ميتوانيد تنظيم زبان را عوض کنيد یا تنظيمات را به مقادیر پيش فرض باز گردا

 باالي گوشه راست رابط کليک کنيد و گزینه را از ليست انتخاب کنيد.

 
 مدیریت پروفایلهایتان

Sound blaster free control panel ده همراه پيش تنظيم شاز وعه اي از پروفایلهاي با مجم

 بازي باشد. و ي شامل موسيقي ، فيلمیاست تا مناسب نيازها

کليک  Edit کمهبراي فعال کردن یک پروفایل ، پروفایل مورد دلخواهتان را انتخاب کنيد. روي د

 کنيد تا پروفایل را اصالح کنيد.
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 SBX Pro Studioتنظيمات 

ا وارد تکليک کنيد   editیک پروفایل را انتخاب کنيد و روي  SBX Pro Studioبراي تنظيم 

 فعال است . در این  SBXبشوید. به صورت پييش فرض ، افکت  SBX Pro Studio صفحه

 صفحه ميتوانيد افکتها را تغيير دهيد.

 
 را تغيير دهيد. SBX Pro  Studioکليک کنيد تا وضعيت  . روي دکمه 1

هبود تنظيم براي هر را ب تا سطح باال یا پائين ببرید( را انتخاب کنيد و اسالیدرها را . نوع بهبود)ها2

 کنيد.

 کليک کنيد تا خروجي صوتي را تست کنيد. . در صورت لزوم ، روي 3

نظيمات پيش کليک کنيد تا ت resetکليک کنيد تا تنظيمات ذخيره شوند یا روي   save. روي 4

 فرض برگردند.

sbx pro studio رد شاملتعدادي بهبود جهت باال بردن کيفيت تجربه فيلمها و بازیها دا: 

sbx surround –  این تکنولوژي کنترل غوطه ور شدن براي بهبود حس طبيعي عمق و حجم

محتواي استریو یا چند کاناله طوري  ازد.سصدا را با ایجاد کانالهاي صداي فراگير مجازي فراهم مي
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ي که صداها در جلو متمرکز باقي ميمانند و حالف مي آید در طراز همه پخش ميشود مثل اینکه 

 باالنس و تفکيک اصلي صدا به قوت خود باقي ميماند.

Sbx crystalizer – رنج دیناميک طبيعي صدا را که در هنگام فشرده سازي فایلها  (iTunes و 

mp3  نري صلي هاخوبي محتواي ( از دست ميرود باز ميگرداند.این قابليت صداي موزیک را به

 کند.راهم ميها فخودش در مي آورد و سطح بهبود یافته اي از واقعي بودن را براي فيلمها و بازی

-sbx bass مي دارد.راي تجربه سرگرتن هاي فرکانس پائين گم شده را پر ميکند و تاثير بهتري ب  

 قدان یکان فلوژي حتي در زمدیگر نباید فقدان باس در بلندگوها را تحمل کنيد چون این تکنو

 ساب ووفر به صورت فوق العاده اي تجربه صوتي را بهبود مي بخشد.

Sbx smart volume- ن پخش به دنبال حل مشکل تغييرات ناگهاني سطح ولوم صدا در زما

ضعيف و ت موزیک و بين آنها با اندازه گيري پيوسته ولوم به صورت خودکار ، اعمال تقویت

 ي جبران هر گونه تغييري است.هوشمندانه برا

Sbx dialog plus- یالوگ دداها را در فيلمها براي گفتگوهاي شفافتر بهبود ميدهد تا شنونده ص

  بشنود.آهنگ موسيقي و نویز محيط  برتر ازرا 

  Equalizer تنظيمات

 کليک کنيد. equalizerروي   sbx pro studioاز صفحه براي تنظيمات آن، 

 
 اعمال آن : براي تنظيم و

 عالمت بزنيد تا استفاده از اکوالیزر فعال شود. EQروي چک باکس  .1
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 را انتخاب کنيد.  preset to useاز منوي کشویي ،  .2

 سطح مورد دلخواه خود را در ستونهاي اسالیدر عمودي تنظيم کنيد. .3

 کنيد.  saveجدید  presetفعال یا در یک  preset تغييرات را در  .4

که قبال کاربر  اکوالیزر ميتوانيد هر پيش تنظيم deleteاز منوکشویي و کليک  Presetبا انتخاب 

 را پاک کنيد.ایجاد کرده 

 نکته :

 همه پيش تنظيمات پيش فرض اکوالیزر قابل پاک کردن نيستند.

 

 Sound Blaster Freeمشخصات 

 

 
 

 است.   warranty شماره سریال دستگاه شما روي برگه
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 نيعيب یابي و پشتيبا

1. Sound  Blaster Free روشن نميشود. 

مطمئن  این دستگاه طوري طراحي شده که به سادگي با باتري داخلي خودش روشن شود.

 شوید که باتري شارژ دارد. در زمان شارژ باتري ، موارد زیر را چک کنيد:

 در هر دو طرف محکم کنيد.را   usbاتصال  -

 یک نمونه سالم عوض کنيد. خراب باشد. کابل را با  usbکابل  ممکن است -

یور پدیت دراکامپيوتر شما غير فعال یا خراب باشد و یا نياز به آ usbممکن است پورت  -

ا از کامپيوترتان را بررسي کنيد ت hardware device manager داشته باشد. قسمت

ت ن را آپدیخبر شوید. این پورت را فعال کنيد و درایور آ اب usbوضعيت کارکرد پورت 

 نيد.ک

 سوکت هم مشکل وجود دارد، لطفا چک کنيد همه کابلها محکم وصل هستند و اگر باز -

 تغذیه روشن است.

 مشکل دارم. sound blaster freeدر اتصال دستگاه بلوتوث دار خودم با  .2

 ميکند. پشتيباني A2DPمطمئن شوید که دستگاه بلوتوث دار شما از پروفایل بلوتوثي 

 گيري کنيد:لطفا مراحل زیر را پي 

 مطمئن شوید که بلوتوث دستگاهتان فعال است. -

 defaultبه عنوان   sound blaster freeروي بعضي دستگاهها ، مطمئن شوید که  -

headset/ wireless stereo audio playback device  انتخاب شده باشد. 

 .متري دستگاه نيست 10مطمئن شوید که هيچ وسيله بيسيم دیگري در فاصله  -

 هيد.ار دجفت شدن دستگاههاست آنها را در فاصله یک متري یا نزدیکتر قر ،ر مشکلاگ -

 رده اید.کروي دستگاه بلوتوث دارتان وارد را  0000یا کلمه رمز درست آچک کنيد که  -

چ وسيله هر دو به هي  sound blaster freeمطمئن شوید که وسيله بلوتوث دار شما و  -

 دیگري وصل نيستند.

 وث را ري استارت کنيد و دوباره با دستگاه جفت کنيد.دستگاه بلوت -

کي انجام شده ولي موزی  sound blaster freeجفت شدن و اتصال بين دستگاهم و  .3

 .پخش نميشود
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 نندهکمطمئن شوید که ولوم صداي دستگاه روي حداقل نيست. همچنين مطمئن شوید که پخش 

 داخلي در حال استفاده نيست.

، الزم باشد که به  usb امپيوترها با بلوتوث فعال یا دانگلهاي بلوتوثممکن است با بعضي ک

 sound and) در قسمت  sound blaster freeصورت دستي خروجي صوتي را به عنوان 

audio devices.در سيستم عامل کامپيوترتان مشخص کنيد ) 

داشته  ناچيزي تاخيرممکن است شنيده ميشود،   sound blaster freeصدایي که از  نکته :

 باشد آنهم به دليل ویژگي تکنولوژي بلوتوث است.

 در نمي آید.  sound blaster freeهيچ صدایي از  .4

 اتصال بلندگو را چک کنيد:

 مطمئن شوید که بلوتوث روشن است و در محدوده کاري قرار دارد. -

 را از کامپيوتر جدا کنيد و دوباره وصل کنيد.  usbکابل  -

 صل شده است.ودستگاهتان به درستي  line-inبل آمده از مطمئن شوید که کا -

 .مطمئن شوید که فرمت فایلهاي صوتي موجود در کارت حافظه پشتيباني ميشوند -

 سطح ولوم را چک کنيد:

 .شته باشددر سطح مناسبي قرار دا  sound blaster freeولوم  -

 .باشندشته ولوم اصلي و قطع صدا روي نرم افزار در سطح مناسبي قرار دا -

 روي صفر نباشند. mixerکانال)ها( و انواع خروجي در رابط تنظيمات  -

 

 شوند کدام است؟يانواع کارت حافظه اي که پشتيباني م .5

   با فرمتگيگا بایت 32تا  microSD, microSDHC , microSDXCهمه کارتهاي 

 FAT16 یا FAT32 .براي پخش موزیک پشتيباني ميشوند 

 ل پخش نيستند.بمن روي کارت حافظه قابعضي از فایلهاي صوتي  .6

 هستند. MP3, WAV , FLACمطمئن شوید که فایلهاي موسيقي به فرمت 

شه کارت فایل موسيقي در هر پو 999براي پخش بهينه ، پيشنهاد ميشود که بيشتر از 

لهایتان فای حافظه قرار ندهيد. فایلها را در پوشه هاي مختلف طوري قرار دهيد که همه

 ش باشند.قابل پخ
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 چه طوري ميتوانم بلندگو را به تنظيمات پيش فرض برگردانم؟ .7

مات ثانيه نگه دارید تا تنظي 2را بيش از  powerو  phone/Bluetoothدکمه هاي 

دکار ت خوبلندگو به مقادیر اوليه ریست شوند.بلندگو خاموش ميشود و دوباره به صور

 ري استارت ميشود.

 

 نکات ایمني

آتش سوزي  ،، اتصال کوتاه ، صدمه شوک الکتریکي  احتمالمئن و براي کاهش اي استفاده مطبر

 ودیگر مخاطرات ، به نکات ایمني زیر مراجعه کنيد.

مرکز خدمات  به لطفا .این محصول را از هم باز نکنيد و خودتان سعي در تعمير آن نکنيد

 شاب مراجعه بفرمائيد.

 يد.درجه قرار نده 45وده صفر تا محداز  خارجحرارت  هستگاه را در معرض درجد -

 در معرض آتش قرار ندهيد. آن را یا خرد نکنيد و دستگاه را سوراخ و  -

 دستگاه را از اشياء داراي جاذبه مغناطيسي قوي دور نگه دارید. -

 دستگاه را در معرض فشار نيروي زیاد قرار ندهيد. -

 دستگاه را در معرض آب یا رطوبت قرار ندهيد. -

در  و یا در مقابل رطوبت مقاوم است، محصول را در آب غوطه ور نکنيد اگر دستگاه شما

 معرض باران قرار ندهيد.

 باتري داخلي 

 سعي نکنيد باتري داخلي دستگاه را خارج کنيد. -

 براي تعویض باتري به مرکز خدمات شاب مراجعه بفرمائيد. 

 در معرض حرارت مثل نور خورشيد ، آتش یا مشابه آن قرار ندهيد. -

 رد.: اگر باتري با انواع غير صحيح تعویض شود خطر انفجار باتري وجود داهشدار


