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 راهنماي فارسي

Creative 

T15 Wireless 
2.0بیسیم ي بلوتوثي هابلندگو  

 

 

 
 

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

  22686818خط ( 10تلفن:   )

www.shobtech.com 
technical@shobtech.com 
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 سوار کردن آداپتور برق

 
 

 بررسي کلي محصول .1
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 (Right Speaker)بلندگوي سمت راست .1

 (Left Speaker)بلندگوي سمت چپ .2

 (Power / Volume Switch)سوئیچ تغذیه / ولوم  .3

 (LED Status Indicator/Bluetooth Connect Button)چراغ شاخص وضعیت .4

 )یک دکمه چند کاره که اعمال جفت شدن / اتصال بلوتوثي را انجام میدهد.(

 (Tone Control)کنترل تن .5

 (Headphone out)خروجي هدفون .6

 (To Analog Audio Source)به منبع صوتي آنالوگ .7

 (Connection to left speakerبه بلندگوي چپ) لاتصا .8

 (To power adapterبه پریز برق) .9

 

 ز طریق بلوتوث. پخش ا2

 
a) راغ شاخص چ ، ربه هاي ساعت ، بلندگو را روشن کنیدقبا چرخاندن پیچ در جهت ع

یله هیچ وس بلندگوها به با روشن شدن بلندگوها، آبي رنگ خواهد شد. این یعني که  وضعیت

  وصل نیستند.اي 

b)  تي شاهد دو تن هید و نگه دارید ، بعد وقثانیه فشار د 3دکمه اتصال بلوتوث را به مدت

 بیپ همراه باچشمک زدن سریع شاخص چراغ وضعیت بودید ، دکمه را رها کنید.
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c) 

 قابلیت بلوتوث را روي دستگاه روشن کنید -

Creative T15 Wireless- .را جستجو کنید 

را  0000جفت شده و وصل شوید. اگر کلمه رمز خواست  Creative T15 Wirelessبه  -

 وارد کنید.

 وفقیت آمیز بود ، دستگاه آماده پخش موزیک است.ماگر جفت شدن  -

 

 ق:طری آیا میدانید که مي توانید به آخرین وسیله وصل شده دوباره وصل شوید از نکته:

 ، یاوقتي روشن شد ، یکبار دکمه اتصال بلوتوث را فشار دهید -

 سیلهو ازوصل نیست ، اتصال را  وقتي بلندگو روشن است و به هیچ وسیله بلوتوثي -

 بلوتوثي تان راه اندازي کنید

 

 . ریست به مقادیر پیش فرض3

گردانید و را به مقادیر پیش فرض ب  Creative T15 Wirelessشما مي توانید با قدمهاي زیر 

 حافظه دستگاه در مورد وسایل جفت شده را پاک کنید.

 وضعیت شاخص عمل

، موقعي که بلندگو روشن است

دکمه اتصال بلوتوث را بیش از 

 نگه داریدفشار دهید و ثانیه  8

یک تن بیپ طوالني شنیده 

میشود. شاخص چراغ وضعیت 

 تند چشمک میزند.

حافظه پاک میشود.بلندگو در 

 حالت جفت شدن قرار دارد.

آماده براي قبول اتصاالت از 

 دیگر وسایل بلوتوثي 

 


