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ده به ت استفا جهنکته مهم: امکان پاسخگویي به تماس تلفني در این کاال وجود دارد ولي این کاال

 .عنوان "هندزفري" مناسب نيست

 

 
 شارژ هدست

 د.وصل کني به لپ تاپ یا کامپيوترتانکابل یو اس بي  گوشي سمت چپ را با استفاده از-

وي گوشي سمت چپ ، چراغ شاخص رنگ قرمز است. وقتي هدست شارژ کامل بشود این ر -

 چراغ خاموش ميشود.

 يتوانيد به موسيقي گوش کنيد و با هدفون کارکنيد.مدر حال شارژ -

 

 جفت شدن دستگاههاي بلوتوث دار جدید

گه نار دهيد و ثانيه فش 5روي گوشي سمت راست را بيش از   Multifunctionدکمه  -

 دارید تا چراغ به رنگ آبي جشمک زن تند در بياید.
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 د.ستجوي بلوتوث را را روي دستگاه موبایل و یا وسيله صوتي خودتان روشن کنيج- -

- “Creative Hitz WP380”  ارد ورا  0000انتخاب کنيد و اگر کلمه رمز خواست ، را

 کنيد.

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

 ميشود.

توجه کنيد که در زمان جفت شدن با یک کامپيوتر ، به جهت استفاده از عمل ميکروفون، 

 یا  Hands-free Audioبه عنوان   Stereo Audio deviceهدست را به جاي 

Headset device  وصل کنيد.اگر کار ميکروفون مورد نيازتان نيست، پيشنهاد ميشود که

وصل کنيد.پيشنهاد ميکنيم که  Stereo Audio deviceفيت پخش بهتر به عنوان ببراي کي

 درایور بلوتوث کامپيوترتان را به روز کنيد.

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

ین عمل اکرار گوشي سمت راست آهسته بزنيد. با ت NFCکنيد و موبایلتان را روي آیکون 

 کنيد. به راهنماي گوشي موبایلتان مراجعه NFCارتباط قطع ميشود. براي فعال کردن 

 

 پخش موزیک از دستگاههاي صوتي

 .بلوتوث را دستگاه صوتي تان روشن کنيد-

چشمک زن  روي گوشي سمت راست را تا وقتي شاخص به رنگ سبز Multifunctionدکمه  -

 نگه دارید.  و آهسته در بياید فشار دهيد

ید بلي بروهنگ قآموزیک پخش کنيد یا متوقف کنيد ، از روي آهنگ پرش کنيد یا به حاال ميتوانيد 

 و ولوم را تنظيم کنيد.

 مرحله باال را آسان ميکند.  NFCتوجه کنيد که استفاده از 

 

 Creative ShareMeاتصال 

Creative WP380 ص دیگري که همين نوع اجازه ميده که سرگرميهاي خودتان را با شخ

دارد به  Creative ShareMeبا ویژگي اتصال  Creative wirelessهدست یا هدست 
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قبل از فعال کردن این نوع اتصال ، پخش موزیک را متوقف کنيد و هر گونه  اشتراک بگذارید.

 پایان بدهيد.تماس تلفني روي موبایلتان را 

 د.زدیک یکدیگر قرار دهيد و روشن نمائيفت کنيد ندو هدستي را که قرار است با هم ج-

( از هدست اول set a ان )رويرا همزم  “-”volume downو   ”+”volume upدکمه -

اي هفشار دهيد تا وقتي شاخص به رنگ سبز چشمک زن تند در بياید، بعد همزمان دکمه 

“next”  و“previous” روي ( را set bاز هدست دوم را فشار دهيد تا شاخص به ) گ سبز رن

 .چشمک زن تند در بياید

هدست دوم  استفاده ميشود ، در set aتوجه کنيد که اگر در هدست اول از مجموعه دکمه هاي 

 استفاده شود یا برعکس. set bباید از مجموعه دکمه هاي 

 يزند.بي و سبز چشمک مآهمين که دو هدست جفت شدند، شاخص آنها با ترکيبي از رنگهاي 

بعد از  ShareMe اگر هيچ صدایي از دستگاه پخش نشود اتصالدن عمر باتري ، براي بيشتر کر

 دقيقه پایان مي یابد. 15گذشت 

ناخته ش Multipoint deviceدقت کنيد که در این اتصال ، هدست جفت شده به عنوان یکي از 

 ميشود.

 

 فرمان صوتي و شاخصها

این هدست از امکان شاخص هاي صوتي روي اتصال هدست یا وضعيت سطح شارژ باتري 

تري  باخبر را دوبار فشار دهيد تا از وضعيت شارژ با  Multifunctionبرخوردار است. دکمه 

 شوید ) به جز در وقت تماس تلفني( .

 ابليت فقط به زبان انگليسي موجود است.قتوجه کنيد که این -

ده ایش داروي آنها نمشاخص سطح شارژ باتري یا آیپد جفت شوند و وصل شوند ، وقتي آیفون -

 خواهد شد.

 ریست هدست

ثانيه فشار دهيد و نگه دارید  6را بيش از  Multifunctionو   “-”volume downدکمه هاي -

 دستگاههاي بلوتوث دار جفت شده پاک شوند.حافظه تا 
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ثانيه  آن را ریست کنيد بعد براي حدود یک USBه یاگر هدست بد عمل ميکند، با اعمال تغذ-

 را فشار دهيد. Multifunctionو   “+”volume upدکمه هاي 

 

 خاموش شدن اتوماتيک

ل ه وصهمين که هدست روشن شد، اگر در مدت پنچ دقيقه نتوانست به آخرین وسيله جفت شد

 شود.دکار خاموش ميشود و یا نتوانست به یک وسيله جدید جفت شود ، هدست به صورت خو

 

 ليست دکمه ، شاخص و کانکتور / عملکرد پورت

 دکمه عملکرد

شن ثانيه فشار دهيد و نگه دارید تا هدست رو 2: تغذیه

 .ثانيه فشار دهيد و نگه دارید تا خاموش شود 3شود. 

 تا : براي یک ثانيه فشار دهيد و نگه داریدتماس تلفني

پاسخ به تماس  تماس تلفني فعال شود. دکمه را براي

ار فش تلفني یا قطع تماس فشار دهيد و رها کنيد.دو ثانيه

 تا دهيد و نگه دارید تا رد تماس شود.دوبار فشار دهيد

call waiting قبول شود و تماس فعلي هولد شود .

ه سفشار دهيد و رها کنيد تا تماس  ”+“همراه با دکمه 

 جانبه فعال شود.

تا موزیک پخش : دکمه رافشار دهيد پخش موزیک

 شود.دوباره فشار دهيد تا قطع شود.

 

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

 کاهش ولوم فشار دهيد. در حداکثر سطح ولوم یک صداي

 ردنبيپ شنيده ميشود.براي قطع کردن ميکروفون و فعال ک

را  مجدد ميکروفون در طول تماس تلفني هر دو دکمه

در دسترس  ShareMeفشار دهيد و رها کنيد.) در 

 نيست(

 

براي تغيير به آهنگ بعدي یا قبلي فشار دهيد. براي 

 اسکرول به جلو و یا عقب یک آهنگ فشار دهيد و نگه 
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  ) بستگي به دستگاه شما دارد(دارید.

 ه یک دستگاهآماده اتصال بسبز چشمک زن آهسته:

تالش ميکند به یک هدست سبز و چشمک زن تند:

Creative ShareMe .وصل شود 

به یک وسيله جفت شده وصل آبي و جشمک زن آهسته:

 شد.

در حالت جفت شدن و آماده براي آبي و چشمک زن تند:

 جفت شدن با یک دستگاه جدید

 ShareMeدر اتصال آبي و سبز چشمک زن همزمان:

 فعال

 خاموش شدن هدستچشمک ميزند: قرمز یکبار

سطح شارژ کم باتري، هر چه قرمز چشمک زن آهسته:

 سریعتر هدست را شارژ کنيد.

 

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

 نور قرمز خاموش ميشود.
 

 براي شارژ هدست از طریق یک لپ تاپ یا کامپيوتر از

  استفاده کنيد. USBابل ک

ک از کابل صوتي همراه دستگاه براي اتصال باسيم به ی

 .نيدکدستگاه غير بيسيم و یا وقتي شارژ کم است استفاده 

ميليي متري را به هدست وصل کنيد و  2.5جک کوچکتر 

 ميلي متري را به وسيله صوتي خودتان 3.5جک بزرگتر 

 وصل کنيد.

 

 ميکروفون حذف نویز براي ارتباطات شفاف کریستالي
 

براي ایجاد جفت شدن بلوتوثي و اتصال ، دستگاههاي 

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

 قطع اتصال اینکار را تکرار کنيد.
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