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 مرور کلي
 نماي جلو

 

 
 .روشن/خاموش تغذیه1

 .میکروفون2

پاسخ بلوتوث/اتصال/  pairingچراغ شاخص وضعیت)براي  /Multifunction.دکمه چندکاره 3

 به تماس تلفني

 قبلي/ کاهش ولوم صدا.4

 .دکمه پخش/توقف5

 .بعدي/افزایش ولوم صدا6

 فقط براي اتصال بلوتوث قابل استفاده هستند. 6و  5، 4 نکته: دکمه هاي
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 نماي پشت

 
 .چراغ شاخص باتري7

 Micro USB.پورت 8

9 .3.5mm Aux-in(Line-in) 

، ولوم صدا را از منبع صوتي  Aux-inولوم ثابت دارد، براي تنظیم ولوم روي  Aux-inنکته: 

 تنظیم کنید.

 

1)  pair کردن 

 
 

 کنید. بلندگو را روشن ،onبه حالت   offید تغذیه در پائین از حالت .با لغزاندن کل1

چراغ ود.ببلوتوث و آماده براي اتصال خواهد  pairing.بلندگو به صورت خودکار در حالت 2

 شاخص وضعیت شروع به چشمک زدن آبي میکند.

3.Creative Woof  انتخاب کنید تارا از لیست دستگاههاي بلوتوث شناسایي شده ، pair  

 .شوند

 

 شاخص وضعیت
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 شاخص چراغ وضعیت

 چراغ آبي چشمک زن ، در انتظار اتصال دستگاهpairingحالت 

 Aux-in دستگاهدار یا  به دستگاه بلوتوث

 وصل شده

 چراغ آبي ثابت

 چراغ قرمز چشمک زن شارژ کم باتري

   

 از بلندگو استفاده (2

.a پخش موزیک 

 
 

 3ا براي راره تان وصل شود، دکمه چندکیبراي اینکه وسیله بلوتوث دار دیگري به بلندگو نکته:

 بلوتوث شود. pairingثانیه فشار دهید و نگه دارید تا وارد حالت 

ولویت ا  Aux-in حالت از آنجایي کهوصل شود،   Aux-inکابل صوتي به  کوقتي ی یادداشت:

 قطع میشود.  گویتانبلنده باتصال بلوتوث باالتري دارد، 

 

b.تماس تلفني / رد تماس پاسخ به  
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  دکمه چندکاره را فشار دهید ،براي پاسخ به تماس تلفني

 یا

 .نیدو رها ک ثانیه فشار دهید و نگه دارید 3براي رد تماس، دکمه چند کاره را براي 

 تنظیم ولوم

 عمل مرحله

 لوم صداافزایش و را فشار دهید و نگه دارید Nextدکمه 

 کاهش ولوم صدا را فشار دهید و نگه دارید Previousدکمه 

 

 اطالعات مفید

 ساعت شارژ کنید 3

 د.ساعت شارژ کنی 3بلندگو را حداقل  ،براي راندمان بهینه، لطفا قبل از استفاده

 بد.راندمان باتري با گذشت زمان بسته به تعداد دفعات شارژ شده ممکن است کاهش یا

بل صوتي وصل دقیقه وقتي هیچ اتصال بلوتوثي نباشد یا هیچ کا 10: براي بیش از ذخیره باتري

 نباشد، بلندگو به صورت خودکار خاموش میشود.

  .براي چندین روز بدون مصرف باشد، بلندگو را خاموش کنیدوقتي قرار است بلندگو 
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 ست.نکته : براي راندمان شارژ بهینه، لطفا مطمئن شوید که بلندگوخاموش ا

 

 شاخص باتري

 
 شاخص چراغ وضعیت

 چراغ قرمز ثابت در حال شارژ

 میشود. محو، چراغ قرمز  USBبا اتصال تغذیه  شارژ کامل شد

 


