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 راهنماي فارسي

Creative 

iRoar Go 
با تکنولوژي سوپرواید بلندگوي بلوتوثي قابل حمل  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 تهيه شده در بخش خدمات پس از فروش شركت شاب
 58ميدان ندا ، پالك ، چيذرآدرس : تهران، 

  22686818خط ( 10تلفن:   )

www.shobtech.com 
technical@shobtech.com 
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 مشخصات فني
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 ( مرور کلي1

 جلو

 
 دکمه تغذیه/شاخص وضعيت باتري.1

 کاهش ولوم.2

 افزایش ولوم.3

 دکمه بلوتوث/شاخص وضعيت.4

 دکمه منبع.5

 NFCنقطه تماس .6

 شاخص منبع.7
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 پشت 

 
 يتشاخص وضع /ROARدکمه .8

 شاخص وضعيت اکوالیزر.9

 دکمه قبلي.10

 دکمه بعدي.11

 دکمه پخش / توقف.12

 دکمه ضبط/شاخص وضعيت ضبط.13

 دکمه پخش/توقف)ضبط(.14

 / شاخص پخش تصادفي  MP3/FLACدکمه پخش تصادفي .15

 شيار ميکرو اس دي.16

 کانکتور ميکرو یو اس بي.17

18.DC Out(USB 1.0A) / یو اکانکتور فلش درUSB 

19.Aux-in / ورودي ميکروفون خارجي 
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2015v DC in .  

 ميکروفون.21

 

 قآداپتور بر -( شارژ بلندگو2

 آداپتور برق

محيطي  ، تنظيمات و شرایطمصرفساعت) عمر واقعي باتري ممکن است با  12عمر باتري: تا 

 تغير کند(

 فقط از آداپتور همراه دستگاه استفاده کنيد

ائين ولتاژ پ است وقتي به طور پيوسته خالي باشد یا بيش از حد در نیوني ممک-عمر باتري ليتيوم

 .بماند مشکل پيدا کند.روش خوب این است که شارژ باتري را در حد خوب نگه داریم
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 شاخص وضعيت باتري –( شارژ بلندگو 3

مک ته چشهر وقت که بلندگو به آداپتور برق وصل شود، شاخص وضعيت باتري به طور پيوس

 ست.کامل ا شارژ ته روشن ميماند تا نشان بدهد کهسزند تا شارژ شدن را نشان بدهد، یا پيومي

 
 ذخيره انرژي

م فعاليت ساعت عد 28حدودا وقتي آداپتور برق به بلندگو و برق شهر وصل باشد، بعد از 

واه ت دلخوارد حالت خودکار استندباي ميشود.این حالت ذخيره انرژي را در صور بلندگو

 یا اندروید غيرفعال کرد. iOSتوان از طریق نرم افزار مي

يچ و ه اردود ندوجهيچ اتصال بلوتوثي یا یو اس بي  ،:وقتي بلندگو با باتري کار ميکند نکته

مک  يت کاین قابل ضبط/پخش صدا انجام نميشود ، بلندگو به صورت خودکار خاموش ميشود.

  را غير فعال کرد. ميکند تا باتري داخلي حفظ شود و نمي توان آن

 

 منبع ب( انتخا4

نبع شاخص مبراي نمایش اینکه چه منبعي در حال حاضر براي گوش دادن انتخاب شده، 

سترس دع در روشن ميشود و ميتوانيد دکمه منبع را فشار دهيد تا به صورت دستي بين مناب

 سوئيچ کنيد.

 شاخص منبع چه وقت؟

 BT بلوتوث  pairingمنتظر 

  ل بلوتوثمنتظر اتصا

 NFCیک وسيله موبایل نزدیک نقطه تماس 

 آورده شده
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 SD داخلي وندر حال ضبط از ميکروف

  در حال پخش مورد ضبط شده

  در حال پخش موزیک روي کارت حافظه

 USB وصل به کامپيوتر*

  فلش درایو جا زده شده*

 AUX جا زده شده Aux-inکابل 

  آداپتور ميکروفون جا زده شده

 None بلندگو خاموش شده

 

تصال ا ،کامپيوتر هردو وجود داشته باشند  USB* اگر یک فلش درایو و اتصال صوتي 

 USBاولویت داده شده است. براي گوش دادن به پخش صوتي از فلش درایو  USBصوتي 

 را قطع کنيد. نبه کامپيوترتا  USB، لطفا اتصال 
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 NFCبلوتوث /  –( اتصال بلندگوها 5

iRoar Go  .امکان پخش بيسيم موزیک را فراهم ميسازد 

iRoar Go  به وسایل بلوتوثي وصل ميشود. تکنولوژيNFC  يکندماین اتصال را سریعتر-

 فقط دستگاه را نزدیک بيار و موزیک را پخش بکن!

 
 روش انجام:

1) 

A .pairing   با یک تماس از طریقNFC 

NFC و آن را نزدیک لوگوي  را روي دستگاه خودتان روشن کنيدNFC  ید تا بياوربلندگو

 وصل شود.

 بياورید.  NFCبراي قطع ارتباط، دستگاهتان را نزدیک لوگو 

 یا 

B .pairing بلوتوث از طریق دستي 

i . سفيد چشمک زن  ،را فشار دهيد و نگه دارید تا وقتي که چراغ وضعيت بلوتوث

 تند شود.

ii روي دستگاهتان .creative iRoar Go  .را انتخاب کنيد 

 چراغ وضعيت بلوتوث وضعيت

ثي ودستگاه بلوت چروشن شده ولي به هي

 وصل نيست

 چراغ سبز ثابت ميماند
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 بلوتوثي، منتظر دستگاه براي  pairingحالت 

 اتصال

 چراغ سفيد چشمک زن تند ميشود

 چراغ سفيد ثابت ميماند وصل به یک دستگاه بلوتوثي

 روي دستگاه وصل شده بکنيد. ( شروع به پخش موزیک2

 

 iRoar Go( نرم افزارهاي 6

 را در اپل استور یا گوگل پلي جستجو کنيد. ”Sound Blaster Connect“عبارت 

 نيدگزیر دانلود  لينکبراي مک یا پي سي را از  Sound Blaster Connectنرم افزار 

w.creative.com/support/iroargoww 
 

 ( تنظيمات صوتي7

 بلندي ، عمق و حجم صدا را بهبود بدهد. فورارا انتخاب کنيد تا   Roar حالت

و يمن نشانتخاب کنيد که مناسب محيط موردي حالت اکوالیزر.از بين تنظيمهاي تخصصي 

 .ام دهيدانج ظيم صدا رادلخواه شما ست یا از گزینه اکوالیزر استفاده کنيد تا بهترین تن

  iOSا یروید اندبراي یافتي امکانات بي پایان حالت اکوالیزر، نرم افزار رایگان موبایل 

 را دانلود کنيد.

 روش انجام:

 .را فشار دهيد Roarبراي سوئيچ کردن بين حالتها، به سادگي دکمه 

 تغيير حالت به صورت زیر است.

Roar ON-> Equalizer Mode->OFF 

 

http://www.creative.com/support/iroargo
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 ورودي ميکروفون (8

وص وصل کنيد تا آن را به یک سيستم بلندگوي مخص Roar Goیک ميکروفون خارجي به 

 ( تبدیل کنيد.public address systemاجتماعات بزرگ )

iRoar Go  هت جمدار محدودکننده است که یک پري آمپلي فایر ميکروفون داخلي شامل

 ود.ه ميشقویا ميکروفونهاي کاردیود/ یوني دیرکشنال توصيجلوگيري از دیستورشن دارد.

 
 روش انجام:

 وصل کنيد. micجي را به آداپتور ار.ميکروفون خ1

 کنيد. Aux-inآداپتور را وارد سوکت سر دیگر .2

 .ولوم را تنظيم کنيد. سيستم براي استفاده حاضر است.3

وي رکنيد.  و دورد.ميکروفون را بلندگاگر با نویز )فيدبک( مواجه شدید، ولوم صدا را کم کني

 ميکروفون را با دست نپوشانيد چون این عمل امکان  فيدبک را زیاد ميکند. 

 USB( سوئيچ کردن به صوت 9
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 روش انجام: 

1. iRoar Go .شاخص منبع روي را روشن کنيد و آن را به پي سي / مک وصل کنيد 

“USB”  ميشودروشن. 

 پخش کنيد..روي پي سي/مک موزیک را 2

 

 iRoar Goبرميگردد ،  sleep/hibernate/restartنکته : اگر بعد از اینکه کامپيوتر از 

و اس بي یرا خاموش و روشن کنيد تا اتصال  iRoar Goتوسط کامپيوتر شناخته نشد، لطفا 

 مجددا به وجود آید.ممکن است الزم باشد کامپيوتر را ري استارت کنيد.

 

 شداگر هيچ صدایي شنيد ن

 براي ویندوز:

جي را به عنوان وسيله خرو  creative iRoar Goکليک کنيد و  volume controlروي 

 انتخاب کنيد.

 براي مک:

 کليک کنيد. soundشوید و روي  system preferences.وارد 1

 را انتخاب کنيد. creative iRoar Goکليک کنيد و  output tab.روي 2

 

 MP3/FLAC/WAV( پخش فایلهاي صوتي 10

iRoar Go  همراه با یک پخش کنندهMP3/FLAC داخلي عرضه ميشود 

د فایلهاي ميتوان iRoar Goدر کنار پخش بيسيم موزیک از موبایل شما به طریقه بلوتوثي، 

 MP3/FLACپخش کننده  توسط را  USBموسيقي روي یک کارت حافظه یا فلش درایو 

 خود پخش کند. داخلي

 نکات پخش موزیک

 را پخش کنيد. FLAC,WAV, MP3نيد فایلهاي ميتوا-

ایت گيگا ب 32تا ظرفيت   microSDHC یا  microSDاین دستگاه از کارتهاي حافظه -

 پشتيباني ميکند.
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را فشار  play/pauseارکرد پخش راحت با یک تماس دست دارد.دکمه این دستگاه ي ک-

 فظه پخش شود.دهيد تا بلندگو روشن شود و موزیک ذخيره شده روي کارت حا

 

 روش انجام:

 .جا بزنيد USB.یک کارت حافظه یا فلش درایو 1

 
 

 را فشار دهيد. .دکمه 2

  . روي آهنگها جلو و عقب بروید.3

  براي پرش از آهنگها:

 را فشار دهيد.  یا      در زمان پخش   

 براي پرش از پوشه ها :

 فشار دهيد و نگه دارید.  یا   در زمان پخش   

 

 

 ( ضبط صدا 11

رار گاه قیک کارت حافظه داخل دست کافي استصداي خودتان را با این دستگاه ضبط کنيد.

 دهيد.

 مشخصات فایل ضبط شده:

 ذخيره ميشود.  RECORDدر پوشه  mp3ي ضبط شده به فرمت وتفایل ص-

 پيشنهاد ميشود. CLASS 10ط صدا  کارت حافظه ببراي ض-

ضبط در یک کارت حافظه قابل  50یک ساعت است و تا هر فایل ضبط شده محدود به -

 نگهداري است.

 روش انجام:
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 .یک کارت حافظه داخل دستگاه قرار دهيد.1

 .منبع را انتخاب کنيد.2

 براي ضبط از طریق ميکروفون داخلي

 نيست. Aux-inانکتوري داخل سوکت لطفا مطمئن شوید که هيچ ک -

 براي ضبط از ميکروفون خارجي

 ن خارجي را داخل آداپتور ميکروفون کنيد.ميکروفو-

 کنيد. Aux-inآداپتور ميکروفون را داخل سوکت -

 انتخاب شده  Auxمطمئن شوید که منبع -

 را براي شروع ضيط فشار دهيد. . دکمه 3

 را دوباره فشار دهيد تا ضبط متوقف شود.  دکمه 

 را براي پخش مورد ضبط شده فشار دهيد. .دکمه  4

 ش از موارد ضبط شده :براي پر

 فشار دهيد.  یا   در طول زمان پخش

 

 ( پاسخ به تماس تلفني12

لفن و فقط تبه راحتي ميتوانيد بدون برداشتن وصل است ،  iRoar Go موبایل شما به وقتي 

 با فشار یک دکمه به آنها پاسخ دهيد.

 
 روش انجام 

 .به موبایلتان وصل شوید.1



 

 14 

 به تماس تلفني فشار دهيد.را براي پاسخ  .دکمه 2

 را دوباره براي قطع تماس فشار دهيد.  .دکمه 3

 براي رد تماس:

 ثانيه فشار دهيد و نگه دارید. 2را بيش از   دکمه 

 

 پرسشها و پاسخهاي متداول (13

دایي صهيج   از طریق بلوتوث iRoar Goاگر بعد از وصل شدن موبایل یا تبلت به مشکل:

 شنيده نميشود

صال ر ، اتاین امکان را فراهم ميکند که در زمان گوش دادن به منبع دیگ iRoar Go:پاسخ

داشته  بلندگو ل رويبلوتوث باقي بماند.این قابليت باعث ميشود که نرم افزار موبایل کنترل کام

 ش کنيد.ته شده تا به صوت بلوتوث گواشگذ BTباشد. مطمئن شوید که انتخاب منبع روي 

 ي را غيرفعال کنم؟ژهاي صوتي یا حالت ذخيره انرچطور اعالنمشکل:

 ير دادو اندروید تغ iOSرا ميتوان از طریق نرم افزارهاي  advanced settingsپاسخ:

 نيد.کرا در اپل استور یا گوکل پلي جستجو  ”Sound Blaster Connect“نرم افزار  .1

 نرم افزار را دانلود کنيد و آن را نصب و اجرا کنيد. .2

 بروید. Menu ->Settingsبه  .3

 کنم؟بار باید کاگر بلندگو درست کار نميکند چمشکل:

 ریبوت کنيدپاسخ:

را فشار دهيد بعد دکمه را رها  ثانيه دکمه  10اگر بلندگو پاسخ نميدهد ریبوت کنيد. براي 

 کنيد تا ریبوت انجام شود.

 ریست اساسي انجام دهيد

بلندگو را  یک ریست اساسي انجام دهيد، شده ، pairبراي پاک کردن ليست وسایل ميتوانيد 

ت اساسي مبني بر کامل شدن ریسقرار دهيد، بعد تا وقتي اعالن صوتي  pairingحالت در 

 .را نگه دارید shuffleشنيده شود دکمه 


