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نکته مهم: امکان پاسخگویي به تماس تلفني در این کاال وجود دارد ولي این کاال جهت استفاده به 

 .عنوان "هندزفري" مناسب نيست

 قابليتهاي عمومي .1

 روشن کردن 

 اشد، ده بوصل ش ايدکمه تغذیه را آن قدر فشار دهيد تا نور آن آبي شود. اگر قبال وسيله 

و نور  ميشود pairing، در غير این صورت وارد حالت وصل ميشود همانه صورت خودکار به ب

 .آن به ترتيب  قرمز و آبي چشمک زن ميشود

 (pairing)ورود به حالت جفت شدن

صل اگر هدست قبال جفت شده است ، وقتي روشن شود به صورت خودکار به وسيله قبلي و

  ه ترتيبآن ب و نور الت جفت شدن ميشودحشده باشد ، وارد ميشود. اگر قبال به وسيله اي وصل ن

شمک آبي ثانيه چ  5قرمز و آبي چشمک زن ميشود. وقتي متصل شد ، چراغ آبي دوبار در هر 

 ميزند. 

 جفت شدن

ار کام این انج در حالت جفت شدن ، از یک موبایل بلوتوث دار یا وسيله بلوتوث دار مشابه براي

 استفاده کنيد.

 کردن خاموش

یک ثانيه  چراغ قرمز براي ،ثانيه فشار دهيد 4براي را وقتي هدست روشن است، دکمه تغذیه 

 هدست خاموش ميشود. چشمک ميزند، 

 شارژ

 شارژر را به پورت یو اس بي هدست وصل کنيد.) چراغ قرمز روشن ميشود(

 پاسخ به تماس تلفني

 ر دهيد.را کوتاه فشا تغذیهبراي پاسخ به تماس تلفني ، دکمه 

 تماس تلفني قطع

 را کوتاه فشار دهيد. تغذیهدکمه دوباره تماس تلفني ،  قطعبراي 
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 تماس تلفني قطع

 دهيد. کوتاه فشاررا  تغذیهدکمه دوباره تماس تلفني ،  قطعبراي 

 انتقال تماس تلفني بين هدست و تلفن

 سوئيچست ن و هد، بين تلفثانيه دکمه تغذیه را طوالني فشار دهيد تا در طول تماس فعلي  1براي 

 کنيد.

 رد تماس تلفني

 ثانيه طوالني فشار دهيد. 2تا  1براي رد تماس تلفني ، دکمه تغذیه را براي 

 افزایش ولوم صدا

 را کوتاه فشار دهيد.  "+"براي افزایش ولوم صدا ، دکمه  

 کاهش ولوم صدا

 را کوتاه فشار دهيد.  "-"براي کاهش ولوم صدا ، دکمه 

 به جلو سریع

 را طوالني فشار دهيد "vدکمه "

 به عقب سریع

 را طوالني فشار دهيد  دکمه

 آهنگ بعدي

 فشار دهيد. کوتاهرا  "v"براي رفتن به آهنگ بعدي ، دکمه 

 آهنگ قبلي

 فشار دهيد. کوتاهرا  براي رفتن به آهنگ قبلي ، دکمه 

 پخش موزیک / توقف موزیک

 .دهيد را کوتاه فشار تغذیهیک / توقف موزیک دکمه وقتي هدست وصل شده ، براي پخش موز

 استندباي

 شود.تحت حالت جفت شدن ، اگر هيچ دستگاهي براي وصل نباشد، وارد حالت استندباي مي
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 خاموش شدن خودکار

کار خاموش دقيقه به صورت خود 2در حالت استندباي، اگر هيچ دستگاهي براي وصل نباشد، در 

 ميشود.

 ریست کارخانه اي

 ا تنظيماتتيد ، یکبار چراغ به رنگ قرمز چشمک ميزند " را فشار ده-ثانيه دکمه "+" و " 4براي 

 Pairingالت دوباره وارد حاست پاک ميشود، الزم  pairingکارخانه اي را برگرداند.اطالعات 

 فعال شود. ثشوید تا قابليت بلوتو

 تماس تلفني دوم

س دوم تما ه باشد ، دکمه تغذیه را براي پاسخ بهکه تماس تلفني دومي وجود داشت در صورتي

ان وم را رد کنيد.در زمثانيه طوالني فشار دهيد تا تماس د 1کوتاه فشار دهيد یا دکمه تغذیه را براي 

فشار  النيپاسخ به تماس دوم، تماس اولي هولد خواهد شد. دکمه وسطي را براي یک ثانيه طو

مه علي خاتفماس يد، دکمه وسطي را کوتاه فشار دهيد تا تدهيد تا بين تماس دوم و اول سوئيچ کن

 یابد.

 

 جفت شدن با یک موبایل یا دستگاه سرگرمي .2

 موبایل را روشن کنيد و مطمئن شوید که بلوتوث آن روشن است. -

 بکنيد. pairingبلوتوث هدست را روشن کنيد و آن را وارد حالت  -

د حالت راا وهدست را انتخاب کنيد ت روي موبایل ، دستگاههاي بلوتوثي را جستجو کنيد. -

 جفت شدن شود.

 را فشار دهيد. YES/OKموبایل شما جفت شدن را تائيد ميکند و بعد  -

 را انتخاب کنيد. ”connect with device“در آخر ، از روي موبایل  -
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هدست از  این ،از وسایل بلوث دار نميتوانيد استفاده کنيد شارژ باتري کم است یا وقتي 

 ميلي متري پشتيباني ميکند. 3.5جک ورودي 


