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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

 

 قابليتهاي عمومي .1

 روشن کردن 

 ، وصل شده باشد ايرا آن قدر فشار دهيد تا نور آن آبي شود. اگر قبال وسيله دکمه تغذیه 

ور د و ن، در غير این صورت وارد حالت جفت شدن ميشووصل ميشود همانبه صورت خودکار به 

 .آن به ترتيب  قرمز و آبي چشمک زن ميشود

 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 ميشودحاشد ، وارد ميشود. اگر قبال به وسيله اي وصل نشده ب

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.

 خاموش کردن

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

 هدست خاموش ميشود.ميزند و  

 شارژ

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

 پاسخ به تماس تلفني

 را کوتاه فشار دهيد. براي پاسخ به تماس تلفني ، دکمه 

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

 انتقال مکالمه بين هدست و دستگاه

ر طول تگاه دبين هدست و دستلفني براي یک ثانيه دکمه تغذیه را طوالني فشار دهيد تا تماس 

 تماس جاري منتقل شود.

 تماس تلفني رد

 فشار دهيد. ثانيه طوالني 2براي یک تا را  تماس تلفني ، دکمه تغذیه ردبراي 

 افزایش ولوم صدا

 را کوتاه فشار دهيد.  براي افزایش ولوم صدا ، دکمه  

 کاهش ولوم صدا

 را کوتاه فشار دهيد. براي کاهش ولوم صدا ، دکمه  

 آهنگ بعدي

 را طوالني فشار دهيد. براي رفتن به آهنگ بعدي ، دکمه 

 آهنگ قبلي

 را طوالني فشار دهيد. نگ قبلي ، دکمه براي رفتن به آه

 پخش موزیک / توقف موزیک

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

 استندباي

 شود.وارد حالت استندباي ميتحت حالت جفت شدن ، اگر هيچ دستگاهي براي وصل نباشد، 

 خاموش شدن خودکار

ت خودکار دقيقه به صور 2، اگر هيچ دستگاهي براي وصل نباشد، بعد از در حالت استندباي 

 خاموش ميشود.

 

 جفت شدن با یک موبایل یا دستگاه سرگرمي .2

 موبایل را روشن کنيد و مطمئن شوید که بلوتوث آن روشن است. -
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 بلوتوث هدست را روشن کنيد و آن را وارد حالت جفت شدن بکنيد. -

د حالت راا وتوثي را جستجو کنيد. هدست را انتخاب کنيد تروي موبایل ، دستگاههاي بلو -

 جفت شدن شود.

 .خاب کنيدانت بعد از چند ثانيه موبایل نام هدست را نشان ميدهد . آن را براي جفت شدن -

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

 انتخاب کنيد.را  ”connect with device“در آخر ، از روي موبایل  -

 

 Line-inورودي  .3

ميلي  3.5 جکوقتي از وسایل بلوث دار نميتوانيد استفاده کنيد ، این هدست از ورودي 

 متري پشتيباني ميکند.


