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  .عملکردهاي کلي1
 روشن کردن را حرکت بدهيد  تا وقتي چراغ به تناوب آبي و قرمز چشمک بزند، کليد 

ستگاهي به د اگر بلندگو قبال .وارد وضعيت خودکار ميشودشود،بلندگو روشن  به محض اینکه

 رت خودکار به همان دستگاه قبلي وصل خواهد شد، در غيروصل شده باشد، به صو

 خواهد شد pairingاینصورت وارد حالت 

Pair  کردن 

 خاموش کردن خواهد شد خاموشرا حرکت بدهيد، بلندگو وقتي دستگاه روشن است، کليد 

ه صورت بنباشد، دقيقه به دستگاهي وصل  5، اگر محصول به مدت  pairingدر زمان حالت 

 خاموش خواهد شدخودکار 

خاموش شدن 

 خودکار

 شارژ باتري شارژر را به درگاه دستگاه وصل کنيد)چراغ قرمز روشن ميشود(

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

 تلفني

 تماس تلفني ختم ه تماس تلفني، کوتاه فشار دهيدرا براي پایان دادن ب  دکمه

 افزایش ولوم صدا را براي افزایش ولوم صدا، کوتاه فشار دهيد دکمه  

 کاهش ولوم صدا را براي کاهش ولوم صدا، کوتاه فشار دهيد دکمه  

 بعدي را براي پخش موزیک بعدي، طوالني فشار دهيد دکمه  

 قبلي را براي پخش موزیک قبلي، طوالني فشار دهيد دکمه  

 پخش/توقف را براي پخش/توقف موزیک، کوتاه فشار دهيد وقتي محصول وصل هست، دکمه 

 

2. pair  يشدن به یک تلفن یا دستگاه سرگرم 

 تلفنتان را روشن کنيد و مطمئن شوید که بلوتوث فعال شده است.

 شوید.  pairingبلوتوثي را روشن کنيد و وارد حالت  بلندگو

 دستگاههاي بلوتوثي را روي تلفنتان جستجو کنيد.

 ت ميکند.فهرس" discover device"را به عنوان  دستگاه ،بعد از چند ثانيه، تلفن

 روي کنيد.پي pairingو از دستورات تلفن براي انتخاب این را انتخاب کنيد  بلندگو

 نيد.را انتخاب ک yes/okبعد دکمه  .را تائيد خواهد کرد  pairingتلفن شما 

 " از تلفنتان را انتخاب کنيد.connect with deviceدر خاتمه، "
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 با USB ژرو یا یک شار DCرا به یک شارژر  بلندگویادداشت : به راحتي ميتوانيد 

 ده، حداقلقبل از اولين استفا بلندگووصل کنيد. مطمئن شوید که  USBکابل ميکرو 

 ساعت شارژ کامل شود. 6براي 


