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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 نیست

 

 محتویات داخل جعبه  (1

  هدفونیک عدد Everest Elite 750NC    

 کرویمشارژ عدد کابل  کی USB 

 ا شدني با ریموتکابل صوتي جد 

 کیسه حمل و آداپتور مسافرتي 

 

 :چراغها  و کلیدها
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 شکل باالدر  و چراغ دکمه ها

 دکمه روشن/خاموش 

 دکمه افزایش ولوم صدا 

 و قطع تماس  توقف موزیک /  پاسخ به تماس تلفني -دکمه پخش 

 دکمه کاهش ولوم صدا 

 دکمه بلوتوث 

 دکمه     Smart     

 و اتصال بلوتوث چراغ وضعیت روشن/خاموش 

 

 اتصاالت :

 

 
 ورودي کابل یواس بي جهت شارژ باتري دستگاه

 ورودي کابل صوتي جدا شدني با ریموت
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 بلوتوث :اتصال  (3

 هدفون را روشن کنید -1

 
 

الت به حبه صورت خودکار دستگاه بعد از روشن شدن ، ، ال براي اولین بار در صورت اتص-2

Pairing رفتدیگر خواهد  براي اتصال به دستگاه هاي. 

 وتوثتان وصل شویدبه دستگاه بل-3
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 Smart Buttonعملکرد 4) 

1- Adaptive Noise Cancelling(ANC) 

این قابلیت به شما اجازه میدهد تا سطح نویز محیط که میخواهید به آن اجازه شنیده شدن 

 My JBLبدهید یا آن را بلوکه کنید کنترل نمائید. این کنترل از طریق نرم افزار 

Headphones پذیرد  یو یا روش زیر انجام م 

 فعال میشود ANCعملکرد وقتي هدفون از طریق دکمه لغزنده تغذیه روشن میشود 

 
2-Ambient Awareness 

  :را فشار دهید تا  smart buttonدکمه 

1) ANC  ،2فعال شود)Ambient awareness   3کم یا )Ambient awareness 

 زیاد
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3- TruNote Auto Calibration 

 یکند.هدفون شخص سازي مکالیبراسیون کیفیت موزیک را بسته به کیپ بودن توگوشي 

 

 
 (فعال است ANC  ) مطمئن شوید که حالت TruNote auto calibrationبراي روشن کردن 

 ..باید هدفون را به درستي روي سر گذاشت تا کالیبراسیون به درستي انجام گیرد1

 را فشار دهید و نگه دارید.  smartشنیده شود ، دکمه   تا وقتي تن خاصي.2

 ده است.شتمام  TruNote auto calibrationچند ثانیه صبر کنید تا تن کامل شنیده شود. . 3

 

 کنترل موزیک :
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 : پاسخ به تماسهاي تلفني

 
 

 : عملکرد چراغها
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 My JBL Headphones( دانلود نرم افزار 8

خصي نترل و شکیگان رابا این نرم افزار  است.گوگل پلي و اپ استور قابل دانلود  این نرم افزار از

 سازي بیشتري روي تجربه موسیقي خود خواهید داشت.

 
 ( نکاتي در باره ذخیره باتري9

اتري ارژ بشبلوتوث میشود.اگر هدفون  التصد و این کار باعث قطع انی.کابل صوتي را جا بز1

 استفاده کنید. ANCاز عملکرد انید داشته باشد، هنوز میتو
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گوش  موسیقي ا بهتاگر شارژ باتري رو به اتمام است، به راحتي میتوانید کابل صوتي را جا بزنید 

 کنید.

 :JBL Everest Elite 750NC مشخصات دستگاه   

 
 


