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 :و نکات مهم هشدارها

 
 ب و رطوبت محیط مقاوم است.آاین دستگاه در مقابل پاشیده شدن قطرات 

 اکیدا پیشنهاد میشود از قرار دادن دستگاه در آب خودداري کنید.

ن ر شدوند غوطه اتومی واه ضد آب طراحي شده گدر صورت رعایت تمام نکات ایمني، این دست

 در صورتي که: محدود تحمل کندعمق در آب را براي مدت کوتاه و 

 شده باشد.ناز شرایط آب بندي خارج  و .دستگاه ضربه نخورده باشد1

 .دستگاه در حال شارژ نباشد.2

 .درپوش محل اتصاالت بسته باشد.3

است و توسط  تشخیص آب خوردگي به دلیل عدم رعایت نکات ذکر شده به سادگي میسر

 کارشناسان شرکت تشخیص داده خواهد شد.

ه ي دستگابرا بدیهي است هر گونه صدمه و خرابي که به دلیل عدم اطالع از نحوه استفاده صحیح

 .کرداتفاق بیافتد آن را از شرایط ضمانت خارج خواهد 
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 محتویات داخل جعبه ( 1

  پخش کننده موسیقيیک عدد Xtreme 2 

 تور برقآداپعدد  کی 

 دستگاه یک عدد بند آویز 

 

 

 ها ( دکمه 2
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 در شکل باال  راستاز 

 پاسخ به تماس تلفني / موزیک توقف -دکمه پخش 

  ش ولوم صداافزایدکمه 

  دکمهJBL Connect+ 

 دکمه روشن/خاموش 

  صدا ولوم شکاهدکمه 

 بلوتوث دکمه  

 اتصاالت ( 3

 
 از راست در شکل باال

 رژ باتري دستگاهجهت شا آداپتور برقورودي 

 خروجي جهت شارژ موبایل و تبلت

 فقط براي ارتقاء فریمور

 (Aux-in)میلیمتري  3.5جک  ورودي صوتي با



 

 5 

 بلوتوث ( 4

 .اتصال بلوتوث1

 
اي دیگر براي اتصال به دستگاه ه Pairingدستگاه را به حالت ،  Bluetoothدکمه فشار دادن 

 خواهد برد.

 

 کنترل موزیک . 2
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 : پاسخ به تماسهاي تلفني.3

 براي پاسخ دکمه زیر را فشار دهید

 
 سپس رو به روي میکروفون دستگاه به صورت زیر صحبت کنید 

 
 

 دستیار صوتي ( 5

 Voice Assistantدر موبایلتان قسمت   JBL Connectپس از نصب نرم افزار 

 Googleوتي ، دستیار ص دستگاه" روي داخل نرم افزار را لمس کنید تا دکمه"

Now  یا Siri را فشار  دستگاه" روي . حال دکمه "را روي گوشي شما فعال سازد

شما فعال شود.دقت کنید که از قبل دستیار صوتي شما گوشي دهید تا دستیار صوتي 

 .روي موبایلتان فعال شده باشد
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6 )JBL Connect+ 

 JBLسازگار با  تگاههايي دسبه صورت بیسیم بیش از صد عدد بلندگواین قابلیت 

Connect+  را به یکدیگر متصل میسازد. 
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دکمه  موزیک خود را پخش کنید واز طریق بلوتوث ها دستگاهابتدا روي یکي از 

JBL Connect+  ا هدستگاههاي دیگرتان فشار دهید . همه را روي همه دستگاه

 .یک موزیک یکسان را پخش خواهند کرد

 
 : JBL Connectنرم افزار 

ا ممکن ستگاه ردام ر نیاین نرم افزار امکان تنظیم استریو ، ارتقا فریم ور دستگاه و تغی

 .میسازد
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  چراغحالت ( 7

 
 

 ( هشدار8

 
د و به آرامي را جدا کنی وصل شده، لطفا همه کابلهاي  Xtreme 2براي اطمینان از ضد آب بودن 

است  ممکنبدون انجام کارهاي فوق  در معرض آب Xtreme 2درپوش را ببندید. قرار دادن 

ا در ر Xtreme 2، آنشود. به عالوه در زمان شارژ باتري  دستگاهباعث آسیب همیشگي به 

 شود. غذیهتمنبع  یامعرض آب قرار ندهید ، این کار ممکن است باعث آسیب همیشگي به بلندگو 

رژ ري را شابات ه ماه یکباربراي مدت طوالني استفاده نخواهد شد، لطفا حداقل هر س دستگاهاگر 

 خواهد کرد. مجدد کنید. طول عمر باتري بسته به نوع مصرف و شرایط محیطي فرق
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 :Xtreme 2 مشخصات دستگاه   

 
 

 

 


