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 هشدار :-1

 این محصول را در دماي اتاق نگهداري و استفاده نمائيد.

 این محصول را در باران یا شرایط مرطوب قرار ندهيد.

 جهت پيشگيري از صدمه به محصول ، آن را نياندازید یا پرتاب نکنيد.

 ندهيد. خودتان دستگاه را باز نکنيد ، تعمير نکنيد  و تغيير

 از حالل شيميایي براي پاک کردن دستگاه استفاده نکنيد.

 ائيد.ي نمجهت جلوگيري از ریسک انفجار، از قرار دادن باتري ليتيومي در آتش جدا خوددار

 ویژگيهاي محصول :-2

 DSPافکت صداي استریو فراگير سه بعدي 

 Class-G NCNآمپلي فایر دیجيتال 

  4.0پخش موزیک با بلوتوث 

 ليت هندزفريقاب

 AUX-INقابليت 

 iOSپشتيباني از پخش زنگ تلفن در محيط سيستم عامل  

 محتویات داخل جعبه :-3

 F7یک عدد بلندگوي 

 ميلي متري  3.5یک عدد کابل صوتي با جک 

 USBیک عدد کابل 

 یک عدد قالب 

 راهنما

 :طرز کار کليدها -4
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 طرز کار پورتها : -5
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 شاخص چراغ:-6

 
 اتصال بلوتوث: -7
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 :فنيمشخصات  -8

 
 سواالت متداول: -9

 مشکل : بلوتوث جفت شده، وصل نميشود

 " را وارد0000ز الزم بود "اگر کلمه رم -یستارت کنيد ببلندگو را ر -پاسخ : الف

 کنيد

 مشکل : موقع پخش موزیک هنگ ميکند

سط وزي این چي يد . آیاپاسخ : مقدار فاصله وسيله بلوتوث دار تا بلندگو را بررسي کن

 مانع نيست؟

 مشکل : بلندگو یک اتصال را نشان ميدهد اما موزیک پخش نميشود

 muteک کنيد که بلندگو در حالت چ -دا را چک کنيد بصميزان ولوم  -پاسخ : الف

 قرار دارد یا خير. pauseیا 

 صدا ندارد AUXمشکل : منبع ورودي 

 درست استپاسخ : چک کنيد که اتصال کابل صوتي 
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 مشکل : بلندگو روشن نميشود

 پاسخ : چک کنيد که شارژ باتري کم است یا خير

 مشکل : سيستم هنگ است

 پاسخ : بلندگو را ریست کنيد

 

 

 

 

 

 


