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ﺷﺎرژ ﮐﺮدن

ﺑﺎ ﻫﺪﻓﻮن  UN800BTﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
 -1از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺨﺶ ﻣﻮﺳﯿﻘﻰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻣﻮﺳﯿﻘﻰ ﺑﺪون ﺳﯿﻢ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ.
 -2از ﻃﺮﯾﻖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺑﻠﻮﺗﻮث  ,از ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎى اﺻﻠﻰ ﭘﺨﺶ ﻣﻮﺳﯿﻘﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ
 Play,Pauseو ﻏﯿﺮه ﺑﺼﻮرت ﮐﻨﺘﺮل از راه دور اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .
 -3از ﻣﻮﺳﯿﻘﻰ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ  mp3ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ.
 -4از ﭘﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى رادﯾﻮﯾﻰ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮج  FMﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ.
 -5ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎﺑﻞ  AUXو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ اﺑﺰارﻫﺎى ﭘﺨﺶ ﻣﻮﺳﯿﻘﻰ از آن ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ .
 -6دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻠﻮﺗﻮث ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻮن ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژى  A2DPو AVRCPﭘﯿﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ ﮐﻨﺪ.

ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ
ﺣﻔﻆ اﯾﻤﻨﻰ ﺷﻨﻮاﯾﻰ
ﺧﻄﺮ
ﺑﺮاى ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺷﻨﻮاﯾﻰ ﺧﻮد ﻟﻄﻔﺎ زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺪﻓﻮن ﺑﺎ ﺻﺪاى ﺣﺪاﮐﺜﺮى را ﮐﺎﻫﺶ داده و
ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺻﺪا را در ﻣﺤﺪوده ى اﯾﻤﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .

ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮاى ﺑﺎر اول  ،آن را ﺑﻪ ﻣﺪت دوﺳﺎﻋﺖ ﺷﺎرژ ﮐﻨﯿﺪ .در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﻰ
ﻫﺪﻓﻮن دو ﺳﺎﻋﺖ زﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارد ﺗﺎ ﺷﺎرژ ﺷﻮد در زﻣﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﺷـــﺎرژ  ،از ﻃﺮﯾــﻖ
ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺎرژ داﺧﻠﻰ ﭼﺮاغ ﺷﺎرژ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻰ ﺷﻮد و ﭼـــﺮاغ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﺗﺼـﺎل ﺑﺮق
ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻰ ﮔﺮدد .

ﺟﻔﺖ ﺷﺪن )(Pairing
دستگاه بلوتوث با هدفون باید از قبل به هم متصل شوند .یکبـار که دستگاه بلوتوث به
هدفون وصل شد دیگر نیاز به اتصال مجدد برای دفعات بعدی نیست جز در یک مورد
آن هم زمانی است که نام دستگاه از لیست تشخیص بلوتوث حذف شده باشد .

روش ﻧﮕﻬﺪارى ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺑﺮاى ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از آﺳﯿﺐ و ﺧﺮاﺑﻰ
در ﻣﻌﺮض ﻗﺮار دادن ﻫﺪﻓﻮن در ﻣﮑﺎﻧﻬﺎﯾﻰ ﺑﺎ دﻣﺎى ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﻗﺮار دادن در ﻧﺰدﯾﮑﻰ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎى
ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﻰ ﯾﺎ در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ  ،ﯾﺎ ﻓﺮوﺑﺮدن ﻫﺪﻓﻮن در آب اﮐﯿﺪا ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .
اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻮﯾﻨﺪه ﻫﺎى ﺣﺎوى اﻟﮑﻞ  ،آﻣﻮﻧﯿﺎك  ،ﺑﻨﺰﯾﻦ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ اﮐﯿﺪا ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
درﺻﻮرت ﻧﯿﺎز آن را ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﺮم و آب و ﺻﺎﺑﻮن رﻗﯿﻖ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ.
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دﻣﺎى ﮐﺎرﮐﺮد و ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزى
ﻋﻤﻠﮑﺮد و ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزى ﻫﺪﻓﻮن در ﻣﮑﺎﻧﻬﺎﯾﻰ ﺑﺎ دﻣــﺎى ﮐﻤﺘﺮ از  -15درﺟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ از
 55درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه آﺳﯿﺐ ﻣﻰ رﺳﺎﻧﺪ .
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روﺷﻬﺎى ﺟﻔﺖ ﺷﺪن )(Pairing
دستگاه های بلوتوثی باید نهایتا تا فاصله  30سانتی مرتی از هم قرار گیرند.
در
روش متداول اتصال دستگاه های بلوتوثی را انجام دهید تا نام
UN800BT
لیست دستگاه های شناسایی شده ظاهر شود ،سپس نام آن را از لیست انتخاب کرده و به آن
متصل شوید.
زمانیکه اتصال کامل شد  ،چراغ آبی به آرامی چشمک می زند .
برخی از دستگاه های بلوتوث اطالعات اتصال را منایش می دهند .

درﺑﺎره ى ﻫﺪﻓﻮن UN800BT

ﻣﺸﺨﺼﺎتﻓﻨﻰ

ﭼﺮاغ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ

ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ
دﮐﻤﻪ
ﺧﺎﻣﻮش و روﺷﻦ

درﮔﺎه ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺎﯾﺰ ﻫﺪﻓﻮن
ورودى ﺻﺪاAUX

دﮐﻤﻪ اﮐﻮﻻﯾﺰر
ﺑﺮاى ﺷﻤﺎره ﮔﯿﺮى ﻣﺠﺪد آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻤﺎس
دﮐﻤﻪ را دوﺑﺎر ﭘﺸﺖ ﻫﻢ ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ
ﺑﺮاى ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﻤﺎس  ،ﯾﮑﺒﺎر دﮐﻤﻪ
را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ
ﺟﻬﺖ ﻗﻄﻊ ﺗﻤﺎس دﮐﻤﻪ را ﻓﺸﺎر داده و
ﮐﻤﻰ آن را ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ
ﭘﺨﺶ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ
ﭘﺲ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺨﺶ ﻣﻮﺳﯿﻘﻰ از
ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ  ،ﺑﺎ ﻓﺸﺎردادن و
ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ دﮐﻤﻪ ى ﻓﻮق  ،از ﺣﺎﻟﺖ
ﭘﺨﺶ ﻣﻮﺳﯿﻘﻰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻟﯿﺴﺖ  ،ﭘﺨﺶ
و ﺗﮑﺮار ﯾﮏ ﺗﮏ آﻫﻨﮓ و ﭘﺨﺶ
ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻰ )رﻧﺪوم(  ،ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﻦ
آﻫﻨﮓ ﻫﺎ  ،ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﻮﯾﺪ

ﭘﺨﺶﺻﺪا
ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺪا  ،ﻃﺒﻖ ﺗﺼﻮﯾﺮ دﮐﻤﻪ را ﻓﺸﺎرداده
وﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﻧﮕﻬﺪارﯾﺪ .
ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺪا  ،ﻃﺒﻖ ﺗﺼﻮﯾﺮ دﮐﻤﻪ را ﻓﺸﺎر داده
و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﻧﮕﻬﺪارﯾﺪ .
ﺟﻬﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺨﺶ ﺻﺪا از ﺑﻠﻮﺗﻮث ﺑﻪ رادﯾﻮ و
ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ دﮐﻤﻪ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داﺧﻞ ﻓﺸﺎرداده و
ﻧﮕﻬﺪارﯾﺪ .
ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪه ى ﺑﻠﻮﺗﻮﺛﻰ ﯾﺎ ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ
ﺑﺮاى رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﻰ ﻗﺒﻠﻰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ و ﺑﺮاى
رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﻰ ﺑﻌﺪى دﮐﻤﻪﻓﻮق راﺑﻪﺳﻤﺖ
ﭘﺎﯾﯿﻦﻓﺸﺎردﻫﯿﺪ.
ﺟﻬﺖﭘﺨﺶﯾﺎﻣﮑﺚ،دﮐﻤﻪﻓﻮقراﯾﮑﺒﺎرﻓﺸﺎردﻫﯿﺪ.
ﮔﻮشدادنﺑﻪﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎىرادﯾﻮﯾﻰ
ﺑﺮاىرﻓﺘﻦﺑﻪاﯾﺴﺘﮕﺎهرادﯾﻮﯾﻰﻗﺒﻠﻰ،دﮐﻤﻪراﺑﻪﺳﻤﺖ
ﺑﺎﻻ و ﺑﺮاى رﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه رادﯾﻮﯾﻰ ﺑﻌﺪى  ،دﮐﻤﻪ
را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ .
ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﺣﺎﻟﺖ ﺳﮑﻮت ﯾﺎ ﭘﺨﺶ
ﻣﺠﺪد ﺻﺪا دﮐﻤﻪ ﻓﻮق را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ.

ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻠﻮﺗﻮث  :ورژن 4.2
ﻗﻄﺮ دراﯾﻮر  40 :ﻣﯿﻠﻰ ﻣﺘﺮ
ﻣﯿﺰان ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ  3 +/- 108 :دﺳﻰ ﺑﻞ
اﻣﭙﺪاﻧﺲ  32 :اﻫﻢ
ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﻰ  20 :ﻫﺮﺗﺰ ﺗﺎ  20ﮐﯿﻠﻮ ﻫﺮﺗﺰ
ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ از ﺑﻠﻮﺗﻮث A2DP , AVRCP
ﻣﺤﺪوده ﻋﻤﻠﮑﺮد  :ﺗﺎ  10ﻣﺘﺮ
ﺑﺎﺗﺮى  500 :ﻣﯿﻠﻰ آﻣﭙﺮ
ﻣﺪت زﻣﺎن ﺷﺎرژ  2 :ﺳﺎﻋﺖ
ﻣﺪت زﻣﺎن ﻋﻤﻠﮑﺮد  5 :اﻟﻰ  6ﺳﺎﻋﺖ
ﻧﻮع آﻫﻦرﺑﺎ  :ﻧﺌﻮدﯾﻤﯿﻮم
راه ﻫﺎى اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪﻓﻮن  :ﺑﻠﻮﺗﻮث،ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ،رادﯾﻮ،ﮐﺎﺑﻞ aux

ﻣﻌﺮﻓﻰاﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ WellAudio
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  Wellaudioﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﻰدﻫﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻮن از ﻃﺮﯾﻖ
ﮔﻮﺷﻰ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻧﺪروﯾﺪى ﺧﻮد  ،آﻫﻨﮓ ﻫﺎ را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻟﯿﺴﺖ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮده ،اﮐﻮﻻﯾﺰر ﻣﻮﺳﯿﻘﻰ
را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده،ﻣﻮج رادﯾﻮ را ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ  .ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎى اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﻰ اﯾﻦ ﻫﺪﻓﻮن
ﺑﻰ ﺷﮏ ﺻﺪاى ﺧﺮوﺟﻰ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﺎﻟﻰ ﺗﺮى ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺪﻓﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺣﺲ ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﻰ را ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﺗﺮ ﻣﻰ ﺳﺎزد .ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل از ﻃﺮﯾﻖ
ﮔﻮﺷـﻰ ﻫﺎﯾﻰ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣــﻞ  IOSﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
برای نصب این برنامه روی گوشی اندروید خود لطفا کد ) (1و جهت دسرتسی به سواالت
متداول کد ) (2را اسکن کنید
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