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   Soundboss 

                 دستگاه بلوتوث متصل به هدفون باید از تکنولوژى               و



بوسیله کابل                 و همچنین سایر ابزارهاى پخش موسیقى از آن لذت ببرید .

UN800BTبا هدفون                             مى توانید
از طریق تلفن همراه و همچنین دستگاه هایى که قادر به پخش موسیقى 

 هستند از موسیقى بدون سیم لذت ببرید.
 از طریق اتصال به بلوتوث , از کارکردهاى اصلى پخش موسیقى مانند
Play,Pause                         و غیره  بصورت کنترل از راه دور استفاده کنید    .
mp3از موسیقى ذخیره شده در کارت حافظه با فرمت           لذت ببرید.

FMاز پخش برنامه هاى رادیویى از طریق موج          لذت ببرید.
AUX

AVRCP                        دستگاه بلوتوث متصل به هدفون باید از تکنولوژى               و A2DP .پیشتیبانى کند
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 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 . 

روش نگهدارى عمومى
براى جلوگیرى از آسیب و خرابى

در معرض قرار دادن هدفون در مکانهایى با دماى باال 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.

دماى کارکرد و ذخیره سازى
عملکرد و ذخیره سازى هدفون در مکانهایى با دمــاى کمتر از 15- درجه و  باالتر از

55     درجه سانتیگراد ممنوع است و  به دستگاه آسیب مى رساند  .

 شارژ کردن

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 .
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 جفت  شدن

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 .

 روشهاى جفت شدن

دستگاه های بلوتوثی باید نهایتا تا فاصله 30 سانتی م�ی از هم قرار گیرند.

روش متداول اتصال دستگاه های بلوتوثی را انجام دهید تا نام                             در

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 اط§عات اتصال را ¥ایش می دهند .

(Pairing)

(Pairing)



UN800BT  درباره ى هدفون

پخش صدا
جهت افزایش صدا ، طبق تصویر دکمه را فشارداده

وبه سمت باال نگهدارید .
جهت کاهش صدا ، طبق تصویر دکمه را فشار داده 

و به سمت باال 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 باال و براى
رفتن به موسیقى بعدى  دکمه فوق  را به سمت 

پایین فشار دهید  .
جهت پخش یا مکث ، دکمه فوق را یکبار فشار دهید  .

گوش دادن به برنامه هاى رادیویى
براى رفتن به ایستگاه رادیویى قبلى ، دکمه را به سمت
باال و براى رفتن به ایستگاه رادیویى بعدى ، دکمه 

را به سمت پایین فشار دهید .
جهت فعال کردن حالت سکوت یا پخش
را فشار دهید. مجدد صدا دکمه فوق 

 دکمه  اکوالیزر
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 

AUX

میکروفن
درگاه کارت حافظه

قابلیت تنظیم سایز هدفون
دکمه
خاموش و روشن

ورودى صدا

چراغ نشانگر

مشخصات فنى

نسخه بلوتوث : ورژن 4.2
قطر درایور : 40 میلى متر

میزان حساسیت : 108 -/+ 3   دسى بل
امپدانس : 32 اهم

پاسخ فرکانسى : 20 هرتز تا 20 کیلو هرتز
بلوتوث از  پشتیبانى  پروفایل 
محدوده عملکرد : تا 10 متر

باترى : 500 میلى آمپر
مدت زمان شارژ : 2 ساعت

مدت زمان عملکرد : 5 الى 6 ساعت
نئودیمیوم  : نوع آهن ربا 

راه هاى اتصال به این هدفون : بلوتوث،کارت حافظه،رادیو،کابل

A2DP , AVRCP

aux 

   معرفى اپلیکیشن

Wellaudio

WellAudio 
اپلیکیشن                              به شما این  امکان را مى دهد، که با اتصال  به هدفون  از طریق

گوشى هوشمند  اندرویدى خود ، آهنگ ها را همانند  لیست پخش کنترل کرده، اکوالیزر 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

IOSگوشـى هایى با سیستم عامــل         میتوانید از سایر برنامه هاى استاندارد استفاده کنید.

برای نصب این برنامه روی گوشی اندروید خود لطفا کد (1)  و جهت  دس�سی به سواªت                    

متداول کد (2)  را اسکن کنید   

(1) (2)


