
ارتباطات همراه   ننامدارا  

 

  دفترچه راهنماي ایرباد بلوتوث نوکیا 

NOKIA COMFORT BUDS+ TWS 411W  
    

  

  



ارتباطات همراه   ننامدارا  

 

  : دفترچه راهنما 

  اقالم جعبه: 

  ) s/m/lژله اي( -کیس شارژ          -

  دفترچه راهنما -ایربادها             -

  بررسی اجمالی محصول 

  

  

  کیس شارژ 

  )R( سوکت شارژ-1

 L)( سوکت شارژ-2

  وضعیت باطري   LEDچراغ -3

   USB Type-Cدرگاه شارژ - 4



ارتباطات همراه   ننامدارا  

 

 ایرباد ها: 

 

  میکروفون-5

  ايژله -6

  نوار لمسی -7

  

  به کار  شروع  -١

را از روي سوکت شارژ    برچسب ها  Nokia comfort earbudsقبل از استفاده از ایربادهاي   ١-١

را به یک منبع     usb type-cسپس کابل   ایربادها بردارید و آن ها را به کیس شارژ برگردانید، 

  ین استفاده شارژ کنید. ایربادها و کیس شارژ را قبل از اول تغذیه متصل کنید تا شارژ شود،
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هایی که مناسب سایز گوش خودتان هست را  ي بهینه و عملکرد بهتر صدا، ژله ايبراي استفاده 2-1

 استفاده کنید.

 

  اتصال به بلوتوث )2

  با دستگاه  اتصال 2-1

  : متصل شدنروشن کردن و ) 2-1

ها به صورت اتوماتیک روشن و به یکدیگر کنید، آنهنگامی که شما ایربادها را از کیس شارژ خارج می

با موفقیت به یکدیگر متصل شدند، چراغ نشانگر  متصل می از اینکه  روي ایرباد    LEDشوند و پس 

  شوند. راست به رنگ آبی و قرمز چشمک زن شده و ایربادها آماده ي اتصال به بلوتوث دستگاه شما می 

  :  دستگاهمتصل شدن به بلوتوث ) 2-1

و   کرده  روشن  را  خود  فهرست     Nokia TWS-411\Nokia TWS-411 Wبلوتوث دستگاه  در  را 

  بلوتوث خود پیدا کنید و متصل شوید. 

  

  

   



ارتباطات همراه   ننامدارا  

 

  شود.د راست به رنگ آبی و قرمز چشمک زن میابر روي ایرب LEDچراغ نشانگر  اتصال، مرحلهدر طی 

ثانیه یکبار    10ایربادها هر     LEDزمانی که با موفقیت به بلوتوث دستگاه متصل شوند،چراغ نشانگر  

 زنند.چشمک آبی می

بعد ازاتصال اولیه ،هربار که ایربادها را از کیس شارژ خارج کنید، به صورت اتوماتیک به بلوتوث   ) 2-2

  شوند.دستگاه شما متصل می

  شوند. به  دستگاهی متصل نباشند، به صورت اتوماتیک خاموش میدها  ایربااگر    دقیقه  5بعد از    )2-3

  

  نحوه استفاده از ایربادها ) 3

  کنترل لمسی   )3-1

  

  کنترل هاي بیشتر )4

  )استفاده از تک ایرباد 4-1

  mono headset  اتصال اولیه، از گوشی راست یا چپ به صورت یکتوانید بعد از  شما همچنین می

  یا یک گوشی مستقل استفاده کنید.
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  ): Reset(  ) بازگرداندن به تنظیمات اولیه 4-1

i( .هردو ایرباد را در کیس شارژ قرار دهید  

ii( مرتبه به صورت مکرر فشار دهید. 4ایرباد را  هردو  

iii( شود و اکنون دستگاه شما چراغ نشانگر به رنگ بنفش میReset   شده است  


