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 ا ي نوك   م ي سي هدفون كامالً ب   ي دفترچه راهنما 

  Nokia Clarity Earbuds+ TWS-731  
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 Nokia Clarity Earbuds+  TWS-731دفترچه راهنماي  

  

 USB Type-Cكابل - اقالم جعبه                    

                   دفترچه راهنما-                 كيس شارژ-

  ) L/Rايربادها(-

  اي ژله -

 

  بررسي محصول 

  كيس شارژ 

  Rسوكت  شارژ  )١

 Lسوكت شارژ  )2

  كليد كيس شارژ  )3

  نشانگر باطري  LED چراغ )٤

 USB Type-Cدرگاه ورودي كابل  )5

 

 

  

  ) ميكروفون٦

  اي ) ژله٧

  )كنترل لمسي ٨

  



  نامداران ارتباطات همراه 
WWW.NAMDARN.CO 

  

 شروع به كار كنيد  .١

 

برچسبي روي سوكت   ياليه ،  earbuds+  NOKIA Clarityقبل استفاده از ايربادهاي ١.١
ي كابل  ايربادها را جدا كرده و ايربادها را به كيس شارژ برگردانيد. سپس به وسيله

USB Type-C   كيس را به يك منبع تغذيه متصل كنيد تا شارژ شود.قبل از اولين ،
  شارژ كنيد.  fullاستفاده ايربادها و كيس  را 

  

  

  

  

عملكرد    ١.٢ و  بهينه  استفاده ي  ايبراي  ژله  گوش    بهتر صدا،  مناسب سايز  هايي كه 
  .خودتان هست را استفاده كنيد
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  جفت سازي و اتصال به بلوتوث   . ٢

  اتصال به دستگاه  ٢.١

٢.١a   :روشن كردن و اتصال  

كنيد، آنها به صورت اتوماتيك روشن  هنگامي كه شما ايربادها را از كيس شارژ خارج مي 
ايرباد    LEDشوند. زمانيكه با موفقيت متصل شدند، چراغ شده و به يكديگر متصل مي 

ي اتصال به بلوتوث  راست به رنگ آبي و قرمز چشمك زن شده و ايربادها آماده 
  شونددستگاه مي 

٢.١b  :اتصال به بلوتوث دستگاه  

  بلوتوث دستگاه خود را روشن كرده  

  را  "Nokia TWS-731  "و از توي ليست 

  دستگاه متصل شود.انتخاب كنيد تا 

  

  LEDدر طي پروسه ي اتصال، چراغ نشانگر 
ايرباد راست به رنگ آبي و قرمز چشمك زن  

   ميشود.

  

هنگامي كه با موفقيت به دستگاه متصل  
  ١٠ايربادها هر  LEDشدند، چراغ نشانگر 

  ثانيه چشمك آبي رنگ ميزنند. 
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ايربادها از كيس شارژ به صورت  بعد از اتصال اوليه ، با هر بار خارج كردن  ٢.٢
  شوند.اتوماتيك به بلوتوث دستگاه شما متصل مي 

دقيقه به صورت اتوماتيك   ٥گر ايربادها به دستگاهي متصل نباشند بعد از  ٢.٣
  شوند.خاموش مي 

  

  

  نحوه استفاده از ايربادها   . ٣

  كنترل لمسي  ٣.١
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  كنترل هاي بيشتر   . ٤

  تك ايرباد:استفاده از  ٤.١

توانيد پس از اتصال اوليه از ايرباد راست و چپ به صورت تك ايرباد استفاده  شما مي 
  كنيد.

  كردن و بازگرداندن به تنظيمات اوليه:    resetنحوه    ٤.٢

i(  .هردو ايرباد را دركيس شارژ قرار دهيد  

ii(ثانيه كليد كيس شارژ را نگه داريد.  ١٥  

iii(  چراغLED  چشمك ميزند و دستگاه    ٣كيسreset  شود.مي  

  

  

  

 )   low latency modeكاهش ميزان تاخير صدا( .٥

  ) gaming/video(حالت  

 low latencyمرتبه ضربه بزنيد تا صدا را از حالت  ٤) L/Rبه كليد كنترل ( ٥.١

mode<OFF  . تغيير حالت دهيد    
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  مديريت صدا   .٦

  به صورت زير تغيير حالت دهد:ثانيه نگه داريد تا ٢را به مدت   (R)كليد كنترل   ٦.١

ANC >ambient mode(صداي محيط) >OFF  

  

  

  ميكروفون دريافت صدا   . ٧

كيس شارژ خارج شود به  ايربادي كه اول از  صدا توسط ايرباداوليه دريافت ميگردد.
  شود.عنوان ايرباد اوليه شناخته مي 

 


