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 راهنمای استفاده ازرابط گردنی بلوتوثی و هندسفری نامرئی

 یده اید سپاسگزاریم.زدر ابتدا از اینکه یکی از محصوالت این شرکت را جهت استفاده برگ

 محتویات بسته:

 یک عدد هندسفری نامری -1

 وات 4یک عدد رابط گردنی بلوتوثی  -2

 شارژر یواس بی -3

 کابل رابط جهت شارژر -4

 سونی 333 یک عدد باطری شماره -5

قبل از استفاده از رابط بلوتوثی گردنی از داشتن شارژ کامل آن مطمئن شوید و هنگامی که 

دستگاه در حال شارژ شدن باشد المپ قرمز آن روشن می شود و پس از اتمام شارژ المپ 

عدد کلیدی دو .عدد کلید می باشد 3رابط بلوتوثی گردنی دارای قرمز آن خاموش می گردد.

طرف رابط قراردارد جهت تنظیم بلندی صدا و یک عدد کلیدی که به صورت  که در یک

تک در طرف مقابل قراردارد جهت روشن و خاموش کردن دستگاه مورد استفاده قرار می 

 گیرد.

نگه داشته سپس المپی  ثانیه 4مدت  در ابتدا کلیدی که جهت روشن کردن دستگاه است رابه

,خاموش و ی کلید ولوم تنظیم صدا قراردارد به صورت چشمک زن آبی رنگ که در باال

می شود.سپس بلوتوث گوشی موبایل خود را روشن نموده و یک عدد هندسفری روشن 

بلوتوثی جدید جستجو نمایید .پس از جستجو گوشی شما یک هندسفری بلوتوث جدید به 

عدد صفر  4ورت درخواست رمز آن را انتخاب کرده ودر ص,ا میکند پید TOPro   نام 

 خاموش می شود.زن  کچراغ چشم,وارد نمایید.پس از برقراری ارتباط 

 اکنون با ید عالمت هندسفری بلوتوث باالی صفحه نمایش گوشی نمایش داده شود. 
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سپس باطری هندسفری را از بسته باز کرده و در جهت خودش به آرامی وارد هندسفری 

سمت مثبت سمت پهنتر ق.جهت بوده ,مثبت ومنفی 2ی شما دارای .)دقت نمایید باطرنمایید

باطری می باشد وباید سمت داخلی دریچه ورودی باطری قرارگرفته وسمت منفی باطری 

که باریکتر می باشد ویک حلقه مشکی دور آن قراردارد باید سمت بیرون دریچه ورودی 

 باطری قرارگیرد(.

 

ردن هندسفری شده و حتی در بعضی موارد باعث اشتباه وارد کردن باطری باعث کار نک

 سوختن آن می شود.
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باطری حتما باید به صورت خشابی و از روبرو وارد جایگاه باطری هندسفری گردد و از 

 وارد کردن آن از بغل ها ویا انداختن آن به داخل هندسفری جدا پرهیز نمایید. 

آن را به آرامی خارج کنید و برای پس از هر بار استفاده از هندسفری الزم است باطری 

استفاده بعدی نگه دارید چون مادامیکه باطری داخل هندسفری باشد هندسفری روشن مانده و 

 باطری شارژخود را ازدست می دهد.

ساعت و مدت زمان نگهداری شارژتوسط رابط 5عمر باطری هندسفری به طور میانگین 

 ند شارژ مجدد می باشد.ساعت میباشد که پس از آن نیازم 12بلوتوثی 

متر وحداکثر فاصله رابط گردنی از  11حداکثر فاصله رابط گردنی از گوشی موبایل 

 سانتیمتر می تواند باشد. 01هندسفری 

وات می باشد و می توان از آن  4رابط گردنی دارای میکروفن داخلی بوده وتوان آن حدود 

 جهت گوش کردن به موزیک نیز استفاده کرد.

 

 کر از حسن انتخاب شمابا تش


