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� ��راهنمای استفاده از اپليكش

.۱

BT Linkاز اينكه شما از نرم افزار اختصا�               استفاده مى كنيد بسيار خرسنديم ، برای استفاده راحت تر لطفا مراحل زير را اجرا نماييد

 بلوتوث گوشـى خود را روشن كـرده و دستـگاه هـای اطراف را
جستجو نماييد ، شما دو گزينه                 و

را خواهيد ديد
گـزينه اول را انتخـاب نـمـوده و سپـس نــرم افــزار

را اجرا نماييد
BT Link

microlabmicrolab app

connectدر منوی اص� نرم افزار روی آيكون                كليک كنيد۲.

¡ صفحه كليک كنيد و منتظـر۳.  روی آيكون جستجو در پايـ£¢
 نتيجه بمانيد ، نام دستگاه شما در ليست با¦ نمايش داده

خواهد شد و قابل انتخاب است
۲

۳

۳

۳



قبل از استفاده از محصول لطفا دفترچه راهنما را مطالعه نمایید

¡ اكوآ¦يزرهای پيش فرض۴. در منوی ميا©¡ مى توانيد از ب£¢
انتخاب نماييد ، شما مى توانيد تمام اجزا صدای آهنگ

در حال پخش را به دقت تنظيم نماييد

۴ ۴

۵

۴

۵

۶

 در منوی ميا©¡ مى توانيد تمام اجزای صدای پخش شده از۵.
ميكروفن مانند اكو، تاخ¬¢ ، نوع افكت صو̄© را تغي¬¢ بدهيد

 در قسمت                           مى توانيد لحن صدای گوينده
را عوض كنيد و لحظات شادی را داشته باشيد

voice changer .۶
۶



ه شده روی دستگاه خود را به صورت ليست مشاهده و انتخاب نماييد۷. در اين بخش مى توانيد تمام آهنگ های ذخ¬¢

۷

۸

IOS تذكر : اين قسمت برای كاربران       حاوی محدوديت ها©¢ مى باشد

پس از انتخاب منوی                 ابتدا دكمه اسكن را انتخاب۸.
نماييد، اجازه بدهيد تا تمامى دامنه فركانس اسكن شود

تذكر : از باز بودن آن̄£¡ فلزی پشت دستگاه اطمينان حاصل
 فرماييد

۷

FM Radio

۸



اين قسمت اپليكيشن مخصوص م¶ف كنندگا©¡ هست۹.
كه برنامه استفـاده منظم و روزانه دارند ، در اين بخش

مى توانيد زمانبندی پخش پيش فرض برای بخش خودكار
وع خودكار رقص نور و توقف آن آهنگ و توقف آن ؛ ¼«
¡ را تعريف نماييد و يا پخش صدای زنگ در ساعت مع£¢

تذكر : برای فعـال ماندن ايـن حالـت دستگاه را از دكمه
يÁ خاموش نكرده يا از برق نكشيد ¡  ف¬¢

 تذكر : پس از يكبار اتصال به نرم افزار و اعمال تنظيمات
¡ نـرم افزار در   حÃ̄ در صـورت قطع اتـصال بلـوتـوث نـ¬¢

 زمانبندی تنظيم شده به كار خود ادامه مى دهد

۹

در منوی كن̄¬ل هوشمند سيستـم پخش نـور و موسيقى۱۰.
ان حساسيت چراغها به صدای پخش شـده ¡ مى توانيد م¬¢
¡ هزاران رنگ به سليقه خودتان را كم و زياد كنيد ، از ب£¢
انتخاب كنيد ، از رنگهای ثابت پيش فرض استفاده كنيـد
از تم های پيشنهادی نرم افزار استفاده نماييد يا سيستم

۱۰هارمونيک رقص نور را خاموش نماييد



جهت خاموش و روشن كردن دستگاه
دستگاه در حالت پخش ©Ê صدا شده و با فرمان مجدد صدای دستگاه باز مى شود

¡ ورودی های دستگاه انتخاب نماييد با اين دكمه ب£¢
¡ پخش از روی                 انتخاب نماييد دن ب£¢ »Ëبا هر بار ف

دس̄¬Í ¼يع به ورودی بلوتوث جهت ارتباط دستگاه و پخش موسيقى
ه شده انتخاب فايل از روی شماره يا ايستگاه راديو©¢ پيش ذخ¬¢

ان بلندی صدای ميكروفن مجزا از ولوم فايل در حال پخش ¡         كن̄¬ل م¬¢
     تنظيم بلندی صدای دستگاه

   كن̄¬ل حالت اكو صدای ميكروفن
ات در با¦نس صدای پخش شده از دستگاه   اعمال تغي¬¢

              تنظيم صدای بم و خروجى ووفر دستگاه با اين دو دكمه امكان پذير است
        بدينوسيله مى توانيد صدای زير دستگاه را تنظيم نماييد

ود دن اين دكمه دستگاه به صفحه            م¬¢ »Ëبا يكبار ف
دن اين دكمه مى توانيد فايل های داخل حافظه جانÊÃ را مشاهده نماييد »Ëبا ف   

دن             به ترتيب تنظيمات ذيل قابل انجام مى باشند »Ëبعد از تنظيم ولوم اص� با ف 
TEEBLE > BASS > BALANCE > EQUALIZER > LOUD > MIC VOLUME >ECHO >MIC TREBLE >MIC BASS

                                       تنظيم زير و بم صدای ميكروفن با اين دكمه ها امكانپذير است  
 انتخاب آهنگ بعدی يا بازگشت به ابتدای آهنگ يا آهنگ قب�

دن اين دكمه پخش فايل به طور ك� متوقف مى شود »Ëبا ف
ی پخش فايل بوسيله اين دكمه مى باشد توقف كوتاه يا از ¼ گ¬¢

:MUTE .2
:INPUT .3

:U/SD .4
:BT .5

:9....2,1 .6
:MIC VOL +/- .7

:VOL +N//- .8
:ECHO +/- .9
:BL / BR .10

:BASS +/BASS - .11
:TREBLE +/- .12

:MEM .13
:FOLDER .14

:ENTER .15

:MIC BASS +/- MIC TREBLE +/- .16
:             .17

:       .18
:        .19
:        .20
:        .21

ENTER

MP5 كاركرد دستگاه در حالت

¡ فايل ها انتخاب نماييد در حالت پخش تصوير با اين دكمه ها ب£¢
برای انتخاب و تاييد گزينه قابل اجرا از اين دكمه استفاده نماييد

برای برگشت به منو اص� يا صفحه قبل در اجرای تنظيمات از اين دكمه استفاده نماييد
جلو بردن يا عقب كشيدن فيلم در حال پخش

¡ پخش تصوير 4:3 يا 16:9 از اين دكمه استفاده نماييد انتخاب ب£¢
برای تنظيم با¦نس صدای خروجى دستگاه از اين دكمه استفاده كنيد

بازگشا©¢ منو يا بازگشت به صفحه قبل در تنظيمات

USB / SD كاركرد دستگاه در حالت

بوسيله كليد           حالت              را انتخاب نماييد
وع شود      يا      را وارد نماييد تا پخش ¼«

با استفاده از              آهنگها را يک به يک انتخاب نماييد
دن 6 و سپس 8 آهنگ شماره 68 را انتخاب نماييد »Ëبا ف Ñقه را انتخاب نماييد مثÑبوسيله دكمه های اعداد شماره آهنگ مورد ع

در حالت پخش از روی                با دكمه         از اكوا¦يزرهای مختلف استفاده كنيد 
دن برای بار دوم دستگاه تمام آهنگ ها را تكرار مى نمايد »Ëدن دكمه         يک آهنگ را برای تكرار انتخاب كرده و با ف »Ëبا يكبار ف

.1

.2

.3

.4

.5

.6

INPUT USB/SD

USBSD

USB/ SDEQ
REP 

ل راهنمای استفاده از ريموت كن��

USB يا SD

¡ رنگ های مختلف چراغ های دستگاه انتخاب نماييد دن اين كليد ب£¢ »Ëبا هربار ف

دن اين كليد نور زمينه كليدهای كن̄¬ل برای ۴ ثانيه روشن مى شود »Ëبا يكبار ف
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