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مقدمه
مرور کلی عملکردها
با  ،Mono Bluetooth® Headsetمیتوانید در هنگام گوش کردن به موسیقی از روی دستگاه،
تماسهای ورودی و خروجی را کنترل کنید .میتوانید هدست ® Bluetoothرا همزمان به دو
دستگاه ® Bluetoothوصل کنید تا بتوانید بدون قطع و وصل کردن ،تماسها را از دو دستگاه
دریافت کنید.

نمای کلی لوازم جانبی

 .1روکش بلندگوی گوشی
 .2بلندگوی گوشی
 .3درگاه میکرو USB
 .4میکروفون
 .5کلید روشن/خاموش و تماس
 .6چراغ اعلان
اطلاعات سازگاری مربوط به لوازم جانبی شما در  www.sonymobile.com/supportموجود است.
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نکات اصلی
شارژ کردن هدست
ً
تقریبا  ۲٫۵ساعت
قبل از استفاده از  Mono Bluetooth® Headsetبرای اولین بار ،باید آن را
شارژ کنید .توصیه میشود از شارژرهای  Sonyاستفاده کنید.
شارژ کردن باتری

1
2

یک سر کابل  USBرا وارد شارژر )یا درگاه  USBرایانه( کنید.
سر دیگر کابل را وارد درگاه میکرو  USBروی  Mono Bluetooth® Headsetکنید.

روشن و خاموش کردن هدست
•
•

روشن کردن هدست
دکمه روشن/خاموش را فشار داده و نگه دارید تا چراغ اعلان به رنگ سبز روشن شود.
خاموش کردن هدست
دکمه روشن/خاموش را فشار داده و نگه دارید تا چراغ اعلان به رنگ قرمز یک بار
چشمک بزند.

جفتسازی هدست با دستگاههای سازگار
قبل از استفاده از هدست ،باید آن را با یک دستگاه ® Bluetoothسازگار ،مثلا ً یک تلفن
جفتسازی کنید .پس از تکمیل جفتسازی ،هدست پس از روشن شدن و قرار گرفتن در
محدوده دستگاه سازگار با ® ،Bluetoothبه سرعت به آن وصل میشود .همچنین میتوانید
هدست را با یک دستگاه سازگار با ® Bluetoothدیگر به همین روش جفتسازی کنید.
1
2
3
4
5

جفتسازی دستی هدست با دستگاه ®Bluetooth
مطمئن شوید که عملکرد ® Bluetoothدر دستگاه ® Bluetoothروشن است.
هدست را خاموش کنید.
هدست :دکمه روشن/خاموش را فشار داده و نگه دارید تا چراغ اعلان به رنگ سبز به
سرعت چشمک بزند.
دستگاه ® :Bluetoothدستگاههای ® Bluetoothرا اسکن کنید ،سپس  MBH20را
در فهرست دستگاههای در دسترس انتخاب کنید.
دستگاه ® :Bluetoothدستورالعملهای جفتسازی نمایش داده شده را دنبال کنید.
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دستورالعمل نصب روی گوش

میتوانید هدست را روی گوش راست یا چپ نصب کنید.
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استفاده از هدست
کنترل تماس
•

پاسخگویی به تماس با هدست
وقتی اعلان تماس ورودی را شنیدید ،کلید تماس را فشار دهید.

•

پایان دادن به تماس
در حین تماس ،کلید تماس را فشار دهید.

•

رد کردن تماس
وقتی سیگنال تماس ورودی را شنیدید ،کلید تماس را فشار داده و نگه دارید.

•

پاسخگویی به تماس دوم
وقتی در حین تماس یک سیگنال تماس ورودی را شنیدید ،کلید تماس را فشار دهید.
تماس جاری در حالت انتظار نگه داشته میشود.

•

رد کردن تماس دوم
وقتی در حین تماس یک سیگنال تماس ورودی را شنیدید ،کلید تماس را فشار داده و
نگه دارید.

•

جابجایی بین دو تماس
دکمه تماس را دو بار به آرامی فشار دهید.

فناوری چندنقطهای
با استفاده از فناوری چندنقطهای ،هدست را همزمان به دو دستگاه ® Bluetoothوصل کنید.
برای مثال ،اگر هدست را به دو تلفن وصل میکنید ،میتوانید تماسها را از هر دو تلفن بدون
نیاز به اتصال یا قطع اتصال دریافت کنید.
اگر ترجیح میدهید که هدست فقط به یک دستگاه ® Bluetoothوصل باشد ،میتوانید از
حالت تک نقطهای که به طور پیشفرض فعال است ،استفاده کنید .قبل از جفتسازی هدست
با دستگاه جدید در حالت تک نقطهای ،مطمئن شوید که اتصال آن را از دستگاه دیگر قطع
کردهاید.
حالت چندنقطهای باتری بیشتری نسبت به حالت تک نقطهای مصرف میکند.

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4

اتصال همزمان هدست به دو دستگاه
مطمئن شوید هدست به طور کامل با یک دستگاه ® Bluetoothجفت شده است و
عملکرد ® Bluetoothدر دستگاه ® Bluetoothدیگر روشن باشد.
هدست را خاموش کنید.
دکمه روشن/خاموش را فشار داده و نگه دارید تا چراغ اعلان به رنگ سبز به سرعت
چشمک بزند.
دکمه روشن/خاموش را دو بار به آرامی فشار دهید .پس از فعال شدن حالت
چندنقطهای ،یک چراغ اعلان زرد رنگ دو بار چشمک میزند.
هدست را با دستگاه ® Bluetoothدوم جفتسازی کرده و به آن متصل شوید.
دستگاه ® Bluetoothاول :برای اتصال مجدد هدست MBH20 ،را از فهرست
دستگاههای جفتسازی شده در صفحه تنظیمات ® Bluetoothانتخاب کنید.
جابجایی بین حالت تک نقطهای و چندنقطهای
مطمئن شوید که هدست خاموش باشد.
دکمه روشن/خاموش را فشار داده و نگه دارید تا چراغ اعلان به رنگ سبز به سرعت
چشمک بزند.
دکمه روشن/خاموش را دو بار به آرامی فشار دهید .پس از فعال شدن حالت تک
نقطهای ،یک چراغ اعلان زرد رنگ یک بار چشمک میزند.
برای جابجایی به حالت چندنقطهای ،کلید روشن/خاموش را دو بار به آرامی فشار دهید.
چراغ اعلان زرد رنگ دو بار چشمک میزند.
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بازنشانی هدست
1
2

بازنشانی هدست
مطمئن شوید که هدست خاموش باشد.
کلید روشن/خاموش را فشار دهید و برای بیش از  ۸ثانیه نگه دارید تا چراغ اعلان برای
بار دوم به رنگ سبز روشن شود و به سرعت چشمک بزند.
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عیبیابی
نمیتوانم به تماس دوم پاسخ دهم
•
•

مطمئن شوید دستگاه گیرنده تماس از نمایه هدست ® Bluetoothپشتیبانی میکند.
مطمئن شوید که دستگاه گیرنده تماس به درستی انتخاب شده است.

نمیتوانم دستگاه ® Bluetoothدوم را جفتسازی کنم
•

مطمئن شوید حالت چند نقطهای فعال است.

هدست به طور خودکار خاموش میشود
•

اگر هدست چند بار بوق کوتاه میزند یا یک چراغ اعلان قرمز به سرعت قبل از خاموش شدن
هدست چشمک میزند ،باتری ضعیف است .باتری را تعویض کنید.

رفتار غیرمنتظره
•

ً
مجددا راهاندازی کنید.
هدست را

اتصالی بین هدست و دستگاه دیگر وجود ندارد
•
•

مطمئن شوید که هدست شارژ شده و در محدوده دستگاه مورد نظر جهت اتصال قرار دارد.
حداکثر فاصله  ۱۰متر ) ۳۳فوت( ،بدون مانع توصیه میشود.
عملکرد ® Bluetoothرا در دستگاه دیگر غیرفعال کنید تا تمام اتصالها بسته شوند ،سپس
عملکرد ® Bluetoothرا دوباره فعال کنید و هدست را دوباره جفتسازی کنید.
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اطلاعات حقوقی
Sony MBH20
ً
.لطفا دفترچه اطلاعات مهم را که به صورت جداگانه ارائه میشود بخوانید
،قبل از استفاده

 یا شرکت وابسته محلی آن بدون ضمانتنامه چاپSony Mobile Communications AB این دفترچه راهنمای کاربر توسط
 در هر زمان و بدون اطلاع قبلی اصلاحات و تغییراتی جهتSony Mobile Communications AB  ممکن است.شده است
یا تجهیزات در این دفترچه راهنمای کاربر/ نادرستی اطلاعات فعلی یا به دلیل پیشرفت برنامهها و،رفع اشکالات نوشتاری
. اما این تغییرات در نسخههای جدید این دفترچه راهنمای کاربر لحاظ خواهد شد.انجام دهد
.کلیه حقوق محفوظ است
.©2014 Sony Mobile Communications AB
 این دستگاه به طور کلی از محصولاتی که. متفاوت استBluetooth® قابلیت تبادل اطلاعات و سازگاری میان دستگاههای
. یا بالاتر و هدست یا نمایه هندزفری استفاده میکنند پشتیبانی میکند1.2 از مشخصات بلوتوث
Bluetooth  علامت تجاری شرکتBluetooth . استSony  نشان تجاری یا نشان تجاری ثبت شده متعلق به شرکتSony
 کلیه حقوق محفوظ. تمام نشانهای دیگر دارایی مالکان مربوطه است.( است و با مجوز استفاده شده استSIG) Inc.
.است
 کلیه.نام همه محصولات یا شرکت هایی که در اینجا ذکر شده علائم تجاری یا علائم تجاری ثبت شده صاحبان آنهاست
ً
. سایر علائم تجاری دارایی صاحبان آنها میباشد.صراحتا به آنها اشاره نشده محفوظ است
حقوقی که
. را ببینیدwww.sonymobile.com برای کسب اطلاعات بیشتر
ً
.دقیقا نشانگر لوازم جانبی واقعی نیستند
کلیه تصاویر فقط به عنوان نمونه ارائه شدهاند و

Declaration of Conformity for MBH20
We, Sony Mobile Communications AB of
Nya Vattentornet
SE-221 88 Lund, Sweden
declare under our sole responsibility that our product
Sony type RD-0150
and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in
conformity with the appropriate standards EN 300 328:V1.8.1, EN 301
489-7:V1.3.1, EN 301 489-17:V2.2.1, and EN 60 950-1:
2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 following the provisions of, Radio
.Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 1999/5/EC
Lund, June 2014

,Pär Thuresson
Quality Officer, SVP, Quality & Customer Services
.(We fulfil the requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC

FCC Statement
This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must
.accept any interference received, including interference that may cause undesired operation
Any change or modification not expressly approved by Sony may void the user's authority to operate the
.equipment
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to
Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy
and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio
.communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by
turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of
the following measures:
.Reorient or relocate the receiving antenna
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•

.Increase the separation between the equipment and receiver
.Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
.Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

AVISO IMPORTANTE PARA MÉXICO
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o
dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier
.interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada
Para consultar la información relacionada al número del certificado, refiérase a la etiqueta del empaque y/o del
.producto
Alimentación: 5,0 Vcc

Industry Canada Statement
.This device complies with RSS-210 of Industry Canada
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this
.device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device
.This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003
.Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Avis d’industrie Canada
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de
.licence
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et,
and (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est
.susceptible d'en compromettre le fonctionnement

10
. © فقط برای استفاده شخصی چاپ شود.این نسخه اینترنتی دفترچه راهنما است

•
•
•

