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دلخًاٌ تًلیذ ي  WMAي  MP3 گزيٌ مختلف صًتی ي امکان افشيدن اصًات 02ایه دستگاٌ با آرشیًی شامل 

 عزضٍ گزدیذٌ است.

 راٌ اوذاسی دستگاٌ

ثب فطشدى ولیذ پبٍس دستگبُ سٍضي ضذُ ٍ پس اص  .هی صًین ثِ ثشقسا دٍ ضبخِ  اثتذا وبثل ثشق سا ثِ دستگبُ هتصل وشدُ ٍ

                 .ضشٍع ثِ پخص هی وٌذ تٌظین ضذُ هعشفی دستگبُ فبیل صَتی

 وحًٌ کار با دستگاٌ

یب ّش یه اص ولیذّب ، دستگبُ سٍضي هی ضَد ٍ چشاغ (  POWER) ولیذ فطشدى ثب  : ريشه ي خامًش کزدن دستگاٌ 

LED ب ًگِ داضتي ولیذ عول هی ًوبیذ ٍ ثPOWER  ثبًیِ دستگبُ دس حبلت خبهَش لشاس هی گیشد  ٍ چشاغ  2ثِ هذتLED 

 خبهَش هی ضَد. 

ثصَست ثبثت سٍضي ثبضذ  LEDصهبًی وِ چشاغ  دس:  پًشٍ)فًلذر(ي یا تعًیض اتًماتیک اصًات یک  پخش یک صًت

دستگبُ دس ٍضعیت تعَیض اتَهبتیه یِ ای ثبضذ حبل چطوه یه ثبًٍ چٌبًىِ چشاغ دس  تىشاس هی گشددصَت دس حبل پخص 

  لعىس ثب فطشدى ولیذ بهَسد ًظش هی ثبضذ. ٍ تغییش ٍضعیت پخص اص اتَهبتیه ثِ پخص یه صَت ٍ ث پَضِ)فَلذس(اصَات 

 گیشد. اًدبم هی

ذُ ، ثِ اثتذای اصَات پطت ّن پخص ض ، پَضِ)فَادس(اص صَت دس حبل پخص تب اًتْبی  اتَهبتیهتعَیض  ثب ٍسٍد ثِتَخِ : 

 (.عَل ثىطذ یه سبعتدلیمِ تب  2)تزوش: تعَیض صَت ثستِ ثِ صهبى آى هوىي است اص  .ثشهی گشدد پَضِ)فَلذس(ّوبى 

ٍ صَت لجلی پخص خَاّذ ضذ   ◄صَت ثعذی ٍ ثبفطشدى ولیذ ►   ثب فطشدى ولیذ : بٍ صًت قبلی یا بعذی رفته

  هی سسین. گشٍُّوبى صَت  آخشیيثِ  ٍ لجل اص اٍلیي صَت  ُگشٍ ّوبى صَتثعذ اص آخشیي صَت ، ثِ اٍلیي 

ثعذی ٍ ثب ًگِ داضتي پَضِ )فَلذس(ثبًیِ ثِ  2ثِ هذت    ►ثب ًگِ داضتي ولیذ  : یا قبلی بعذی ي پًشٍ )فًلذر(اوتخاب 

پَضِ )فَلذس(  )ٍ ثلعىس( ثِ اٍلیي   پَضِ )فَلذس( آخشیي ٍ ثعذ اص .لجلی خَاّین سفتپَضِ )فَلذس(ثِ  ◄ ثبًیِ ای ولیذ  2

 .خَاّین سسیذ

سی تب  حذاوثش گشدد  وِ ایي عولىشد یه پلِ ثِ صذای خشٍخی افضٍدُ هی  ولیذ فطشدىس ثب ّشثب تىظیم صذای خزيجی :

 ونصذای خشٍخی  اصیه پلِ  ولیذ ّشثبس  فطشدى   هی هبًذ ٍ ثبپلِ آخشیي وٌذ ٍ پس اص آى ٍلَم سٍی  هشحلِ اداهِ پیذا هی
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  .هی هبًذپلِ یي اٍلهشحلِ اداهِ پیذا هی وٌذ ٍ پس اص آى ٍلَم سٍی سی تب  حذاوثش ی گشدد  وِ ایي عولىشده

  .ثصَست هستوش اًدبم هی گیشد، یب افضایص صَت  ثب ًگِ داضتي ّشوذام اص ولیذ ّبی ٍلَم عولىشد وبّص ٍ تًجٍ :

حزف هی گشدد ٍ صَت ثعذی گشٍُ پخص پخص ت دس حبل صَ ثبًیِ 4 ثِ هذت  ولیذثب ًگِ داضتي  حذف فایل صًتی :

 هی ضَد.

  اصًات دلخًاٌ ي فًلذرافشيدن فایل 

 ثش سٍی دستگبُ ثصَست صیش عول ًوبییذ: ٍ فَلذس هَسد ًظشخْت اضبفِ وشدى فبیل 

 .دستگبُ سا خبهَش وٌیذ  .1

سٍى وبست خَاى ّوشاُ تگبُ خذا وشدُ ٍ ددس حبل وبست حبفظِ سا اص .سّب ًوبییذوبست حبفظِ سا ثِ سوت داخل فطبس دادُ   .2

 .وبهپیَتش خَد هتصل ًوبییذ USB. سپس وبست خَاى سا ثِ پَست دّیذدستگبُ لشاس

 ثب فشهت خَد سا هَسدًظش ّبی  ٍ فبیلآى سا ثبص وشدُ  ،پس اص ضٌبختِ ضذى وبست حبفظِ ثعٌَاى دسایَ خذیذ تَسظ وبهپیَتش  .3

MP3   یب ٍWMA  .سٍی سم وپی ًوبییذ 

 دستگبُ ثگزاسیذ ٍ دستگبُ سا سٍضي ًوبییذ. یوبست حبفظِ سا اص وبست خَاى خذا وشدُ ٍ سٍ .4

لشاس گشفتِ ٍ پس اص سد ضذى اص  (شداصپ)آسضیَ ضشوت صَت فبیلْبی افضٍدُ ضذُ تَسظ ضوب دس اًتْبی لیست اصَات دستگبُ  .5

 آسضیَ ثب خلَ ٍ یب عمت سفتي فَلذسی ثِ آًْب دست پیذا خَاّیذ وشد.

 

رخیشُ ضذُ ٍ دس صَست پبن   SOUT PARDAZ ARCHIVEّبی صَتی آسضیَ دستگبُ دس فَلذسی ثِ ًبم  فبیل تًجٍ :

تَاًیذ اص اصَاتی وِ خَد ثش سٍی وبست  وشدى ایي فَلذس ٍ یب فشهت وشدى وبست حبفظِ ولیِ اصَات اثتذایی اص ثیي سفتِ ٍ تٌْب هی

ه وپی اص پَضِ فَق ثش سٍی سایبًِ خَد تْیِ وشدُ تب دس صَست لضٍم آى سا ثش سٍی ضَد ی لزا تَصیِ هی دُ ًوبییذ.بسیضیذ استف هی

تَخِ  تَخِ داضتِ ثبضیذ ثب پبن وشدى ثخطی اص آسضیَ ًیض اص ثبلی هبًذُ آى هی تَاًیذ استفبدُ ًوبییذ.وبست حبفظِ ثشگشداًیذ. 

 ًوبیذ. پطتیجبًی هی FAT32بیت ثب فشهت گیگب ث 32تب  2داضتِ ثبضیذ ایي دستگبُ اص وبست حبفظِ ّبی ثب ظشفیت 

وبست حبفظِ .1ثبًیِ خبهَش ضَد یىی اص ایي هَاسد اتفبق افتبدُ است  2ثبًیِ چطوه ثضًذ ٍ  LED 2چٌبًچِ چشاغ تَخِ : 

 .وبست حبفظِ سَختِ است.3.وبست حبفظِ لبثل ضٌبسبیی تَسظ دستگبُ ًوی ثبضذ 2داخل دستگبُ ًوی ثبضذ 

 بست حبفظِ ثبیذ تعَیض گشدد.و 3ٍ  2هَاسد وِ دس 
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 ای اس آرشیً صًتی  گشیذٌَا ي  پًشٍ

 ...: آٍایی دس ضت ، ثبساى عطك ، دل ٍدضٌِ ، فبصلِ ّب ، گل اسویذُ  ٍهَسیمی الیت ایشاًی 

 ...هَسیمی سٌتی : دف ، سٌتَس ، ووبًچِ ، تبس ، ٍیَلي   ٍ

 ...یمی ّبی ضشلی ، هَسیمی ّبی تشویِ ای  ٍهَسیمی الیت خبسخی : یبًی ، ویتبسٍ ، ًٍدلیس ، هَس

 ...هَسیمی والسیه : ثبخ ، ثتَْى ، هَتضاست ، ٍیَالذی ، سٍسیٌی ٍ

 ...هَسیمی ضبدایشاًی : ثبسٍى ، دل هي ، اگِ یِ سٍص ، اسٍاح سٍیبیی ، ستبسُ  ٍ

 ...ٍ  تشویِ ای    هَسیمی ضبد خبسخی : یبًی ، ًٍدلیس ، هَسیمی ّبی ضشلی ، هَسیمی ّبی

 ...، اسپشت اًشطی  ٍ 2212الدضیشُ اسپشت ، آدیذاس ، آیال ، خبم خْبًی هَسیمی ٍسصضی : 

 ...تیتشاط ٍ هَسیمی فیلن ٍ سشیبل ایشاًی : خیلی دٍس خیلی ًضدیه ، هین هثل هبدس ، ضیذایی ، تَعئِ فبهیلی ، ٍضعیت سفیذ  ٍ

 ...، تبیتبًیه ، هیلیًَش صاغِ ًطیي ، وبصاثالًىب ، گالدیبتَس ٍتیتشاط ٍ هَسیمی فیلن ٍ سشیبل خبسخی : پذس خَاًذُ 

اصَات هزّجی :  لشآى ، ادعیِ ٍ صیبسات ، ادعیِ هبُ سهضبى ،  تَاضیح ٍ هٌبخبت ، هذاحی ، هَلَدی ، اراى ،دعبی سٍصّبی ّفتِ ، 

 ...احبدیث ٍ

 ...هَسیمی عبضَسا ، ٍالیت عطك  ٍ هَسیمی هزّجی : هحوذ سسَل ا.. )ظ(، اهبم علی)ع(، تٌْبتشیي سشداس ،

 ...سشٍد ّبی هزّجی : هحوذ سسَل ا.. )ظ(، اهبم علی)ع(، تٌْبتشیي سشداس ، هَسیمی عبضَسا ، ٍالیت عطك  ٍ

 ...ثْوي ، ثْبساى خدستِ ثبد  ٍ 22سشٍدّبی اًمالثی : پیشٍصی خدستِ ثبد ، ودبییذ ای ضْیذاى ، ثَی گل سَسي ، 

 ...هلی ایشاى ، ایشاى ایشاى ، ٍعي ، َّیت ، خلیح فبسس  ٍسشٍدّبی هلی : سشٍد 

 ..  .سٌتی : الِْ ًبص )ثٌبى( ، اٍج آسوبى )اصفْبًی( ، ویص هْش )ًبظشی( ، سجىجبس)سبالسعمیلی( ، آتص )لشثبًی( ٍ ّبیسشٍد

َاخِ اهیشی( ، دیگِ دیشُ حشف ًگفتِ )لْضاسجی( ، هحتست )عصبس( ، گزضتِ )خْبًجخص( ، اعتشاف )خ:  (خذیذ)سشٍدّبی پبح 

 ...)فالحی( ٍ

پشٍاص )آسیبى( ، اًتمبم )ثٌْبم علوطبّی( ، عبضك ضذم )ثٌیبهیي( ، گل اسویذُ ) هٌفشد( ، علت :  (هبًذگبس)سشٍدّبی پبح 

 )اصفْبًی( ، سّب)ًَسی(
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 ...سشٍد ٍ هَسیمی هحلی : آرسی ، ثٌذسی ، لشی ، وشدی ، گیلىی ٍ

 ...ٌتخت ، سخٌبى پٌذ آهَص اص ثضسگبى ٍ هطبّیش ، حىبیت ، ضشة الوثل  ٍسخٌبى پٌذ آهَص : اضعبس ه

 .ثب هَسیمیْبی ضویٌِ .فبسسی ، فبسسی اًگلیسی ٍ اًگلیسی .ّبی اًتظبس : پیبهْبی گًَبگَى خْت  اًتظبس هىبلوِ پیبم

 


	راه اندازی دستگاه
	نحوه کار با دستگاه
	افزودن فایل و فولدر اصوات دلخواه 
	پوشهها و گزیدهای از آرشیو صوتی 



