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�� ھ�راه ��	ن %�زی آ��ده    
 

 �و�د ��ر او�0ن �رای آ��ده ا%���ده از آن د، و ھ�راه ���ن ا�دازی راه�� 
 

 در ��ی )ود �رار دھ�د   را ���ری و ��رت %�م
 )SIM( ��رت %�م�)  �و�د، �	 ھ�راه ���ن %رو�س �) ���رک ��� �� ھ�-��	

�رک �	��رت ���%� �� �� ��ز�0 ی�� )Subscriber Identity Module 	� (
 ���%��	 ���ره ����د ، ود��ن ا��راک �ر�وط �� &ز,��ت���د در��
ت �	 ���د �� 

	� � (PIN) ری  د��ت و��� . �رد  واھ�د ر��
ترا د ا 
�ری و ��رت %�م 8رار دادن ��وه ی��، 

 . .و�ش ��طری را �ردار�د.1
  )�3 �� – ���درا �� 2.1ش �  (

 .%�م ��رت را وارد ���د.2
 ���د ا%���ده ��رت %�م 2 از ��وا��د ��� �� ا%ت ��رت %�م ا%#ت 2 دارای ��� ���ن

 .���درا ��و�ض  آ��4 و
 )���3  – ���درا �� 2.2 ش�  (

�	  .���ن ��آن رو  ر�@ ط#�	 � �ط��ن��  دھ�د 8رار 3و�	 در را ��رت %�م-
 .���د

 �ر 	 و  ود3و�	  ای ���� �Cر  د��ت از �وا��د �	 ��رت، %�م دادن 8رار �دون-
 .���د ا%���ده ��وھ� از
  . ��طری را در &�ی  ود 8رار دھ�د.3

 )���3  – ���درا �� 2.2ش �  ( 
 . ���د &��-ز�ن را ���ری .و�ش. 4

 ���د وارد را(در 
ورت ����ل)  ��+ظ� ��رت �(
 .���د وارد را ��
ظ� ��رت ���د ا*�
	، ای ر%��� ?�د ھ�ی 
��ل ذ �ره �رای

 
 ،���د ��%�ز�3ر ��� 3و�	 �� ا%ت ���ن را���� در ��
ظ� ��رت �ردن 
ر�ت -

 .���د 
ر�ت 3و�	 روی �ر
Fط  را ��
ظ� ��رت
 .و�ش ��طری را �ردار�د.. 1

  )4 ��� – ���درا �� 3.1ش �  (
 . �) �-4دار�ده ��
ظ� را از %�ت �ر?%ب و رو �� ��< 8رار دھ�د.2

  )4 ��� – ���درا �� 3.2ش �  (
   



 

  ا
�� ��رھ�ی  از ا%�	�ده   
 

  �-�ر�د ��د را  ود ھ�راه ���ن ا��	 ��رھ�ی

 
 � ���د )��وش و رون را )ود ��	ن/و

  ؛ ود 3و�	 �ردن رو�ن �رای
  .د��� رو�� رو را 
��رداده و �-� دار�د. 1
را 
��ر دھ�د.(در�ورت  0زوم OK)  ود را وارد �رده  و ���د PIN.���ره .�ن (2
( 

 .�رو�د ��<در  1 �ر��� ��  ود، 3و�	  ��وش �ردن �رای
  ��ر�ردی ھ�ی �ر���� و ��وھ��� د%�ر%� 

  ، ھ� �ر���� و ��و �� د%�ر%	 �رای
��ن ود 	3و� ی�� ��وھ� 	د%�ر% ی�را،  
> را �رای د%�ر%	 �� ��0ت Menu. در��0ت آ��ده �� ��ر، ���د �رم %�ت ?پ <1

  ��و 
��ر دھ�د.
�ن �� . �رای 2
> ا%�Navigationا�� �ب ?�زی از ���د &4ت ���	 < ����و  �)ر


�ده ���د.   
�Confirmده، و �� �رای ا%���ده از ���د ����د (ا�� ��	 �� ص  ���3ز ��د�O . �رای3

 > را 
��ر دھ�د.Select> �� <>OK) ���د 
و�رای  ،را 
��ر دھ�د  <Back>�� %�ت ��< ���د %ط( �)�ر�ت  ی�را. 4

  را 
��ر دھ�د.  [ ]�ر�3�ن �� ��0ت آ��ده �� ��ر ���د 
 
  



  ا%�	�ده از  ��ر�ردھ�ی ا
�� ���س
 . �2%1 دادن �� ���س را ��د ��0ر�د ��+�ن و /ر ���س ��وه �)ش ا�ن در
  ���س /ر+�ن: 
 . در ��0ت آ��ده �� ��ر، �د ��ط�F و �) ���ره ���ن را وارد ���د. 1
�ن ���د 2
  را 
��ر دھ�د.  [ ]. �رای ���س 3ر
  را 
��ر دھ�د.    [  ]. �رای .���ن دادن �� ���س، ���د3

�	 دار�د  ،���د ���1س:  �(��  �2%)0و��
را 
�� [ ]. ھ�-��	 �� ���س در��
  ر دھ�د  

 را 
��ر دھ�د     [   ]. �رای .���ن دادن �� ���س، ���د 2
 ار%�ل و د�دن  ��2م ھ�

  ).SMSدر ا�ن 8%�ت ��د �-�ر�د �� ?-و�� .��م ��ر%��د و ��ن آن را �����د (
 

 
  �رای ار%�ل �( ��2م:

�ر��ب 8%�ت ھ�ی .��م ھ� (. در ��وی و*��ت ، �� 1Messaging ن�)، %.س  �و�
) را ا�� �ب Text message)، و در ���4ت .��م ���	 (Write message.��م (
  ���د. 

  . .��م ����	  ود را وارد ���د.   2
  ) را 
��ر دھ�د Send toو %.س ار%�ل �� (  <Options >.  ���د 3ز��� ھ�3
�ر?� ���ن ا�� �ب ���د.   . �) ���ره ��Fد وارد ���د �� �4
 ��ره را از د
 را 
��ر دھ�د ��  �� �و&� �� �ر��� ی ��8	 ا*�
� ���د.» > OK <. ���د5
 > را  را 
��ر دھ�د.Send> و %.س ���د ار%�ل <Options<. ���د 3ز��� ھ�6

 ا"�+� �ردن �)�ط��ن 
�ر?� و�ژ3	 از ا%���ده او��0 ا�ول
  .����وز�د را ���ن د

  :���د ا"�+� �د�د �)�طب �(
  . ��و را ا�� �ب ���د. 1
�ر?� ���ن و %.س ا*�
� �ردن � �طب &د�د را ا�� �ب ���د.2
 . د
  ).2، �� %�م ��رت1. ��ل ذ �ره را ا�� �ب ���د(�و���ل، %�م ��رت 3
 . اط#"�ت � �طب را وارد ���د. 4
را 
��ر دھ�د �� ) Save. ���د <3ز��� ھ�> را 
��ر دھ�د، .س از آن ���د ذ �ره (5

 ���ره �� ��
ظ� ا*�
� 3ردد.
 :�)�ط��ناز  ����ردن ��ره  �2دا

�ر?� ���ن را ا�� �ب ���د.   1
  .در ��0ت ��و، د
  .?�د �رف اول از ا%�	 �� �	  واھ�د .�دا ���د را وارد ���د.2
 .  ��م � �طب را از �0%ت &%�&و ا�� �ب ���د.3



�� او   [   ]د���  دادن 
��ر �� �وا��د �	 �رد�د، .�دا را � �طب �) �� ھ�-��	
  �-�ر�د ���س

 
  /وش دادن �� �و�6�%

را ��د FM  �ویراد �� �F	�و% ���ده . ش �قطر از �F	�و% �� دادن 3وشه ��و
  �-�ر�د

 :FM/وش دادن �� راد�و 
 . ھد%ت ارا,� �ده ھ�راه �� 3و�	 را �� &) ?�د ��ظوره ���ن و�ل ���د. 1
را ا��  FM) و %.س راد�و 0��Multimediaت ��و، 8%�ت ?�د ر%��� ای (.  در 2

 اب ���د.
 . �رای ا���� راد�و �روع �� ��ر ��د ، ���د &4ت ���	 را �� %�ت .���ن 
��ر دھ�د.3
�رل ��Vد. FM. راد�و 4�V  	��� ده از ���دھ�ی &4ت��� را �� ا%

 :�و%��6 ھ�ی +��ل �� دادن /وش
 �� 3و�	)  در My Music( �ن �و%�F	  .و�� �� �و%�F	 ھ�ی 
��ل ا���Fل از ��د

 ، ود ��
ظ� ��رت
A)  و .س از آن  . ش �دا (Multimedia. در ��0ت ��و، � ش ?�د ر%��� ای (1

udio Player( ب ���د� � را ا�
 ». ----. �) �وع از ا�واع �و%�F	 و %.س �) 
��ل �و%�F	 را ا�� �ب ���د2
  ���دھ�ی &4ت ����. ش دو��ره را ���رل ���د. . �� ا%���ده از3

   



 ا%�	�ده از دور��ن   
 

  ��د ��0ر�د را و ��ھده ��س ھ� ��س /ر+�ن ا
ول او��7 
 

 ھ� /ر+�ن ��س
 .�رای رو�ن �ردن دور��ن در ��0ت ��و، دور��ن را ا�� �ب ���د.1
�3ری ���د ��ظ���ت . �0ز را روی ?�زی �� �	  واھ�د از آن "�س �-�ر�د ھدف 2

 <زم را ا�&�م دھ�د.
�ن را 
��ر دھ�د.3
 . د��� ����د �رای "�س 3ر

  .�ود �	 ذ �ره  ود��ر �ورت �� "�س
�ن "�س د�-ر، د��� ��ز�3ت <4
 ).2> را 
��ر دھ�د (�ر��� Back. �رای 3ر

ده /ر+�� ھ�ی ��س ��ھده 
�� �	  واھ�د �����د ا�� �ب  را �	ھ� "�س %.س و دھ�د 
��ر را ?پ %�ت �رم د���

 .د%�ر%	 .�دا ���د  "�س 0�3ری از  ���د �� �� %ر"ت �� آ��4 
 دور��ن ھ�ی /ز���

 :��د �-�ر�د را ز�ر �وارد  �� �ود  واھ�د �8در ��� دور��ن ھ�ی 3ز��� �ردن وارد�� 
 
 

 ��ظ���ت دور��ن:
�ن را�دا �3ر�د�	  "�س �� ز���	 ھر
 .���د ا�� �ب ی �ر�وط �� "�س 3ر

 .دھ�د ���Wر "�س رو����	 ��ظ�م �رای را �وردھ	 �Fدار
 .���د ����دل را رو�ن و ��ر�) ����ز &�ھ�ی �� ���د ��ظ�م را ���را%ت

 روی �ر �ر�3ت �ور و ����+ ا9ر �ردن ��ن از �رای را %و%و زدن *د �Fدار
 از ��ن ��ر�د.  "�س
�ن �رای را �� �ر �ر�وط ������ر
��ظ�م ���د. ھ�ی "�س 3ر 	��% 
�ن �رای را.�ت %ر ھم   ھ�ی "�س ��داد
 .دھ�د ���Wر "�س %ری �) 3ر

  
 :ر��
و �ت����ظ
 .دھ�د ���Wر را ��و�ر ا�دازه �وا��د �	 ���
 .���د ��ظ�م را ��و�ر ����ت �وا��د �	 ���

 
 :%	�د ر�9 ��8دل
 .��د � ا�� �باطراف  ط��� �� �و&� �� را ر�@ �) طرح

 

��� ��7ت: 



 �� �د) را ا�� �ب ����د�� ��0ت ����� (�� �ور ز �ددھ  	��0ت �� ��� ا&�زه � �نا
  ��0ت را  ا�� �ب ��د. �ن���ن  ود �4�ر 	�� 3و� �دا&�زه دھ ����ا

 
 :����� �د%ت آ�ده�ر�وط ��  ��ظ���ت

�� "�س �� را 	ر�- ا9ر
 .د��� ا*�
� �ده 3ر
 

  :%�زی ذ)�ره
�� یھ� ��س��ل ذ �ره %�ز� �� دھد 	� ا&�زه ��� ��
  د��� ا ����ن را �ده 3ر
  
  
  
  
  
  

   



 ا%�	�ده از ��و�وث   
 

���دل &4ت %�م �	 ھ�ی د%�-�ه %��ر �� ا���ل �رای  ود ���ن �وا���	 �ورد در 
 .�دا��د ����ر،اط#"�ت

 
 و�ژ/� ا�
�ل �� %�م ��و�وث را رون ���د

��و�و) ← Connectivityا���ل (←   )Settings.  در ��0ت ��و، ��ظ���ت (1
  ) را ا�� �ب ���د.   Bluetoothث(
 > را ا�� �ب ���د.Power. 3ز��� <2
      .د�دھ 
��ر آن �ردن رو�ن ی�را را ?پ %�تم �ر د��� .3
 ن��.� ��  ود، ���ن &4ت ���%��	 ���ن -ر�د یھ� د%�-�ه �� دادن ا&�زه ی�را. 4

  �رم د��� و ��� �����ن 3ردد رو�ت و ���%��	 د%�-�ه���� ����ش �رو�د �� ا���ن 
  .د�دھ 
��ر آن �ردن رو�ن ی�را را ?پ %�ت

  
  

   



 ��و�وث +�8ل ھ�ی د%��0ه %��ر �� دن �	ت و �ردن �2دا
�&وی د%�-← د%�-�ه �ن ← ��و�وث ← ا���ل ← . در ��0ت ��و، ��ظ���ت 1%&

  اه &د�د را ا�� �ب ���د.
  و <ا�� �ب> را 
��ر دھ�د.�� �) د%�-�ه �رو�د  .2
.�ن را �رای و�ژ3	 ا���ل �	 %�م ��و�وث �� ���ره .�ن �ر�وط �� ��و . �) ���ره3

�وث د%�-�ه د�-ر را وارد ���د، ا3ر آن .�ن را دا��� ���د، و OK .ر دھ�د��
  را 
&� .ذ�رد، �	 را ا���ل �� ��د �	 را وارد �د ھ��ن د�-ر د%�-�ه ���ب �� ھ�-��	
 ���ل ا%ت.ت �دن 
 .���د ار%�ل ��و�وث %�م �	 و�ژ3	 از ا%���ده �� را داده ھ�

1.�
�� ار%�ل د� واھ 	� ��  ود ���ن یھ� �ر���� از 	�� از را �ورد �ظر �م�آ �� ل�
  .د��� ا�� �ب د�

��م د%�-� ←از طر�ق ��و�وث ← . ا�ن ���د ھ� را 
��ر دھ�د <3ز��� ھ�>  ار%�ل 2
  ه را ا�� �ب و %.س 
��ل را �8ول ���د.

 ��و�وث %�م �� و�ژ/� از ا%�	�ده �� ھ� داده در��+ت
.�ن را �رای ����8ت �	 %�م ��و�وث وارد ���د �� آن را �8ول ���د و در �ورت 0ز . 1

  را 
��ر دھ�د. OKوم 
���Oد ���د �� ��� ���ل �� در��
ت داده2 ��از د%�-�ه ھ%��د (در  . <���> را 
��ر دھ�د 

 �ورت 0زوم).
  

 دھ�د �=��ر را ��و�وث د%��0ه ��م
  ��م �ن، را ا�� �ب ���د.← ��و�وث ← ا���ل ← . در ��0ت ��و، ��ظ���ت 1
 ا�&�م، را 
��ر دھ�د.← ��م �ورد �ظر  ود را ��و�%�د و %.س 3ز��� ھ�  .2

 ���د ا��)�ب را %�زی ذ)�ره ���ن
�� ← ��و�وث ← ا���ل ←  در ��0ت ��و، ��ظ���ت .1
ذ �ره %�زی را ← .��ر

  ا�� �ب ���د.
. ا3ر 3و�	 ��� وارد �ده ���د ��رت ��
ظ� را ا�� �ب ���د، ، در �Cر ا�ن �ور2 

  ت ���ن را ا�� �ب ���د.
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 .ا����ص دھ�� را ��� ��� ای� و��� را �ای �
ا��ن ����
 

  رادی�ی� ا��اج
-! ��زار  �!��
ان آ��� را  ی+*!()�� ھ"اه �&% از ا یھ���ل  ھ"! �ای.

د�1
را�;"%  و ی�(ICNIRP) �ا�")) ��� یا����1اردھ� /د 3زم ا01 /!

د ارو>� ی!ا(�GدEU (RED)/2014/53 ی� ارو>�H 0ظ0 .ر.�ی��J  از

��K1� ی"+�و ا  ،ھ L�H د ی�/�ر�Nز ی��� Oی�ا �ا1�1 ی 
   .�� ���Hد�1
را�;"%  ی�ا ی�و ا����1اردھ� 

ار �ای ا�"))� ��� یو راھ+"�ی� ھ� ھ� د�1
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www.energizeyourdevice.com 
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()�� H"� �� یO آ��� دا�)� ��H _�yه ا01. �ای ��ه �داری ��� و -


�! د�1*�ری و ی� -�! زدن �! آن Q 
ب ( از آن، ��� ا01 از ھ(��

دداری /+��.�  


a! �! ای+*! د�N�1ه ھ�ی ()�� ھ"اه دارای /�ر�د ھ� و /�ر/دھ�ی ) ��
 ا�� ���;�

ا�+� در �) �� ،�+H�� �� ده ای�VQ �"H ش
Q ی
(a ز
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  ، )AVENIR TELECOM( او��ر ����م�� �ر�ت 
 �ن�د) Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20, FRANCE ,��208 آدرس (

  دارد ��: 	ا"#م � ���و%
��Wول �� د%�ورا0��ل ھ�  �ر�وط ��  ا%���داردھ� و �Fررات�و&� �� ��  )ENERGIZERا�رژ�زر (�ر�ت 

�� در ��ده ?�4رم د%�ورا0��ل ھ�ی  روش ا�ط��ق ����� ی3واھ. د��� 	����و<ت  ود  �و�0د
2014/53/EU  د���  �وده ا%ت:  �ر��ت ���رل %�ز��ن ز��ر�ف �ده،  ارو.� ��ا

  
BAY AREA COMPLIANCE LABORATORIES CORP. 

1274 Anvilwood Ave. Sunnyvale, CA 94089. USA 
www.baclcorp.com 

Phone: +1 408 732 9162   Fax: +1 408 732 9164 
  

 را از طر�ق آدرس .%�	 ز�ر ، �	 �وان آنا�ط��ق د%�-�ه 	��ن ���ل 3واھ ���ز �� در��
ت در �ورت
  �رد:  در وا%ت

AVENIR TELECOM - 208, Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20, 
France. 
 
 
 

 

 
�Fدار در آن �9ت �د: �ن�� ا �ط	�دل و �را �نا ی�را SAR �دا�9ر �Fدار  

GSM 900 0.586 W/kg 10g Head SAR | 0.731 W/kg 10g Body SAR 

DCS 1800 0.441 W/kg 10g Head SAR | 0.946 W/kg 10g Body SAR 
 

. �	 ���دذ�ر �ده در ��<  �ر���ر از ��Fد ��رد%�-�ه ���و< �% �نا ی�را SAR 	وا8� �را%���ده، ��Fد �ندر �
در  ��زان د �0ت�� �دا8ل ر%��دن  ��ز و �%�م% ی و ��را�	ا%ت �� �� ��ظور �4ره ورا�ن �%��0 ا�ن  �لد0

 ���د، ��زان ��رژ �ورد ���ز�د%�-�ه  ��رژ ���زی �� ا%���ده از ���م ���س�ر8راری  ی�� �را 	����، ز���
آن  F� ،SARدار ���د�ر  ��ند%�-�ه .� ���د. ھر ?� ��رژ 	د%�-�ه ���ن ھ�راه ��� �� طور  ود��ر ��ھش �

 .  واھد �د �ر ��ن.���ز 
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