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بر	کاربری	خود	نظارت	کنید.	کم	شنوایی	ناشی	از	صدای	بلند	در	طول	زمان	است.	هرچه	صدا	بلندتر،	شما	مدت	زمان	کمتری	باید	
در	معرض	آن	باشید.	هرچه	صدا	کمتر،	شما	مدت	زمان	بیشتری	می	توانید	به	آن	گوش	کنید.	مثاًل	8	ساعت	با	صدای	85	دسیبل	

همانقدر	آسیب	می	زند	که	4	ساعت	با	صدای	88	دسیبل،	2	ساعت	با	صدای	91	دسیبل،	یا	فقط	15	دقیقه	با	صدای	100 
دسیبل.

به	موسیقی	با	صدای	بلند	برای	مدتی	ادامه	دار	گوش	ندهید.	

به	موسیقی	در	حالت	شناور	در	تنظیمات	»ردیف	جلو«	با	صدای	بلند	برای	مدتی	ادامه	دار	گوش	ندهید.	

فقط	زمانی	از	نورافون	استفاده	کنید	که	میزان	صدای	دستگاه	شما	در	سطحی	آرامش	بخش	و	میانه	تنظیم	شده	باشد.	

اگر	از	نورافون	برای	پاسخ	به	تماس	تلفنی	حین	رانندگی	استفاده	می	کنید،	احتیاط	کنید	و	از	قوانین	موجود	درباره	ی	استفاده	
از	تلفن	همراه	و	هدفون	پیروی	کنید.	برخی	قوانین	محدودیت	های	خاصی	مانند	استفاده	از	هدفون	های	تک	گوشی	در	حین	

رانندگی	اعمال	می	کنند.

نورافون	شما	با	نهایت	دقت	به	منظور	ایمنی	و	راحتی	شما	طراحی	و	تست	شده	است،	اما	لطفًا	توجه	داشته	باشید:	گوش	
دادن	به	هرگونه	صدای	بلند	در	حدود	85	دسیبل	یا	باالتر	)تقریبًا	برابر	با	صدای	مخلوط	کن(	می	تواند	به	مرور	موجب	کم	شنوایی	
شود.	به	دلیل	شفافیت	و	تفکیک	صدا	در	نورافون،	شما	نیازی	به	پخش	کردن	موسیقی	با	بلندی	صدای	مشابه	در	هدفون	های	

رایج	نخواهید	بود.	به	هر	صورت،	لطفًا	دستورالعمل	ایمنی	زیر	را	رعایت	کنید	و	از	نورافون	خود،	به	ویژه	در	حالت	شناور،	
مسئوالنه	استفاده	کنید.	

صدا میزان	صوت تأثیر

خش	خش	برگ	ها 20	دسیبل فقط	قابل	شنیدن

اداره	ای	آرام 60	دسیبل سطوح	شنیداری	راحت	کمتر	از	60 
دسیبل	می	باشند

ترافیک	رایج	شهری 80	دسیبل  آزاردهنده؛	ایجاد	تداخل	در	مکالمه؛
گوش	دادن	پیوسته	ممکن	است	

آسیب	ایجاد	کند

	ماشین	چمن	زنی،	مخلوط	کن،	
دستگاه	های	بازی،	تلویزیون

80-90	دسیبل  آزاردهنده؛	ایجاد	تداخل	در	مکالمه؛
گوش	دادن	پیوسته	ممکن	است	

آسیب	ایجاد	کند

 ارکستر	سمفونی،	اره	برقی،
 دریل	خشک،
مته	بادی

110	دسیبل پیوسته	قرار	گرفتن	در	معرض	صدای	
بیش	از	100	دسیبل	به	مدت	بیش	از	
یک	دقیقه	خطر	ایجاد	کم	شنوایی	

دائمی	را	به	همراه	دارد.

کنسرت 110-140	دسیبل آستانه	ی	درد	در	125	دسیبل	آغاز	
می	شود

اطالعات	از	مؤسسه	ملی	ناشنوایی	و	سایر	معلولیت	های	ارتباطی 

اطالعات ایمنی                                                                          

لطفًا	تمام	دستورالعمل	ایمنی	را	مطالعه	کنید.

https://www.nidcd.nih.gov/health/i-love-what-i-hear-common-sounds
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توجه	داشته	باشید	که	صداهایی	که	شما	به	عنوان	یادآور	یا	هشدار	استفاده	می	کنید،	مانند	زنگ	ساعت،	پیامک	یا	تماس	
دریافتی	ممکن	است	در	حین	استفاده	از	نورافون	فرق	کند.	

اگر	احساس	گرما	یا	مشکل	شنوایی	داشتید،	بالفاصله	نورافون	را	بردارید.	

اگر	صدایی	بلند	یا	غیرعادی	از	نورافون	شما	شنیده	می	شود،	از	آن	استفاده	نکنید	و	بالفاصله	با	متخصصان	خدمات	مشتریان	
NURA®	تماس	بگیرید.

به	دلیل	وجود	فناوری	جدا	سازی	صدا	Inova™،	در	موقعیت	هایی	که	نشنیدن	صدای	محیط	اطراف	ممکن	است	شما	یا	دیگران	
را	در	معرض	خطر	قرار	دهد	از	نورافون	استفاده	نکنید.	مثاًل:	در	هنگام	رانندگی،	دوچرخه	سواری،	در	کارگاه	های	ساختمانی،	در	

ترافیک.	

نورافون	خود	را	فقط	با	کابل	های	تأیید	شده	ی	NURA®	شارژ	کنید.	

نورافون	خود	را	فقط	براساس	دستورالعمل	موجود	در	این	راهنمای	کاربر	شارژ	کنید.	

تغییرات	غیرمجاز	در	این	محصول	ایجاد	نکنید.	در	صورت	تالش	برای	انجام	این	کار	گارانتی	باطل	می	شود.

حاوی	قطعات	کوچک	که	ممکن	است	موجب	خفگی	
شود.	مناسب	کودکان	کمتر	از	3	سال	نیست.

این	محصول	حاوی	قطعات	آهنربایی	است.	برای	اطالع	از	
اینکه	این	دستگاه	بر	تجهیزات	پزشکی	کاشتنی	شما	تأثیر	

می	گذارد	یا	خیر	با	پزشک	خود	مشورت	کنید.

برداشتن	باتری	لیتیوم	یونی	قابل	شارژ	این	دستگاه	
صرفًا	باید	توسط	یک	متخصص	تأیید	شده	انجام	شود.	

احتیاط

.خطر	انفجار	در	صورت	جایگزینی	باتری	نوع	نامناسب	وجود	خواهد	داشت

.باتری	های	استفاده	شده	را	طبق	دستورالعمل	های	مشخص	دور	بیاندازید
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راهنمای کاربر نورافون

سیلیکون	نرم

 فناوری	خنک	کننده
ثبت	شده

 معماری
™inova

کنترل	لمسی

 نوار	انعطاف	پذیر،
راحت	برای	استفاده	همه

بدنه	فلزی	بادوام
 رابط

®NURA	جهانی

نورافون	برای	گوش	دادن	کاماًل	راحت	در	تمام	طول	روز	طراحی	شده	است.	نورافون	که	از	ماده	ی	سیلیکون	نرم	ساخته	شده	
است	باعث	می	شود	تا	در	زمان	گذاشتن	و	برداشتن	آن	بر	روی	پوست	لیز	نخورد	یا	موهای	شما	را	نکشد.	نوار	انعطاف	پذیر	از	
فشار	آمدن	جلوگیری	می	کند	و	یک	دریچه	فناوری	خنک	کننده	ی	ثبت	شده	ی	تسال	یعنی	نورافون	فضای	داخل	گوشی	در	

تماس	پوست	شما	را	به	صورت	خودکار	خنک	می	کند.	

بدنه	ی	فلزی	بادوام	یعنی	نورافون	شما	در	برابر	عرق	مقاوم	است	و	کنترل	های	لمسی	کناری	به	شما	امکان	می	دهد	تا	
تنظیمات	را	برای	یک	عملکرد	شخصی	مضاعف	سازگار	کنید	-	چه	پاسخ	به	تماس،	پخش/توقف	موسیقی،	روشن/خاموش	کردن	

حالت	شناور.

معماری	inova™	راحتی	قرارگیری	نوار	روی	سر	و	صدای	واضح	گوشی	داخل	گوش	را	فراهم	می	کند.	موسیقی	از	طریق	
اسپیکر	داخل	گوش	برای	شما	پخش	می	شود	در	حالیکه	صداهای	پایین	و	لرزش	باس	از	طریق	گوشی	بزرگ	روگوشی	پخش	

می	شود	که	موجب	شفافیتی	برجسته	شده	و	به	شما	امکان	می	دهد	تا	در	انتخاب	گزینه	ی	صوتی	شخصی	خود	تمام	نواها	را	
بشنوید	و	ضربات	را	حس	کنید.	هر	دو	بخش	معماری	inova™	باهم	کار	می	کنند	تا	صدای	ورودی	را	همراه	با	صدای	خروجی	از	

نورافون	به	حداقل	برسانند.	

در	جعبه	ی	محصول،	نورافون،	کابل	شارژ	USB-A،	محافظ	سخت	NURA®	و	کیف	کابل	وجود	دارد.	
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آغاز به کار                                                                                   

به صدای شخصی سازی شده خوش آمدید 
نورافون	با	استفاده	از	یک	فناوری	ثبت	شده	ی	پیشرو	جهانی	و	معماری	Inova™	نوآورانه	روش	منحصر	به	فرد	شنیدن	شما	
را	کشف	و	با	آن	همگام	می	شود.	این	امکانات	با	استفاده	از	سنسور	داخل	و	پردازش	سیگنال	می	تواند	در	عرض	60	ثانیه	به	

 صورت	خودکار	پروفایل	شنیداری	شما	را	اندازه	گیری	کند.	بدون	تست	یا	تنظیمات	حیله	گرانه.	
 www.nuraphone.com/how-it-works	در	زمینه	این	در	بیشتر	اطالعات	جادوست.	شبیه	کمی	کاربر.	های	واکنش	بدون

ما	به	این	فرایند	قالب	گیری	صوتی	نورافون	می	گوییم	و	این	کار	را	از	طریق	تنظیم	انجام	می	دهیم.	پس	از	آنکه	نورافون	نحوه	
شنیدن	شما	را	تشخیص	داد،	صدا	را	برای	هماهنگ	شدن	با	شنوایی	شما	همگام	می	کند	و	صدایی	عالی	را	به	شما	ارائه	

می	دهد.	شما	می	توانید	تمام	نت	ها	را	بشنوید	و	تمام	ضربه	ها	را	حس	کنید.	ما	به	این	تجربه	ی	شنیداری	صدای	شخصی	سازی	
شده	می	گوییم.	اپلیکیشن	NURA®	در	طول	تنظیم	نمونه	ای	تصویری	از	نمایه	ی	شنیداری	اختصاصی	شما	ایجاد	خواهد	کرد	و	

شما	می	توانید	جزئیات	امضای	شنیداری	خود	را	مشاهده	کنید.	

مشخصات سیستم 
به	منظور	اجرای	اپلیکیشن	NURA®	و	فرایند	اولیه	ی	تنظیم	به	منظور	پیکربندی	نورافون	شما،	باید	یک	تلفن	همراه	دارای	

سیستم	عامل	iOS 8.0+	یا	اندروید	4.0+	و	امکانات	بلوتوث®	داشته	باشید.	

 ®NURA اپلیکیشن
قبل	از	پیکربندی	نورافون،	اپلیکیشن	NURA®	را	از	طریق	Store/iTunes	App	یا	Play	Google	دانلود	کنید.	

شما	از	طریق	اپلیکیشن	می	توانید	نمایه	ی	شنیداری	اختصاصی	خود	را	ایجاد	کنید	و	تنظیمات	را	برای	سه	نفر	بر	روی	دستگاه	
ذخیره	کنید.	

شما	می	توانید	بین	گونه	های	صوتی	عمومی	یا	شخصی	سازی	شده	انتخاب	کنید.	

شما	می	توانید	تنظیمات	حالت	شناور	را	از	آرام،	به	عادی	یا	ردیف	جلو	تغییر	دهید	و	سطوح	مختلف	صدا	را	تجربه	کنید.	

اپلیکیشن	NURA®	به	شما	امکان	تنظیم	دکمه	های	لمسی	روی	حاشیه	های	راست	و	چپ	هدست	را	برای	کنترل	تنظیمات	
مختلف	می	دهد.	

توجه:	پس	از	تنظیم	کردن	نورافون	و	تعیین	تنظیمات	دلخواه	خود،	از	اپلیکیشن	یا	مجموعه	موسیقی	مورد	عالقه	ی	خود	برای	
گوش	دادن	استفاده	کنید.	نیازی	نیست	حتمًا	از	اپلیکیشن	NURA®	استفاده	کنید.

http://www.nuraphone.com/how-it-works%20
http://www.nuraphone.com/how-it-works%20
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روشن/خاموش کردن                                                                      

چطوری	نورافون	خودم	را	روشن	کنم؟
وقتی	نورافون	را	روی	سر	خود	می	گذارید	به	صورت	خودکار	روشن	می	شود.	پس	از	چند	ثانیه	که	دستگاه	را	به	درستی	روی	

سر	خود	قرار	دهید،	یک	پیغام	خوشامدگویی	خواهید	شنید.	اگر	این	پیام	را	نشنوید،	دستگاه	را	جابه	جا	کنید	و	گوشی	ها	را	به	
آرامی	به	سمت	سر	خود	فشار	دهید.	

همچنین	وقتی	کابلی	به	هدست	متصل	می	شود،	نورافون	به	طور	خودکار	روشن	می	شود	-	پس	فراموش	نکنید	که	وقتی	از	
هدست	استفاده	نمی	کنید	تمام	کابل	ها	را	از	آن	بکشید.	

اگر	پیام	خوشامدگویی	یا	دوباره	خوش	آمدید	را	نشنیدید،	نورافون	شما	نیاز	به	شارژ	دارد.	

چطوری	نورافون	خودم	را	خاموش	کنم؟	
به	محض	آنکه	نورافون	را	از	روی	سر	خود	بردارید	و	هیچ	کابلی	هم	به	آن	متصل	نباشد،	خاموش	خواهد	شد.
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اندازه کردن نورافون                                                                    

به	منظور	اطمینان	از	درست	بودن	جهت	چپ	و	راست،	نورافون	
را	در	دست	بگیرید	و	از	پایین	به	آن	نگاه	کنید.	

درگاه	کابل	باید	بر	روی	قسمت	پایین	گوشی	سمت	راست	شما 
باشد	و	کلمه	nuraphone	بر	روی	قسمت	داخلی	نوار	باید	در	

جهت	درست	قابل	مشاهده	باشد.

با	جابه	جا	کردن	گیره	های	تنظیم	در	دو	طرف	نوار	سر،	نورافون	را	
به	شکلی	راحت	برای	اندازه	ی	سر	خود	تنظیم	کنید.	

وقتی	دستگاه	روی	سر	شما	قرار	می	گیرد،	گوشی	های	داخل	
گوشی	باید	وارد	قسمت	خارجی	حفره	ی	گوش	شما	شود	و	راه	

را	به	فضای	بیرون	کاماًل	مسدود	کند.	

تنظیم	نوار

جهت

وقتی	انسداد	به	درستی	انجام	شود	شما	باید	متوجه	شوید	
که	اکثر	صداهای	محیط	اطراف	آرام	تر	شده	است.	

وقتی	برای	اولین	بار	نورافون	را	اندازه	می	کنید،	ممکن	است	برای	
 یافتن	محل	مناسب	نیاز	به	چندبار	امتحان	کردن	باشد.	

برای	این	کار	وقت	بگذارید	و	چندین	بار	دستگاه	را	بردارید	و	
بگذارید	تا	اینکه	راحت	ترین	موقعیت	را	همراه	با	انسداد	مناسب	

توسط	گوشی	های	درون	گوش	پیدا	کنید.	

یافتن	انسداد	مناسب
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متصل کردن نورافون با بلوتوث®                                              

نورافون	را	روی	سر	خود	در	حالتی	راحت	قرار	دهید	تا	روشن	شود. 	.1

	اولین	مرتبه	ای	که	نورافون	خود	را	متصل	کنید	به	شما	خوشامد	می	گوید	و	یک	شماره	ی	سه	رقمی	را	برای	اتصال	 	.2
می	خواند.	این	عدد	را	به	خاطر	بسپارید	چون	مختص	به	هدست	شماست	و	آن	را	از	سایر	هدست	های	اطراف	متمایز	

می	کند.	

بلوتوث	موبایل	خود	را	روشن	کنید.	 	.3 
توجه:	گزینه	بلوتوث	معمواًل	در	منوی	تنظیمات	دستگاه	وجود	دارد.  

	دستگاهی	با	نام	»نورافون	XXX«	را	پیدا	کنید	که	XXX	همان	عدد	3	رقمی	ارتباط	است	و	آن	را	انتخاب	کنید. 	.4 
»XXX LE	»نورافون	نه	و	شود	می	متصل	»XXX	»نورافون	به	که	شوید	مطمئن	iOS	عامل	سیستم	در	توجه:

در	صورت	موفقیت،	نورافون	شما	خواهد	گفت	که	بلوتوث	متصل	شد.	 	.5

ارتباط	بلوتوث	نورافون
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نحوه تنظیم کردن نورافون                                                       

به	منظور	ایجاد	صدای	شخصی	سازی	شده	و	نمایه	شنیداری	اختصاصی،	باید	نورافون	خود	را	تنظیم	کنید.	توصیه	می	کنیم	برای	
اطمینان	از	تنظیم	دقیق	دستگاه	به	مکانی	آرام	و	خلوت	بروید.	بنشینید	و	تا	حد	ممکن	بی	حرکت	و	آرام	باشید.	از	حرکاتی	مانند	

لمس	گوش	ها	و	حرکت	آرواره	که	ممکن	است	برای	نورافون	اختالل	ایجاد	کند	پرهیز	کنید.	

 Apple	App	Store	طریق	از	را	®NURA	اپلیکیشن	اینکه	و	هستند	شارژ	شما	موبایل	و	نورافون	که	کنید	حاصل	اطمینان	توجه:
یا	Play	Google	دانلود	کرده	اید.

تنظیم	باید	فقط	از	طریق	بلوتوث	انجام	شود	در	حالیکه	تمام	کابل	ها	باید	قطع	شده	باشند.	

نورافون	را	روی	سر	خود	در	حالتی	راحت	قرار	دهید	تا	روشن	شود 	.1

نورافون	را	از	طریق	بلوتوث	به	دستگاه	iOS	یا	اندرویدی	خود	متصل	کنید	 	.2

اپلیکیشن	NURA®	را	باز	کنید 	.3

شما	باید	با	آدرس	ایمیل	خود	وارد	شوید 	.4

یک	کد	کوتاه	فعالسازی	به	آدرس	ایمیل	شما	ارسال	می	شود 	.5

کد	فعالسازی	را	در	اپلیکیشن	وارد	کنید	و	ادامه	دهید	 	.6

اپلیکیشن	NURA®	شما	را	گام	به	گام	برای	اتصال	به	نورافون	خود	راهنمایی	خواهد	کرد.	 	.7

فرایند	تنظیم	را	کامل	کنید	 		.8

حداکثر	سه	نمایه	شنیداری	اختصاصی	کاربران	را	می	توان	بر	روی	نورافون	ذخیره	کرد.	برای	افزودن	کاربر	جدید:

در	صفحه	اصلی	اپلیکیشن،	نام	کاربری	فعلی	را	لمس	کنید 	.1

با	دنبال	کردن	پیام	ها	کاربر	را	تغییر	دهید	یا	نمایه	ای	جدید	اضافه	کنید 	.2

	توجه:	اگر	در	حال	حاضر	سه	نمایه	بر	روی	هدست	ذخیره	موجود	باشد،	از	شما	خواسته	خواهد	شد	تا	بر	روی	یکی	از	نمایه	های	
قبلی	ذخیره	کنید.	
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تنظیمات                                                                                            

عمومی + شخصی سازی 
پس	از	تنظیم	شما	می	توانید	نورافون	خود	را	با	تغییر	بین	صدای	عمومی	و	شخصی	سازی	شده	مقایسه	کنید.	شما	می	توانید	با	

استفاده	از	عالمت	زیر	تصویر	نمایه	شنیداری	اختصاصی	خود	بین	حالت	عمومی	و	شخصی	سازی	جابه	جا	شوید.

بلندی صدا
بلندی	صدا	را	با	استفاده	از	دکمه	های	بلندی	صدای	دستگاه	موبایل	یا	دکمه	های	موجود	در	پخش	کننده	ای	که	استفاده	

می	کنید	در	سطحی	مناسب	تنظیم	کنید.	

حالت شناور
شما	موسیقی	را	فقط	نمی	شنوید	بلکه	آن	را	احساس	نیز	می	کنید.	به	همین	دلیل	است	که	ما	حالت	شناور	را	نیز	ایجاد	کرده	ایم	
که	با	استفاده	از	موقعیت	گوش	بیرونی	احساس	یک	اجرای	زنده	را	ایجاد	می	کند.	با	استفاده	از	دکمه	لغزنده	سطح	شناوری	

مورد	ترجیح	خود	را	از	میان	آرام،	عادی	و	ردیف	جلو	انتخاب	کنید.	

حالت	عمومی حالت	شخصی	سازی	شده

دکمه	حالت	شناور انتخاب	شناوری	خود
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دکمه های لمسی
 نورافون	شما	دارای	دو	دکمه	ی	لمسی	است	که	بر	روی	کاور	تنظیم	واقع	در	قسمت	چپ	و	راست	قرار	دارد.	

شما	می	توانید	آنها	را	برای	انجام	مجموعه	ای	از	کاربردها	تنظیم	کنید.

توجه:	همانطور	که	بسیاری	از	عملکردها	برای	درست	کار	کردن	نیاز	به	اتصال	بلوتوثی	دارند،	دکمه	های	لمسی	فقط	در	حالت	
بلوتوث	عمل	می	کنند.	آنها	هنگامی	که	کابلی	متصل	باشد	کار	نمی	کنند.

دکمه	لمسیدکمه	عملکردی	برنامه
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شارژ کردن نورافون                                                                                       

شما	می	توانید	نورافون	را	به	راحتی	و	از	طریق	متصل	کردن	به	شارژر	دیواری	یا	رایانه	توسط	کابل	USB-A	یا	USB-C	همراه	شارژ	
کنید.

به	منظور	پیشگیری	از	مصرف	باتری	موبایل	شما	توسط	نورافون،	کابل	های	میکرو	USB	و	الیتنینگ،	نورافون	شما	را	شارژ	
نمی	کنند

انرژی	الکتریکی	نورافون	شما	در	حالت	بلوتوث	از	طریق	باتری	و	در	حالت	اتصال	با	سیم	از	طریق	USB-C	)به	هنگام	اتصال	به	
گوشی(،	میکرو	USB	و	الیتنینگ	تأمین	می	شود.	

باتری	نورافون	شما	در	حالت	شارژ	کامل	با	توجه	به	نوع	استفاده	بین	12-24	ساعت	کار	می	کند.

شارژ	کامل	باتری	نورافون	حدود	3	ساعت	طول	می	کشد.	
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تماس صوتی                                                                                       

وقتی	نورافون	شما	از	طریق	بلوتوث	یا	کابل	الیتنینگ	متصل	باشد	می	تواند	برای	دریافت	و	برقراری	تماس	مورد	استفاده	قرار	
گیرد.	

اگر	اتصال	از	طریق	بلوتوث	باشد،	می	توانید	تماس	های	صوتی	را	پاسخ	بدهید:

مستقیم	بر	روی	تلفن	خود	 

اگر	یکی	از	دکمه	های	لمسی	را	برای	پاسخ	تماس	تنظیم	کرده	اید،	آن	را	فشار	دهید	 

اگر	اتصال	از	طریق	الیتنینگ	باشد،	می	توانید	تماس	های	صوتی	را	پاسخ	بدهید:	

مستقیم	بر	روی	تلفن	خود	 

با	لمس	دکمه	ی	میانی	بر	روی	کنترل	خطی	 

توجه:	شخصی	سازی	در	طول	تماس	های	صوتی	صورت	نمی	پذیرد	)در	غیر	این	صورت	ممکن	است	در	تشخیص	صداهای	آشنا	
دچار	مشکل	شوید(	

اگر	از	طریق	کابل	دیگری	متصل	باشید،	صدای	تماس	گیرنده	برای	شما	پخش	می	شود	اما	میکروفون	داخلی	نورافون	
قابل	استفاده	نخواهد	بود	و	شما	باید	برای	صحبت	کردن	از	میکروفون	گوشی	خود	استفاده	کنید.
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اتصال                                                                                            

نورافون	چگونه	متصل	می	شود؟
نورافون	دارای	اتصال	جهانی	است.	این	یعنی	هر	دستگاهی	که	دارای	گزینه	های	زیر	باشد	می	تواند	به	آن	متصل	شود:

 ✓ وایرلس	-	دستگاه	های	دارای	بلوتوث

 ✓ آنالوگ	-	جک	استاندارد	3.5	میلی	متری
✓ دیجیتال	-	گوشی	ها	و	رایانه	ها:	میکرو	USB-C	USB//	الیتنینگ	/	USB-A	)رایانه(

کابل  کیفیت
صدای	بدون	افت

تماس	های	صوتی  کنترل
دکمه	لمسی

بلوتوث تقریبًا	بدون	افت
 Qualcomm®	صدای	طریق	از(

 Qualcomm®	صدای	/	™aptX
)aptX™	HD

✓ ✓

الیتنینگ ✓ ✓ ✓

USB-A ✓ ✗ ✗

USB-C ✓ ✗ ✗

micro-USB ✓ ✗ ✗

آنالوگ ✗

)قابل	استفاده	در	دستگاه	های	
قدیمی	تر	پخش	موسیقی	و	
هواپیما	-	بازهم	تجربه	صدای	

اختصاصی	ارائه	می	شود(	

✗ ✗
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نگهداری و مراقبت                                                                                    

نورافون	شما	ممکن	است	نیاز	به	تمیزکاری	دوره	ای	داشته	باشد.	برای	تمیز	کردن	آن	از	دستورالعمل	زیر	پیروی	کنید.

 روکش	گوشی	های	درون	گوشی	را	برداری	و	آنها	را	با	شوینده	ای	رقیق	همراه	آب	بشویید.	
قبل	از	اتصال	مجدد	آنها،	حتمًا	از	خشک	بودن	کامل	آنها	مطمئن	شوید.	

فقط	با	پارچه	ای	نرم	و	مرطوب	تمیز	کنید.	از	شوینده	های	حالل،	الکل	یا	شوینده	های	قوی	استفاده	نکنید.	

قبل	از	آنکه	نورافون	خود	را	به	مدت	بیش	از	چند	ماه	کنار	بگذارید،	باتری	را	کاماًل	شارژ	کنید.	

هدفون	را	برای	کنار	گذاشتن	در	کیف	مخصوص	قرار	دهید.

www.nuraphone.com	.دهید	سفارش	وبسایت	این	طریق	از	توانید	می	را	جانبی	و	جایگزین	قطعات

http://nuraphone.com
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عیب یابی                                                                                    

مشکالت	بلوتوث

اگر	در	اتصال	به	گوشی	خود	مشکلی	دارید:

 مطمئن	شوید	که	دستگاه	دیگری	به	نورافون	شما	متصل	نباشد.	 
توجه:	نورافون	به	طور	خودکار	تالش	می	کند	تا	به	هر	دستگاهی	که	قباًل	جفت	شده	است	متصل	شود

مطمئن	شوید	که	بلوتوث	موبایل	شما	در	منوی	تنظیمات	روشن	باشد	 

بلوتوث	گوشی	خود	را	روشن	و	خاموش	کنید	و	دوباره	به	نورافون	خود	متصل	شوید	 

فراموشی	یا	حذف	نورافون	از	لیست	دستگاه	های	جفت	شده	با	گوشی	خود	را	امتحان	کنید	 

اگر	مشکل	شما	پرش،	قطعی،	یا	ناپایداری	سیگنال	بلوتوث	است:

تلفن	خود	را	به	گوشی	سمت	راست	نورافون	نزدیک	تر	کنید	 

مثاًل:	تلفن	خود	را	در	جیب	جلوی	سمت	راست	خود	بگذارید	یا	کیف	حاوی	تلفن	را	با	شانه	راست	خود	بیندازید	 

www.nuraphone.com/	.کنید	مراجعه	زیر	وبسایت	به	لطفًا	نورافون	مورد	در	رایج	سؤاالت	یا	یابی	عیب	موارد	سایر	برای
 customer-support

پشتیبانی                                                                                      

ما	می	خواهیم	به	شما	کمک	کنیم	تا	حداکثر	استفاده	را	از	محصوالت	و	خدمات	NURA®	داشته	باشید.	اگر	سؤالی	در	مورد	این	
محصول	دارید،	لطفًا	با	متخصصان	پشتیبانی	مشتری	NURA®	تماس	بگیرید:

www.nuraphone.com/contact  	  وبسایت:	
info@nuraphone.com  ایمیل:   

,.NURA®	Operations	Pty.	Ltd  آدرس	پستی:	  
   ,VICTORIA ,3056 ,Brunswick ,95 PO	Box    

AUSTRALIA   

گارانتی                                                                                            
  

 www.nuraphone.com/warranty	.است	موجود	زیر	سایت	در	گارانتی	جزئیات	است.	محدود	گارانتی	دارای	شما	نورافون

http://www.nuraphone.com/customer-support%20
http://www.nuraphone.com/customer-support%20
http://www.nuraphone.com/customer-support%20
http://www.nuraphone.com/contact
http://%20www.nuraphone.com/warranty%20
http://%20www.nuraphone.com/warranty%20
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توافق قانونی                                                                              

 NURA®	الزامات	تأییدی	در	بسیاری	از	مناطق	جهان	را	پذیرفته	است.	
 www.nuraphone.com/compliance	:است	موجود	وبسایت	این	در	ها	گواهی	از	کاملی	لیست

 FCC	قوانین	از	15	بخش	براساس	دیجیتال،	های	دستگاه	B	کالس	های	محدودیت	با	مطابق	و	است	شده	تست	دستگاه	این
می	باشد.	این	محدودیت	های	طراحی	شده	اند	تا	محافظتی	منطقی	در	برابر	تداخل	مضر	در	محیط	های	مسکونی	ایجاد	

کنند.	این	تجهیزات	انرژی	فرکانس	رادیویی	تولید	می	کنند،	از	آن	استفاده	می	کنند	و	می	توانند	آن	را	بتابانند،	و	اگر	براساس	
دستورالعمل	نصب	و	استفاده	نشوند،	ممکن	است	تداخل	مضری	با	ارتباطات	بیسیم	ایجاد	کنند.	البته	تضمینی	نیست	که	تداخل	

در	محیط	خاصی	رخ	ندهد.	اگر	این	دستگاه	تداخل	مضر	با	گیرنده	ی	رادیویی	یا	تلویزیونی	داشته	باشد،	که	می	توان	از	طریق	
روشن	و	خاموش	کردن	دستگاه	متوجه	شد،	به	کاربر	توصیه	می	شود	که	با	اتخاذ	یک	یا	چند	مورد	از	اقدامات	زیر	در	اصالح	این	

تداخل	تالش	کند:

جهت	یا	محل	آنتن	گیرنده	را	عوض	کند.	 

فاصله	ی	دستگاه	و	گیرنده	را	افزایش	دهد.	 

دستگاه	را	به	خروجی	روی	مداری	متفاوت	از	مداری	که	گیرنده	به	آن	وصل	است	متصل	کند.	 

برای	کمک	گرفتن،	با	فروشنده	یا	یک	تکنسین	رادیو	/	تلویزیون	با	تجربه	مشورت	کنید.	 

تغییرات	یا	اصالحاتی	که	مورد	تأیید	NURA®	نیست	می	تواند	منجر	به	ابطال	حق	کاربر	در	استفاده	از	این	دستگاه	بشود.	

:IC	اخطار

 این	دستگاه	مطابق	استاندارد)های(	RSS	معاف	از	گواهی	Canada	Industry	است.	
عملکرد	منوط	به	دو	شرط	زیر	است:

)1(	این	دستگاه	ممکن	است	تداخل	ایجاد	نکند،	و

)2(	این	دستگاه	باید	هرگونه	تداخلی	را	بپذیرد،	شامل	تداخلی	که	ممکن	است	موجب	عملکرد	ناخواسته	ی	دستگاه	شود.

 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

l’appareil	nedoit	pas	produire	de	brouillage,	et	)1(

 l’utilisateur	de	l’appareil	doit	accepter	tout	brouillage	radioélectrique	subi,	même	si	le	brouillage	est	)2(
.susceptible	d’en	compromettre	le	fonctionnement

http://www.nuraphone.com/compliance%20
http://www.nuraphone.com/compliance%20
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Level	Australia 459 ,3 Studio 1 NURA®,	VIC,	Brunswick	Rd,	Sydney	براساس	مسئولیت	
انحصاری	خود	اعالم	می	کند	که	محصول	توصیف	شده	در	این	راهنمای	کاربر	با	استانداردهای	فنی	

EN50332 ,EN55024 ,EN55022 ,EN301489 ,EN300328	مطابقت	دارد.

این	محصول	فقط	در	حالت	عمومی	و	خاموش	بودن	شناور	و	روشن	بودن	محدود	کننده	ی	بلندی	
صدا	با	EN50332	مطابقت	دارد.	با	توجه	به	شنوایی	کاربر،	برخی	ترکیبات	تنظیمات	اصالح	شنیداری	

و	شناور	ممکن	است	از	محدودیت	های	EN50332	فراتر	برود.	

 این	نماد	یعنی	این	محصول	نباید	به	عنوان	زباله	ی	خانگی	دور	ریخته	شود،
و	باید	به	یک	مرکز	جمع	آوری	مناسب	برای	بازیافت	تحویل	داده	شود.	دور	انداختن	و	بازیافت	

مناسب	به	محافظت	از	منابع	طبیعی،	سالمت	انسان	ها	و	محیط	زیست	کمک	می	کند.	برای	کسب	
اطالعات	بیشتر	درباره	ی	دور	انداختن	و	بازیافت	این	محصول،	با	شهرداری	منطقه،	خدمات	پسماند	یا	

فروشگاهی	که	دستگاه	را	از	آن	خریده	اید	تماس	بگیرید.

Apple،	لوگوی	iPhone	iPad،	Apple،،	و		iPod	عالئم	تجاری	Inc	Apple	هستند	که	در	امریکا	و	سایر	کشورهای	ثبت	
شده	اند.	Store	App	بازار	خدمات	Inc	Apple	است.	

عالمت	تجاری	»iPhone«	همراه	با	یک	گواهی	استفاده	می	شود.	

واژه	ی	بلوتوث	و	لوگوهای	آن	عالئم	تجاری	ثبت	شده	ای	هستند	که	تحت	مالکیت	Inc	SIG,	Bluetooth،	می	باشند	و	تمام	
کاربردهای	آنها	توسط	NURA®	تحت	گواهی	می	باشد.	

aptX	Qualcomm	محصولی	از	Ltd	International,	Technologies	Qualcomm	است.	Qualcomm	یک	عالمت	تجاری	
متعلق	به	Incorporated	Qualcomm	است	که	در	امریکا	و	سایر	کشورها	ثبت	شده	است	و	با	اجازه	استفاده	می	شود.	

aptX	یک	عالمت	تجاری	متعلق	به	Ltd	International,	Technologies	Qualcomm	است	که	در	امریکا	و	سایر	کشورها	ثبت	
شده	است	و	با	اجازه	استفاده	می	شود.

اندروید،	Play	Google	و	لوگوی	Play	Google	عالئم	تجاری	متعلق	به	Inc	Google	است.

IMDA	قباطم	اب	
یاهدرادناتسا
DA105282	
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 نورافون	توسط	NURA®	در	ملبورن،	استرالیا	طراحی	شده	است.	
ساخت	و	مونتاژ	در	چین.	

© NURA 2017®	هیچ	بخشی	از	این	کار	نباید	بدون	اجازه	ی	کتبی	پیشین	مورد	بازتولید،	اصالح،	توزیع	یا	استفاده	به	هر	نحو	
دیگری	قرار	بگیرد.


