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آخرين صوت انتخاب شده قبل از خاموش شدن دستگاه پخش  روشن شده و  LEDچراغ   ، با اتصال دو شاخه به برق

 ياز به تغيير صوت در حال پخش مطابق ذيل عمل نماييد .در صورت ن . خواهد شد

صوت قبلي   BACKكليد  فشردنصوت بعدي و باNEXT كليد فشردنبا  : مطابق ليست به صوت قبلي يا بعدي رفتن

 . پخش خواهد شد

با نگه به گروه بعدی و ثانيه  2 به مدت   NEXTبا نگه داشتن کليد  : مطابق ليست يا قبلي انتخاب گروه بعدي و

 رفت .خواهيم به گروه قبلي  BACK ثانيه اي كليد  2داشتن 

شروع به چشمك زدن   LED  )بجز گروه اصوات مذهبي( ورود به هر گروه با تعويض اتوماتيك اصوات در هر گروه :

صوت ،  ار آن چهار مرتبه تكر پس از ه ونمودشروع به پخش  از اولين صوت تعويض اتوماتيك آن گروهپس از اعالم  كرده و

د . )تذكر: تعويض هر صوت ي نمايم تعويضبه همين ترتيب كل اصوات آن گروه را بطور اتوماتيك  كند و دوم را پخش مي

 ( دقيقه تا بيش از سي دقيقه طول بكشد 2بسته به زمان آن صوت ممكن است از 

شود و اولين  ثابت مي، زن خارج شده  از حالت چشمك NEXT   ، LEDبا زدن كليد  : خروج از حالت تعويض اتوماتيك

 .  مي گرددپخش موزيك بعدي مطابق ليست  NEXTبا هربار زدن كليد  و خواهد شدآن گروه پخش موزيك 

 

گردد  كه اين عملكرد تا  يك پله به صداي خروجي افزوده مي VOLUMEكليد  فشردن ر با هربا :تنظيم صداي خروجي 

 گردد .  پس از آن ولوم روي اولين پله بر ميكند و  هشت مرحله ادامه پيدا مي

 ریست کردنریست نمود.جهت  ددستگاه راچنانچه دستگاه تنها تبليغ اوليه را پخش نموده و متوفق شود بای توجه :

دستگاه به ابتدای  ثانيه نگه دارید.)پس از ریست شدن ، 3را   volumeکليد  دستگاه ،هنگام پخش پيام تبليغ اوليه ،

 ليست اصوات باز می گردد.(

 


