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 مقدمه -1
با بهره گیری از طراحان و مهندسین زبده در زمینه الکترونیک و  شرکت پرناک الکترونیک ،

گیری از دانش فنی باال و تحقیقات صورت گرفته توسط عوامل خود ، موفق مکانیک و با به کار 

در   گام بلندی سیستم ها و تکنولوژی های روز دنیا گردیده که در این راستا توانستهبه دستیابی به 

به جهت رفاه و آسایش مصرف  با تکتولوژی های نوین تی و صنعتیطراحی سیستم های امنی

 کت بر دارد.دگان تولیدات این شرکنن

 

 از حسن انتخاب شما سپاس گزاریم .

 

 "شرکت پرناک الکترونیک"

 

و  در مورد نحوه ی استفاده  و نحوه ی ییراهنما الب گرد آوری شده در این کتابچه جهت مط »

 «. میباشدعیب یابی دستگاه 
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 ویژگی ها
 

 :مجهز به سیستم •

 Bluetooth ver 5-  4Class 24 dbM frequency range is 2.4-2.480 G 

 HFP/A2DP/AVRCP/HSP/GAVDP/IOP/SPP/BLE :پشتیبانی بلوتوث از •

 .متر 10بلوتوث حداکثر برد  •

 oled.نمایشگر  •

 .    Bluetoothقابلیت پاسخ گویی به تماس تلفنی از طریق  •

 قابلیت نمایش شماره تلفن تماس گیرنده از طریق نمایشگر دستگاه . •

 از طریق میکروفون داخلی .قابلیت ضبط ، پخش،حذف صدا  •

 MP3, WAV, WMA, FLAC AAC, APEیپشتیبانی از فرمت های صوت •

 .Normal, Jazz, Classic, Pop,Rockاکوالیزر دیجیتال  مجهز به •

 گیگابایت. 128پشتیبانی از کارت حافظه و فلش مموری تا  •

  USB.نوان کارت صدای کامپیوتر از طریق کابل عقابلیت استفاده به  •

 گام اتصال به کامپیوتر.هندر   Ram readerفاده به عنوان ت استقابلی •

 .Tone controlسیستم  مجهز به  •

مجهز به دو آمپلی فایر با ولوم مجزای مکانیکی و یک آمپلی فایر با قابلیت تنظیم از طریق  •

 ریموت کنترل .

از طریق MP3, WAV, WMA, FLAC AAC, APEقابلیت پخش فایل های صوتی  ▪

 . فلش مموری
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از طریق MP3, WAV, WMA, FLAC AAC, APEقابلیت پخش فایل های صوتی  ▪

 . مموری کارت

 .   AUXدارای ورودی  ▪

 .میلیمتری 3.5جهت اتصال به جک هدفون دارای خروجی  ▪

 وات . 100خروجی آمپلی فایر  4 دارای ▪

 پری آمپلی فایر . عدد 3 مجهز به ▪

 و پری آمپلی فایر.خروجی آمپلی فایر قدرت  ولوم قابلیت کنترل مجزای ▪

 . ولت 12 قابیت اتصال به باتری و آداپتور ▪

 . ledنمایش وضعیت پخش از طریق  ▪

 .رقص نور ▪

 ریموت کنترل . ▪
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 : اقالم زیر میباشد این محصول شامل ➢

 .Golden Ostimمدل   دستگاه پخش کننده موسیقی پرناک الکترونیک  ➢

 .  AUXکابل  ➢

 دفترچه راهنما .  ➢

 ر.آمپ 2.5ولت  12آداپتور  ➢

 کنترل. ➢
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 شرایط و قوانین 

 بخوانید :لطفا با دقت 

 .شده استارائه  PEC   اطالعات موجود در این سند صرفاً در ارتباط با محصوالت ➢

 .به فروش می رسند PEC مطابق با شرایط و ضوابط فروش PEC تمام محصوالت ➢

 هستند :   PEC دماتو استفاده از محصوالت و خ خریداران تنها مجاز به انتخاب ➢

هیچ شخص حقیقی   ، به  PECصریح یا ضمنی ، توسط  طبق این سند ، هیچ مجوز -

معنوی آن مطعلق به  مادی و حقوق مالکیت تمامیا حقوقی اعطا نگردیده است و 

 پرناک الکترونیک میباشد.

اگر هر بخشی از این سند به محصوالت یا خدمات شخص ثالثی منتسب گردد نباید  -

 پنداشت.  PECیک مجوز از سوی  آن را

 سلب مسئولیت: ➢

استفاده نا صحیح از دستگاه یا استفاده  با توجه به بروز آسیب و خسارت در صورت  -

 نخواهد بود. PECهیچگونه مسئولیتی بر عهده یدر شرایط نا مناسب 
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 PECشرکت  پخش کننده خانگی و آمپلی فایرسایر مدل های 

 

 ویژگی ها مدل 

Me820 

Me720  

قابلیت پخش فایل های   (  me820) در مدل   Bluetoothمجهز به سیستم  

، قابلیت    AUXاز طریق فلش مموری ، دارای ورودی  mp3صوتی 

از طریق مموری کارت ، دارای خروجی   mp3پخش فایل های صوتی 

 فایر،به پری آمپلی وات، مجهز    60خروجی آمپلی فایر    4 هدفون ، دارای

، پلی فایر قدرت و پری آمپلی فایرای ولوم خروجی آمقابلیت کنترل مجز
 قابیت اتصال به برق باتری و آداپتور 

 .، کنترل پخش از طریق پنل دستگاه  ledنمایش وضعیت پخش از طریق  

 

Me1300L  800خروجی  توان ( 2واتx400 ، )  مجهز به سیستمBluetooth    ،

و مموری   از طریق فلش مموری  mp3قابلیت پخش فایل های صوتی 

 کارت ، 

( به صورت مجزا برای هر   bass , treble) tone controlمجهز به 

یک از ورودی ها ، دارای سیستم پری آمپلی فایر به صورت مجزا  

  AUXعدد  mixer (3 برای هر یک از ورودی ها ، مجهز به سیستم 

 :عدد میکروفون ، مجهز به سیستم اکو  2قابلیت اتصال ، (micعدد  2

 (delay – Mix –Repeat –decay - pitch bend switch)  مجهز به

،  وات  60 عدد خروجی ساب ووفر  4دارای   – یستم اکوالیزر س

 protection overو  overload protection  دارای سیستم حفاظتی  
curren 

 و ...  مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
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 معرفی محصول -1

 اهداف 1-1

منظور به  Golden Ostimو آمپلی فایر پرناک الکترونیک مدل  mp3دستگاه پخش کننده 

سیقی و تقویت خروجی صدای استفاده خانگی و سیار با توان خروجی مناسب جهت پخش مو

 تصویری  طراحی و عرضه گردیده است .لوازم صوتی و 

 تکارکی -   بلوتوث – آمپلی فایر – mp3 playerکلمات کلیدی : 

 

 بررسی عملکرد 1-2

دارای بدنه  Golden Ostimو آمپلی فایر پرناک الکترونیک مدل mp3دستگاه پخش کننده 

استحکام دستگاه و خنک وده که عالوه بر زیبایی وظیفه افزایش آلومینیومی با طراحی بسیار زیبا ب

کنندگی قطعات الکترونیکی داخل دستگاه را بر عهده دارد که این امر باعث افزایش طول عمر 

قابلیت کار با برق  Golden Ostimپخش کننده صوتی و آمپلی فایر پرناک مدل .دستگاه میگردد

از امکانات دستگاه میتوان  ا بوده وتری خارجی را دارو یا باخودرو  شهری از طریق آداپتور و برق

به پخش موسیقی از روی فلش و یا مموری کارت اشاره کرد همچنین دستگاه فوق توانایی ارتباط 

و پاسخ گویی به تماس های  و تکنولوژی بلوتوث  AUX با دستگاه های دیگر از طریق پورت

 5/3با جک آن مجهز به یک عدد خروجی  وه برو عال بلوتوث)کارکیت(دریافتی از طریق 

میلیمتری باشد را دارا  5/3میلیمتری جهت اتصال هدفون و یا هرگونه اسپیکر که دارای جک 
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عدد اسپیکر  4آمپلی فایر داخلی بسیار قدرتمند  امکان اتصال  با بهره مندی ازمیباشد. این دستگاه 

ولوم کنترل صدای مجزا پری آمپلیفایر  ن دارای دوبه خروجی این دستگاه را فراهم میکند ، همچنی

جهت  treble و  bassو دو ولوم جهت تنظیم  و آمپلیفایر بوده که امکان افزایش هرچه بشتر صدا

را به کاربر میدهد . از این دستگاه میتوان به صورت جداگانه برای پخش  تنظیم زیر و بم صدا

ویت صدای دستگاه های دیگر مانند تلوزیون و ... استفاده موسیقی و یا به عنوان آمپلی فایر برای تق

وث با تهیه اسپیکر فاده از تکنولوژی بلوتنمود به دلیل ابعاد بسیار کوچک این دستگاه و همچنین است

  .عدد( میتوانید یک اسپیکر بلوتوثی قابل حمل قدرتمند برای خود فراهم سازید 4قدرتمند )تا 
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 دستگاه  ستفاده ازراهنمای ا -2

 عالئم و توضیحات نمایشگر  -2-1

 نمایش نام موسیقی در حال پخش 2-1-1

 

 

 

 شماره ترک در حال پخش نمایش تعداد کل ترک ها و 2-1-2

 

                                             

                       

 زمان موسیقینمایش  2-1-3

 

 

 

 

مجموع ترک های موجو در 

 فلش مموری / کارت حافظه
 شماره ترک در حال پخش

 نام موسیقی 

 در حال پخش کل زمان موسیقی زمان سپری شده 
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 معالئ 2-1-4

 

 

 

 

 (modes) حالت ها 2-1-5

 (Record modeحالت ضبط صوت ) 2-1-5-1

 

 

 

 (Bluetooth mode) بلوتوثحالت  2-1-5-2

 

 

 

 

فعال است  کوت غیرحالت س

(unmute). 

در صورت نبودن این        

عالمت موسیقی در حالت  

بوده و صدایی   سکوت

 .(mute) شنیده نمیشود

 

 

گوشی تلفن همراه از 

طریق بلوتوث به دستگاه 

 متصل شده است . 

الت ضبط  دستگاه در ح

ش به بخ)صوت قرار دارد .

 (مراجعه نمایید. 3

  وث بلوتالت در ح دستگاه 

 4ش به بخ)قرار دارد .

 (مراجعه نمایید.
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 (peripherals sts) وضعیت لوازم جانبی 2-1-6

 Pc sound crdوضعیت  2-1-6-1

 

 

 

 usb insertedوضعیت  2-1-6-2

 

 usb pull-outوضعیت  2-1-6-3

 

 

 SD crd inserted وضعیت 2-1-6-4

 

 Sd crd pull-outوضعیت  2-1-6-3

 

 

 

به کامپیوتر متصل دستگاه 

است و به عنوان  شده 

کارت صوتی کامپیوتر عمل 

مراجعه   5به بخش  )میکند  

 . (نمایید

 فلش مموری در دستگاه این وضعیت نمایش داده میشود . در صورت قرار دادن 

تگاه این وضعیت نمایش داده میشود  دس  ازفلش مموری    خارج نمودندر صورت  

. 

 در دستگاه این وضعیت نمایش داده میشود .  ظهکارت حافدر صورت قرار دادن 

دستگاه این وضعیت نمایش داده میشود    از  کارت حافظه  خارج نمودندر صورت  

. 
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 (Record mode) ضبط صوت حالت -3

 ضبط نمودهیک فایل صوتی را ن داخلی دستگاه فمیکروبا استفاده از ر این وضعیت شما میتوانید د

 قرار داده شده در دستگاه ذخیره نمایید .و آن را در کارت حافظه و یا فلش مموری 

 

 

 

 

 

 

 

 : شوید Record modeتا وارد حالت روی ریموت کنترل دستگاه فشار دهید را  modeدکمه 

 : record mode حالتعملکرد دکمه های مربوط به -

  led  عملیات ضبط صوت آغاز میشود و Record Modeبا فشردن این دکمه در حالت :  1دکمه 

چنین و هم (100ms)چشمک زدن سریع مینماید در زیر مموری کارت شروع به وضعیت  واقع

در این حالت  را بر روی صفحه نمایش نشان میدهد start recordingتگاه وضعیت نمایشگر دس

  ن داخلی دستگاه ضبط میگردد .فوصدا از طریق میکر

میتوانید  modeبا فشردن دکه 

 ی دستگاه را تغییر دهیدحالت ها

 Record mod، وارد وضعیت  

 وید . ش

ضبط  حالتدکمه های مربوط به 

 ( record mode)صوت 
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ن مک زلت چشچشمک زن سریع به حاوضعیت از حالت  led ین دکمهن ادبا فشر  : : 2دکمه 

را بر  Stop Recordingوضعیت نمایشگر دستگاه  تغییر حالت داده همچنین (1000msآرام )

یط صوت متوقف شده و فایل صوتی در عملیات ض تمیدهد در این حال نشان روی صفحه نمایش

 . کارت حافظه قرار داده شده در دستگاه ذخیره میگردد/فلش مموری

نمایشگر  همچنین و شده پخش میشودآخرین فایل صوتی ضبط  ین دکمهن ادبا فشر  : : 3 دکمه

 .میدهد نشان را بر روی صفحه نمایش Play curr Recوضعیت دستگاه 

نمایشگر  همچنین و گرددمی خذف آخرین فایل صوتی ضبط شده ین دکمهن ادبا فشر  : : 4 دکمه

 .میدهد نشان را بر روی صفحه نمایشdelete latest Rec  وضعیت دستگاه 

 

 

 

 

 

 

 

در    ( 4الی    1دکمه های  دکمه های مربوط به ضبط صوت )   عملکرد 

 نامعتبر میباشند .   ModeRecordخارج از وضعیت  

ذخیره   "KT_REC"بط شده در پوشه ای به نام ضفایل های 

 میگردند. 
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 (Bluetooth modeبلوتوث ) حالت -4

 پخش موسیقی از طریق بلوتوث 4-1

 

 

 

 

 

 

 

 Bluetoothرا فشار دهید تا وارد حالت  modeبرای اتصال تلفن همراه خود به دستگاه دکمه 

Mode  متصل شویدبه دستگاه  از طریق بلوتوث ه خودلفن همراتشوید اکنون میتوانید از طریق . 

ه پخش نمایید ز طریق بلوتوث میتوانید موسیقی خود را از طریق تلفن همراپس از اتصال به دستگاه ا

 کارت حافظه متصل به دستگاه پخش نمایید . /یقی را از طریق فلش مموریهمچنین میتوانید موس

 شلرا از طریق کارت حافظه/فث موسیقی ل دارید بعد از اتصال از طریق بلوتودر صورتی که تمای

بر روی گوشی تلفن همراه خود را خش کافی است که موزیک در حال پمموری پخش نمایید 

میتوانید  modeبا فشردن دکه 

،  را تغییر دهیدی دستگاه حالت ها

mode  hBluetootوارد وضعیت

 شوید . 

دکمه های مربوط به وضعیت 

 ( Bluetooth mode)  توثبلو
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حالت پخش موسیقی از طریق از روی کنترل دستگاه وارد  mode متوقف کنید و با فشردن دکمه 

 فلش مموری/ کارت حافظه شوید.

این مشاهده بود ، اه قابل مشاهده خواهد ث در باالی نمایشگر دستگدر این حالت عالمت بلوتو

 باشد .موفق دستگاه به گوشی تلفن همراه شما میعالمت نشانگر اتصال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ز طریق بلوتوث به تلفن همراه ا

 .  تدستگاه متصل شده اس

را     "0000"در صورت درخواست رمز عبور هنگام اتصال به دستگاه عدد  

 ید. وارد نمای

 میباشد .   n OstimGolde-Pernakستگاه  اسم بلوتوث د 
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 پاسخگویی به تماس تلفنی از طریق بلوتوث 4-2

ت متصل بودن به دستگاه از طریق بلوتوث در صورت دریافت تماس تلفنی چه در وضعی هنگامدر

دستگاه  Bluetooth modeدر حالت و چه  افظهکارت ح/از طریق فلش مموری پخش موسیقی

نموده و شما قادر را قطع  در حال پخش قیموسی به طور خودکار Golden Ostomناک مدلپر

 یافتی پاسخ دهید .خواهید بود به تماس در

 

 

 

 

 

 

 

را روی ریموت کنترل   7جهت پاسخگویی به تماس تلفنی دریافتی دکمه 

 فشار دهید.  تگاه دس

 

را روی ریموت کنترل دستگاه    8قطع تماس دریافتی دکمه  جهت رد تماس و یا  

 . فشار دهید 

هنگام برقراری تماس دریافتی 

نمایش شماره تلفن تماس گیرنده 

 داده میشود. 
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 (Pc sound cardکارت صوتی کامپیوتر ) حالت -5

به عنوان  Golden Ostimاک الکترونیک مدل پخش کننده ی صوتی پرنفاده از دستگاه تسجهت ا

 به شرح زیر عمل نمایید :کارت صوتی کامپیوتر 

 زا دستگاه را (male to male usb cable)و سر نرید usbاستفاده از یک کابل با  -1

پخش کننده پرناک در سمت )به کامپیوتر خود متصل نمایید usb تروپ قیرط

را به درگاه ورودی فلش مموری متصل  usbکابل   Golden Ostimالکترونیک مدل 

 . (نمایید

را به  Golden Ostimپخش کننده ی پرناک الکترونیک مدل تگاه اگر برای بار اول دس -2

د تا دستگاه به صورت اتوماتیک به کامپیوتر مپیوتر خود متصل مینمایید ، منتظر بمانیکا

 .(ایور نیستنیاز به نصب هیچ گونه در.)شما متصل گردد

به خروجی آمپلی فایر و یا  (خروجی هدفون)میلیمتری 3.5ر ها را از طریق جک اسپیک -3

 متصل نمایید.

 

 

  ( پشت دستگاه )ر ر های کامپیوتر به خروجی آمپلی فایاتصال اسپیک در صورت  

به دلیل   غیر این صورت  به توان اسپیکر های کامپیوتر خود توجه نمایید در

ی پرناک الکترونیک مدل  ه پخش کنند پلی فایراال بودن توان خروجی آم ب

Golden Ostim وجود دارد .  ب به اسپیکر های  امکان آسی 

 
ال دستگاه به کامپیوتر میتوانید از میکروفون داخلی دستگاه پرناک  پس از اتص

جهت استفاده بر روی کامپیوتر خود نیز   Golden Ostimالکترونیک مدل  

 ه نمایید . استفاد
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لپتاپ /نحوه اتصال دستگاه به کامپیوتر

 

 

 

به   Golden Ostimی پرناک الکترونیک مدل ه پخش کنند پس از اتصال 

، به  تگاه به دس micro SDوارد نمودن کارت حافظه کامپیوتر در صورت 

روی کامپیوتر خود  عنوان رم ریدر عمل مینماید و شما قادر خواهید بود تا از  

   ن کارت حافظه دسترسی پیدا کنید .درو  به محتوای 
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 ی کنترلدکمه ها سایر شرح -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sleep - موزیکاز اولین پخش توقف و  –دن بی صدا کر

 ا حالت ه

 اکوالیزر

pauselay/P  –    قبلیآهنگ    – بعدی  آهنگ 

 کردن صداکم    –افزایش صدا  
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 ء دستگاهاجزامعرفی  – 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(وات 100عدد خروجی  4ر )خروجی های آمپلی فای – 1

 .tone contcolولوم های مربوط به  – 2

 . پری آمپلی فایرولوم تنظیم  – 3

 . AUXورودی  – 4

 . ولت12آداپتور ورودی  – 5

 . و روشنکلید خاموش  – 6

2 

1 

3 

5 

4 

6 
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میتوان جهت اتصال خروجی هدفون دستگاه های مختلف   AUXاز ورودی 

 نظیر تلوزیون ، لپتاپ ، کامپیوتر ، گوشی موبایل و ... استفاده نمود. 

ون، ویا اتصال اسپیکر  از خروجی هدفون میتوان جهت اتصال هندزفری ، هدف 

 میلی متری استفاده نمود .   5/3های مجهز به جک 

پلیر و ورودی   mp3 ورودی همزمان قسمت  استفادهدر این دستگاه قابلیت 

AUX   به صورت همزمان وجود ندارد در صورت اتصال هر دو ورودی

 میبایست یکی از ورودی ها را از دستگاه جدا نمایید . 
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 . oledنمایشگر  – 1

 میلیمتری . 3.5اسپیکر مجهر به جک ورودی هدفون یا  – 2

 ولوم آمپلیفایر . – 3

 . usbمموری / کابل  ورودی فلش – 4

 ن داخلی .میکروف – 5

 .  نوررقص  – 6

 

1 

3 

2 

4 

5 

6 
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 :  هشدار ها

در صورت آمپر یا بیشتر ( بوده و  2.5)  dcولت  12منبع تغذیه دستگاه از نوع  : 1هشدار 

 استفاده از منبع تغذیه نامناسب با ولتاژ باالتر باعث آسیب به دستگاه میگردد . 

فایر باعث ایجاد آسیب به دستگاه میگردد  اتصال کوتاه شدن خروجی آمپلی : 2هشدار 

 هرگز این کار را انجام ندهید . 

 

در این محصول بدنه ی آلومینیومی وظیفه ی خنک کنندگی دستگاه را بر عهده دارد بنابر   نکته :

این در صورت گرم شدن بدنه در حین استفاده طبیعی بوده و دلیل بر معیوب بودن دستگاه نمیباشد 

 . 
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 (FAQ)سواالت متداول  -8

قابلیت اتصال به گوشی تلفن جهت پخش موسیقی و  Golden Ostimآیا مدل -1 سوال

 تماس های تلفنی را دارد ؟

 Goldenپرناک الکترونیک مدل  mp3 player & amplifierبله دستگاه   پاسخ

Ostim قابلیت اتصال از طریق بلوتوث به گوشی تلفن همراه جهت پخش موسیقی و 

 پاسخ گویی به تماس های تلفنی را دارا میباشد .

 

 استفاده به عنوان کارت صوتی کامپیوتر را دارا میباشد؟ Golden Ostimآیا مدل -2 سوال

 Goldenپرناک الکترونیک مدل  mp3 player & amplifierبله دستگاه   پاسخ

Ostim  با اتصال به کامپیوتر از طریق کابلUSB  ب درایور به راحتی بدون نیاز به نص

قابل استفاده به عنوان کارت صوتی کامپیوتر میباشد . همچنین در هنگام اتصال به 

کامپیوتر با وارد کردن مموری کارت به دستگاه ، به عنوان رم ریدر عمل نموده و 

 نمایید.یتوانید فایل های موجود در کارت حافظه را بر روی کامپیوتر خود بررسی م
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 ونه میتوانم به تماس تلفنی پاسخ دهم ؟چگ-3 سوال

بر روی ریموت کنترل دستگاه بدون نیاز از گوشی تلفن  7با استفاده از فشردن عدد  پاسخ

بر  8همچنین میتوانید با فشردن عدد میتوانید به تماس تلفنی دریافت شده پاسخ دهید ، 

 روی ریموت کنترل دستگاه تماس دریافتی را قطع نمایید .

 

فلش مموری در دستگاه قرار دارد و ولوم جلوی دستگاه تا انتها زیاد است اما صدایی -4 سوال

 شنیده نمیشود ، مشکل چیست؟

ولوم مجزا میباشد لطفا مطمئن شوید که ولوم های  3مجهز به  Golden Ostimمدل  پاسخ

VOL , AUX VOL   قطع نبوده و همچنین ولوم دیجیتال دستگاه که از طریق ریموت

و حد اکثر  0اشد )حد اقل بن 0روی عدد  ،افزایش میابد ◢با فشردن دکمه  نترل ک

در باالی نمایشگر قابل رویت باشد در غیر این ♫ ( همچنین شما باید عالمت 30

 . قرار دارد muteصورت پخش موسیقی در حالت 
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 یادداشت ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


