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 מדריך למשתמש 4451    
 

 
תודה על שרכשתם את המוצר שלנו. אנו מקווים שתיהנו ממנו 

 מאוד.

 4IPXשים לב: המכשיר מוגן בפני טפטוף בלבד , רמת הגנה 
 

 הוראות בטיחות
ך זה ם הפעלת המכשיר ושמרו מדרירקראו מדריך זה בקפידה ט

 אצלכם לעיון העתיד.

 .הרחיקו את המכשיר מחום, מאור שמש ישיר ומקצוות חדים 

 .הרחיקו את המכשיר מלהבות אש פתוחות 

 !אין להכניס חפצי מתכת לתוך המכשיר. סכנה לקצר חשמלי 

  למניעת מטען סטטי, אין לעשות שימוש במכשיר בתנאי מזג
 אוויר קיצוניים.

 א צרו קשר עם אדם אין לתקן את המכשיר בעצמכם אל
 מקצועי מוסמך לכך.

 

 טיפים:
אנא וודאו כי הרמקול במצב כבוי בזמן שאתם מנסים להפעיל 

 מצב שיוך.

הפעילו את מכשיר הטלפון הנייד שלכם והפעילו את  .1
 פונקציית בלוטוס.

 יופיע על הצג. BTS-06טוס ברשימה את התקן בלוחפשו  .2

 BTS-06שייכו את המכשיר שלכם עם  .3

 ".0000סיסמא, הזינו את הסיסמא " נדרשתבמידה ו .4

 עם המכשיר שלכם,   BTS-06שיוך דגם ה ם אתהשלמת

 טיפים:
ברגע שרמקול זה משויך ומחובר למכשיר הטלפון הנייד שלכם, 
בפעם הבאה שתפעילו רמקול זה, הוא יתחבר למכשיר הטלפון 

הנייד שלכם באופן אוטומטי ברגע שבלוטוס מופעל בטלפון הנייד 
 .שלכם

 

 תיאור לחצנים

 להפעלה ולכיבוי המכשיר. :

 לחצו לחיצה קצרה על לחצן זה למעבר לשיר הקודם,   
 לחצו לחיצה ארוכה להנמכת עוצמת הקול.  

 לחצו לחיצה קצרה על לחצן זה למעבר לשיר הבא, לחצו   
 לחיצה ארוכה להגברת עוצמת הקול.  

 

 

 

 

 סקירת המוצר
  

 
 

 

 

האבזרים 
 הכלולים

 USBכבל טעינת  1
 PCלמחשב 

 

סוללה נטענת 
 משולבת

רמקול זה מופעל באמצעות סוללת ליתיום נטענת משולבת. 
 הטעינו את הסוללה כדלהלן:

וולט/שקע  DC 5 -הכניסו את כבל הטעינה לתוך שקע ספק ה .1
לתוך  USB-של המכשיר. חברו את תקע ה USBמיקרו 

אדומה . הנורית הופכת לAC/DCאו למתאם  PC -מחשב ה
 והסוללה נטענת.

 ברגע שהסוללה טעונה במלואה, הנורית האדומה נכבית. .2
 

למכשיר הטלפון הנייד או   BTS-06שיוך דגם 
 למכשיר אחר

 הפעילו את מצב שיוך הרמקול בזמן שהוא במצב כבוי.

שניות עד שהנורית  6 -לחצו על לחצן ההפעלה/כיבוי במשך כ
 ול מוכן לשיוך.הכחולה מהבהבת באופן קבוע.. כעת הרמק

 תתת טלפון: למענה או לניתוק שיחת טלפון.

 תתת נגינה/השהיית נגינת מוסיקה
 

 הערות וטיפים
באפשרותכם ללחוץ על לחצן הטלפון פעמיים במהירות לחיוג  .1

 חוזר של השיחה האחרונה שבוצעה ממנו
 

 איתור תקלות
 הפתרונות הסיבות התופעות

לא ניתן להפעיל 
 את הרמקול

 הטעינו את הסוללה קההסוללה רי

לא ניתן לשייך 
 את הרמקול

הרמקול כבר 
מופעל ואינו 
 במצב שיוך

עיינו בחלק המדבר על 
למכשיר  BTS-06"שיוך 

הטלפון הנייד או למכשיר 
 אחר".

 

 מפרט טכני
 EDR+3.0 תמיכת בלוטוס

 מטרים 10 טווח
 גיגה הרץ 2.4 תדר שידור

 האמפר/לשע 120~100וולט/  DC 5ספק  הספק
 אמפר/לשעה 400וולט  3.7סוללת ליתיום  סוללה

 שעות 3 -קרוב ל זמן טעינה
 שעות 4 -קרוב ל זמן הפעלה

 IP IPx4דרוג 
 ק"ג 0.1-קרוב ל משקל יחידה

 

 


