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 מדריך למשתמש
 

  

  Charge-it BlueToothרמקול 
 משולב עם מנורת שולחן 

 תאורת לד משתנה.
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 המדריך למשתמש נועד לעיון בלבד

 מארז זה כולל את הרכיבים הבאים
 

               
                                               

 

 

 אודות הלחצנים -תיאור המוצר 
 

  
 

 דו תכליתי: USBשקע 

 .מאוחסניםעם קבצי מוסיקה  USB ניתן להכניס התקן .1

 .אמפר( לכל סוגי הניידים2.2יכול לשמש כשקע טעינה מהיר ) .2
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 ACשקע לטעינת חשמל לשם חיבור ספק הכוח 
 

   

 

 חיבור
ב עם משול Charge-it BlueToothת החיבור האלחוטי בעזרת רמקול כיצד לחבר א

 :מנורת שולחן תאורת לד משתנה
 

 
  

אלחוטי של מכשיר הטלפון החכם, או כל מכשיר  BTראשית הפעילו את מצב 
  CH-4327מתוך המסך חפשו את שם השיוך  ,אייפוןאנדרואיד אחר או 

חוטי בין מכשיר הטלפון החכם ובאמצעות אישור שם השיוך, יושלם החיבור האל
 והוא יוכל להתחיל לנגן את המוסיקה. CH-4327לבין דגם 

 

 
 

 , הנמכת עוצמת הקול, השיר הקודם ולחיצה ארוכה -לחיצה רכה 

 , הגברת עוצמת הקול., השיר הבא ולחיצה ארוכה + לחיצה רכה 
 

המאוחסנים  המוסיקהקבצי לנגינת מוסיקה מתוך גם יכול להיות תואם  הרמקול
 .USB -בכונן ה
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 כדיבורית: הרמקול האלחוטי
 

  
 

האלחוטי הסתיים בהצלחה, במצב זה, מנורת השולחן דגם  BT -רגע ששיוך המ
CH-4327  יוכלמסוגלת לנגן מוסיקה ובמקרה של שיחת טלפון נכנסת, המשתמש 

 לקבלת שיחת הטלפון של המתקשר, וללחוץ על לחצן  ללחוץ על לחצן 

, נת לנתק את הטלפון לסיום השיחה. באמצעות לחיצה חוזרת על לחצן על מ
 המשתמש יכול לחייג שוב את מספר הטלפון באופן אוטומטי.

 

 LED -כיצד להפעיל את תאורת ה
 

 LEDוויסות תאורת מנורת 
 

 

 

 

 

 

והמשתמש  LED -להפעלה או כיבוי של נורת ה ניתן לעשות שימוש בלחצן 

עוצמות תאורה שונות  3למעבר בין  לשה על הלחצן יכול ללחוץ בצורה ח
 )תאורה בהירה יותר, תאורה בינונית, תאורה מעומעמת(.

 : תאורה מעומעמת1דרגה 

 : תאורה בינונית2דרגה 

 : תאורה חזקה יותר3דרגה 
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על מנת  כמו כן, המשתמש יכול ללחוץ על הלחצן המעגלי העגול 
בצבעים שונים מעל הלחצן תשנה את , נגיעה RGBלשלוט בתאורת הלילה מסוג 

 לשינוי בצבעים שונים. RGB -תאורת ה

משולב עם מנורת  Charge-it BlueToothמפרט טכני של רמקול 
 שולחן תאורת לד משתנה

ניתן לעמעום: כן

חלקים LED :32נורות מקשים: מקשי מגע רכים

LED :hi-lite SMDסוג  מטרים 12טווח אלחוטי יעיל: 

משנה צבעים:  RGBתאורת 
 צבעים משתנים 7

5500K – 6500Kטמפרטורת צבע: 

600LM +/- 10%שטף אור:  אמפר 2וולט,  DC 5כניסה: 

 LEDנוריות  X 2וואט  5רמקול כוח: 
 וואט 3

 גודל מגביר קול: 
X 2וואט  5אום  4מ"מ,  52

וולט  242וולט עד  112מקור הספק: 
 ACחשמל 

קילוהרץ 22 -הרץ  02תדר:  היענות

דציבלים 02אות לרעש: <= יחס גרם 512משקל יחידה: 

מאפיינים
, כולל מנורת שולחן 1פונקציות במכשיר  3מכשיר ביתי פרקטי וייחודי המשלב  .1

RGBורמקול אלחוטי ונורית לילה משנה צבעי 
2. CRI >82
 לוקס, תאורה מאוד בהירה. 522עוצמת תאורה <  .3
וקל לתפעול וסגרו את הפונקציה באמצעות לחיצה על לחצן הפעלה/כיבוי פשוט  .4

 שניות. 3במשך 
פונקציית נגינת מוסיקה מגוונת, יכול להיות תואם לנגינת כל השירים או סוגי  .5

או כל מקור  PCהמוסיקה מתוך מכשירי טלפון חכמים, מחשבי לוח, מחשבי 
 צליל שמע חיצוני אחר.

ענה אלחוטי נוח לשיחות נכנסות.מיקרופון מובנה המאפשר מ .6
רכה ורומנטית במטרה להפוך את החדר ליותר רומנטי  RGBאפקט תאורת  .7

ונוח.
 מנורת שולחן זוהרת.מתאים לשימוש בחדרי שינה או בחדרי אוכל בתור  .8
נטול ברק, ללא בעיית הבהוב, אשר יכולים לגרום לבעיה של עייפות בעיניים. .0
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 :ן/ מטע הוראות בטיחות לספק כוח
 .מנע חדירת מים או לחות -
הרחק אותו מטמפ' קיצוניות כגון ליד רדיאטור או תנור חם או מקום הפתוח  -

 לשמש.
 .הרחק אותו מנרות דולקים, סיגריות וסיגרים דלוקים, להבה גלויה וכו' -
 מנע נפילת עצמים או התזות נוזלים כולל חומצות כלשהן על המטען. -
 מסומן על המטען.בר אותו רק לשקע המספק רמת מתח הח -
/ ספק הכוח תק את המטען אין לנכדי להקטין סכנת נזק לכבל החשמלי,  -

 .הזינה כבלמ ומהשקע ע"י משיכת
 .ומשוך אותו מהשקע/ ספק הכוח אחוז במטען 

 ודא שהכבל מנותב כך שאין סכנה שידרכו עליו או שייכשלו בו. -
מקוריים. אזהרה: לעולם אין להחליף את הפתיל או התקע בתחליפים לא  -

 חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש.
 בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל. -
 .מיועד לשימוש פנים בלבד ולא במקום החשוף לשמש, גשם וכו' -
של  תקע החשמל מהווה את אמצעי הניתוק - ניתוק ההתקן מאספקת החשמל -

 .קל לגישה וניתוק מהירוזמין  תמיד . התקע חייב להיותהמכשיר
אתם עלולים להתחשמל או , הקפידו לחבר את תקע החשמל לשקע מוארק -

 להיפצע. 
 ניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש.היש להקפיד ולתחזק את התקן  -
 
 

 סוללות
 אזהרה !!

 אין לחשוף סוללות לחום גבוה, כגון קרינת שמש, אש וכדומה. 

 

 ליתיום הוראות בטיחות לסוללת

 סכנה !! זהירות

החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ, יש להחליף אך ורק בסוללה דומה או שקולה. 
אין לחשוף את הסוללה או מארז הסוללות לחום גבוה כגון קרינת שמש, אש 

 וכדומה.
 

 


