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 מפרט טכני של המוצר
  :מספר דגםCT15211 

  דקות זמן השמעת הקלטה )נגינה( 90עד 

  :כניסהDC 5  /אמפר/לשעה 100וולט 

 זמן טעינה: כ 

 1-2 שעות בקרוב 

  :מגה וואט 3הספק רמקול 

  :קילוהרץ 20 –הרץ  20תגובת תדר 

  :אמפר/לשעה 55קיבולת סוללת ליתיום 

  טווחRF < :30 רגל של טווח אלחוטי 

  בלוטוסV2.1+EDR 
 

לחצן השיר הבא 
 )הגברת עוצמת הקול(

לחצן הפעלה/כיבוי  
(Play/Pause) 

לחצן השיר הקודם  
 )הנמכת עוצמת הקול(
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 :טעינת האוזניות
 ם הראשונה.מומלץ לטעון את הסוללה המובנית במלואה טרם השימוש באוזניות בפע

וולט )לא כלול(  USB 5או כל מתאם  Macמחשב נייד//PC -חברו את האוזניות ל .1
 המסופק לכם. USB -בעזרת כבל ה

נורית החיווי האדומה נדלקת בזמן טעינה ונורית החיווי הכחולה תידלק לאחר  .2
 שהאוזניות טעונות במלואן.

עינה מלאה של לאחר טעינה מלאה, הדבר נמשך כשעה לט USB -נתקו את כבל ה .3
 האוזניות.

 

 הפעלה/כיבוי:
שניות עד שהנורית האדומה והכחולה  3-" במשך כPlay/Pauseלחצו על לחצן " .1

 מהבהבות.
 שניות לכיבוי, נורית החיווי נכבית במצב זה. 3" במשך Play/Pauseלחצו על לחצן " .2
 

 שיוך: 
הכחולה שניות עד שהנורית האדומה ו 4-" במשך כPlay/Pauseלחצו על לחצן " .1

 מתחילות להבהב לסירוגין.
 הפעילו את פונקציית בלוטוס בטלפון החכם שלכם. .2
 ".EXTREMEBTחפשו אחר רכיבי בלוטוס ובחרו באפשרות של " .3
 אוזניות בלוטוס תפעיל תהליך שיוך באופן אוטומטי. .4
 במידה ותהליך השיוך עבר בהצלחה, נורית החיווי הכחולה מתחילה להבהב. .5

את אוזניות בלוטוס לטלפון החכם שלכם בפעם הראשונה. האוזניות  עליכם לשייךהערה: 
 יתחברו לטלפון החכם שלכם באופן אוטומטי בפעם הבאה שתדליקו אותן.

 

 מענה לשיחה
 :iPhoneעבור משתמשי 

 " של האוזניות.Play/Pause: לחצו על לחצן "1בחירה 
פריט השיחות של שלכם ובדקו את ת iPhone-" בAnswer: לחצו על לחצן  "2בחירה 

iPhone" חפשו אחר )מקור השמע( ובחרו באוזניות .EXTREME BT." 
 עבור משתמש אנדרואיד:

 " של האוזניות.Play/Pause: לחצו על לחצן "1בחירה 
 " בטלפון שלכם.Answer: לחצו על לחצן "2בחירה 

 

 סיום שיחה
 ".Play/Pauseלחצו על הלחצן "

 

 דחיית שיחה
 שניות, לאחר מכן שחררו אותו. 2" במשך Play/Pauseלחצו על הלחצן "
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 חיוג חוזר למספר האחרון שחויג
 "Play/Pauseלחצו פעמיים על לחצן "

 

 נגינת מוסיקה
 ,Play, Pauseבזמן שאתם מאזינים למוסיקה, באפשרותכם ללחוץ על הלחצנים "

previous Song, Next Song לבחירה בביצוע האופטימלי שלכם ולשליטה על עוצמת "
 הקול. 

 ".Next Songהשיר הבא: לחצו לחיצה ארוכה על " .1
 ".Previous Songהשיר הקודם: לחצו לחיצה ארוכה על " .2
 ".Next Songהגברת עוצמת הקול: לחצו לחיצה קצרה על לחצן " .3
 ".Previous Songהנמכת עוצמת הקול: לחצו לחיצה קצרה על לחצן " .4
 

 איתור תקלות
 לא ניתן להטעין את האוזניות. .1

 אחר. ACהאחר או מתאם  USB-ו את כבל הנס
 (.EXTREME BTלא ניתן למצוא את רכיבי בלוטוס של האוזניות ) .2

 אנא וודאו כי האוזנייה במצב שיוך.
שניות עד שהנורית האדומה והכחולה מתחילות  4-" במשך כPlay/Pauseלחצו על לחצן "

 להבהב לחלופין.
 

 קווי הנחיה כלליים:
 ה או מחשיפה ממושכת לאור שמש ישיר.הרחיקו מטמפרטורה גבוה

 הימנעו ממגע עם נוזלים.
 אין לפרק.

 אין להפיל את המוצר.
 הרחיקו מהישג ידם של ילדים.

 
. הפעלת המכשיר כפופה לשני התנאים FCC -של חוקי ה 15מכשיר זה תואם את סעיף 

 הבאים:
 למכשיר זה אסור לגרום להפרעה מזיקה (1)
שמתקבלת, כולל הפרעה שעושיה לגרום להפעלה לא  מכשיר זה חייב לקבל כל הפרעה (2)

 רצויה.
 

 אזהרה:
שינויים או התאמות שאינם מאושרים בצורה ברורה על ידי הצד האחראי לתאימות יכולים 

 לבטל את סמכותו של המשתמש להפעיל את הציוד.
 


