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 הוראות בטיחות
 .הרחק מרטיבות ומנע חדירת מים או לחות 

 .הרחק את המכשיר מטמפרטורות קיצוניות כגון ליד רדיאטור או תנור חם 

 .'הרחק את המכשיר מנרות דולקים, סיגריות , להבה גלויה וכד 

 כשיר.מנע נפילה עצמית או התזת נוזלים כלשהן על המ 

 .חבר את המכשיר רק לשקע בטיחותי המספק את רמת המתח הרשומה על המכשיר 

  .כדי להקטין סכנת התחשמלות , אל תנתק את המכשיר ע"י משיכת הכבל מהשקע
 כבה את המכשיר ממתג הכיבוי ואז אחוז בשקע ושלוף אותו מהשקע.

 .ודא שהכבל מנותב כך שאין סכנה שידרכו עליו או שייכשלו בו 

 להשתמש בכבל פגום או עם חלקים גלויים. אין 

 .בשימוש עם כבל מאריך, יש לוודא שהכבל המאריך תקין 

 .אין לפתוח את גב המכשיר שלא ע"י חשמלאי מוסמך 

  במקרה של תקלה אין לנסות לתקן את המכשיר או את כבל זינה בצורה עצמאית , יש
 לפנות למעבדה מוסמכת.

 

 מבוא להפעלת המוצר
  :מטרים. 01צליל סטריאו עם מקסימום טווח קליטה של שמע אלחוטי 

  ,תקשורת אלחוטית: מספק צליל ברור באמצעות שימוש בשבב אלחוטי באיכות גבוהה
 .יוותי צלילעללא הד או 

  פונקצייתTF.פונקציית כיבוי זיכרון ונגינת מצב לולאה : 

  פונקצייתUSB.פונקציית כיבוי זיכרון ונגינת מצב לולאה : 

 עינתט USB :DC 5 אמפר. 0/  וולט 

  כניסתAUX פשוט וקל לחיבור עם מחשב נייד, מכשיר טלפון נייד ומכשיר אחר בעזרת :
 מ"מ. 5.5כבל שמע 

  פונקצייתTWS  :)מקול ר)אלחוטית אמתית A רמקול וB  יכולים לנגן את אותו מקור
 מוסיקה באמצעות חיבור אלחוטי.

 

 תכולת המארז:
 0 X רמקול 

 0 X  כבל טעינה מיקרוUSB 

 0 X  מ"מ 5.5כבל שמע 

 0 X מדריך למשתמש 

 

 

 



3 

 לחצני בקרה ופונקציות:

 לחצן לחיבור אלחוטי/ניתוק. .0

 לחצן לשיר הקודם/הנמכת עוצמת הקול. .2

 מיקרופון. .5

 כיבוי/מצבים-לחצן הפעלה .4

 TWSלחצן  .5

 לחצן השיר הבא/הגברת עוצמת קול. .6

 חת טלפון.לחצן נגינה/השהיית נגינה/מענה לשיחת טלפון/ניתוק שיחה/דחיית שי .7

 USBממשק  .8

9. AUX-IN 

 שקע טעינה .01

 TFפתח לכרטיס  .00

 נוריות חיווי לסוללה .02

 

 הוראות להפעלת פונקציית ההפעלה / כיבוי של המוצר
שניות עד שנורית החיווי הכחולה נדלקת,  2חצו על לחצן ההפעלה/כיבוי במשך ל הפעלה:

 לאחר מכן הרמקול ייכנס למצב שיוך לאחר הודעה קולית.

שניות לא משנה סוג הדגם, הוא ייכבה  2לחצו על לחצן ההפעלה/כיבוי במשך  פשוט כיבוי:

 לאחר הודעה קולית.

אנא הטעינו את הרמקול בהקדם האפשרי במידה  כיבוי אוטומטי במצב של מתח נמוך:

 והמוצר פועל בצורה חריגה או במידה ונכבה כשדרגת המתח נמוכה.

 

 מבוא לפונקציה אלחוטית:
שלכם לאחר שהרמקול " במכשיר הטלפון CH-4332 TUBEבלוטוס "חפשו את שם שיוך 

" ומכשיר בלוטוס יותאם באופן אוטומטי CH-4332 TUBEמופעל, לאחר מכן הקליקו על "
רגע שהמכשיר עבר מבמידת הצורך. " 1111בהצלחה לאחר מספר שניות, הסיסמא היא "

וש אוטומטי יערוך חיפרמקול ה גם בהדלקה מחדש ,באפשרותכם לנגן מוסיקה תהליך שיוך
. בכל מקרה, עליכם להתחבר באופן ידני אם הוא לא פועל במשך נייד המוכר לוהויחבר את 

 שניות. 01
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המכשיר יעבור למצב אלחוטי לאחר לחיצה קצרה על הלחצן : ניתוק / לחצן אלחוטי

 שניות. 2האלחוטי. יופעל ניתוק וחיפוש אחר מכשיר אלחוטי נוסף לאחר לחיצה של 
 

" לנגינת השיר -לחצו לחיצה קצרה על לחצן " לחצנים תחת דגם אלחוטי: פונקציית

" להנמכת עוצמת הקול. לחצו לחיצה קצרה על לחצן -הקודם, לחצו לחיצה ארוכה על לחצן "
"+" למעבר לשיר הבא, לחצו לחיצה ארוכה על לחצן "+" להגברת עוצמת הקול. לחצו 

 או לפונקציית הנגינה. " להשהיית הנגינהPLAYלחיצה קצרה על "לחצן 

" למענה לשיחה או לניתוק שיחה, לחצו לחיצה ארוכה PLAYלחצו לחיצה קצרה על לחצן "
לדחיית שיחה: באפשרותכם לשלוט בעוצמת הקול באמצעות לחיצת האצבעות על לחצן 

 עוצמת הקול.
 

באפשרותכם לענות לשיחת טלפון באמצעות לחיצה על  פונקציית תקשורת אלחוטית:

 0ן המתאים בזמן ששיחה נכנסת: אפקט ההתקשרות הטוב ביותר הינו בטווח של הלחצ
 מטר מהרמקול, באפשרותכם לכוון את עוצמת הקול בהתאם לדרישה שלכם.

 

 :TFמבוא לפונקציית כרטיס 
באמצעות לחיצה על  TF: ניתן לעבור למצב של נגינת כרטיס TFפונקציית נגינת כרטיס 

ישירות לתוך לפתח הכרטיסים, בזמן שהרמקול עם  TF -ס הלחצן מצבים או הכנסת כרטי
 זיכרון כבוי ונגינה חוזרת פועלת.

" למעבר לשיר -לחצו לחיצה קצרה על לחצן " :TFפונקציית לחצנים במצב של כרטיס 
" להנמכת עוצמת הקול. לחצו לחיצה קצרה על לחצן -הקודם, לחצו לחיצה ארוכה על לחצן "

"+" למעבר לשיר הבא, לחצו לחיצה ארוכה על לחצן "+" להגברת עוצמת הקול. לחצו 
 " להשהיית הנגינה או לפונקציית הנגינה.PLAYלחיצה קצרה על "לחצן 

 

 : USBבוא לפונקציית מ
 USBבאמצעות לחיצה על לחצן מצבים או הכניסו דיסק  USBעברו למצב  :USBפונקציית 

 , כמו הרמקול עם כיבוי הזיכרון ופונקציית הנגינה החוזרת.USB -ישירות לתוך שקע ה

" למעבר לשיר הקודם, -לחצו לחיצה קצרה על לחצן ": USBפונקציית לחצנים תחת מצב 
" להנמכת עוצמת הקול. לחצו לחיצה קצרה על לחצן "+" -ה ארוכה על לחצן "לחצו לחיצ

למעבר לשיר הבא, לחצו לחיצה ארוכה על לחצן "+" להגברת עוצמת הקול. לחצו לחיצה 
 " לפונקציית השהיה או לפונקציית נגינה.PLAYקצרה על "לחצן 

 

 :AUX-INמבוא לפונקציית 

באמצעות חיבור בעזרת כבל שמע,  AUX-INצב : עברו למAUX-INמבוא לפונקציית מצב 
". במידה וכבר חיברתם את כבל השמע לרמקול AUX INהודעה קולית תושמע לגבי מצב "

 .AUX INלבחירה במצב  MODEטרם הפעלת המכשיר, פשוט לחצו על לחצן 

" PLAYלחצו לחיצה קצרה על "לחצן  :AUX-INפונקציית לחצנים תחת מצב 

" להנמכת עוצמת -לפונקציית נגינה. לחצו לחיצה ארוכה על לחיצן " לפונקציית השהייה או
 הקול ולחצו לחיצה ארוכה "+" להגברת עוצמת הקול.
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 TWSפונקציית 
  הראשון  רמקולהשלאחר( A )  רמקול המחובר כבר למכשיר טלפון נייד, הפעילו את

שניות, נורית  5במשך  A  קולמרשל  TWSלחצו לחיצה ארוכה על לחצן ,  (B ) השני
 B ולמקרנה מהבהבת: נורית החיווי הלבנה נדלקת ונשארת זוהרת כאשר החיווי הלב

 .Aל כמו רמקוינגן את אותה מוסיקה  Bרמקול , ואז A רמקולחובר בהצלחה ל

 מקולר A  מנגן מוסיקה עם כרטיסTF  או כניסתAUX  מקול רלמוסיקה. הפעילו את B ,
שניות, נורית החיווי הלבנה  5במשך  Aרמקול של  TWSלחצו לחיצה ארוכה על לחצן 

מחובר  B מקולרמהבהבת: נורית החיווי הלבנה נותרת זוהרת לפרק זמן ארוך כאשר 
 .A כמו רמקולינגן את אותה מוסיקה  B רמקול, ואז A רמקולבהצלחה ל

  נתקו באמצעות לחיצה ארוכה על לחצןTWS  הרמקוליםשניות באחד מ 5במשך. 

 ט בעוצמתה קול, בבחירת שירים, בהשהיית נגינת השירים, בכיבוי באפשרותכם לשלו
 בזמן נגינה. מהרמקוליםמצעות לחיצה על הלחצנים של אחד השירים בא

 

 USBמבוא לפונקציית טעינת מיקרו 
בצורה תקינה ברגע שהסוללה חלשה, אנא הטעינו אותה בזמן, חברו  לא יפעל ולהרמק

י תידלק, נוריות החיווי נשארות דולקות כאשר המוצר טעון בעזרת כבל טעינה ונורית החיוו
 במלואו.

 

 נוריות חיווי במצבים שונים:
 כחולה מהבהבת באיטיות בזמן נגינה, מהבהבת מהר -מצב אלחוטי: הנורית האדומה

 בזמן חיפוש וממשיכה לדלוק בזמן השהיה. 

  מצב כרטיסTFבזמן השהיה. : האור הלבן ממשיך לדלוק במהלך הנגינה ומהבהב לאט 

  מצבAUX-IN.האור הלבן ממשיך לדלוק במהלך הנגינה ומהבהב לאט בזמן השהיה : 
 

 טכניים: תוניםנ
  2 יציאה: הספקרמקולים , שני x 5 .וואט 

  :מתח עבודהDC 5.7 .וולט 

  :אמפר/לשעה. 2111/  וולט 5.7סוללה מובנית 

  :קילוהרץ. 08 -הרץ  61תדר 

  :2.0גרסת בלוטוס  +EDR. 

  טווח הפעלתBT :01 טרים )ללא מרחק מכשולים(.מ 

 SNR > :61 .דציבלים 

  < :01%עיוות צליל. 

  תומך בקבציMP3 ,קילובייט/בשנייה. 521 –קילובייט/בשנייה  52: קצב ביט 
 

 

 



6 

 התראות
יהיה עליכם לאשר את ההיענות שלכם להנחיות הבטיחות הבסיסיות שלהלן ע מנת 

 להבטיח שימוש בטוח ומהימן במוצר.

  את המוצר או לאפשר לו לספוג חבטה.חל איסור להפיל 

 .חל איסור לקרב את המוצר לשדה מגנטי גבוה 

  חל איסור לקרב את המוצר למקור חום גבוה, או לייבש או לנשוב על המוצר אוויר
 בטמפרטורה גבוהה.

 .חל איסור לפרק, לתקן או לחדש את המוצר 

 את על מנת למנוע אין להאזין למוסיקה בעוצמת קול גבוהה למשך פרק זמן ארוך וז
 השפעה רעה על השמיעה.

  חל איסור לעשות שימוש במים נקיים לניקוי הרמקול, ניתן לעשות שימוש במטלית ניקוי
 לחה במקצת.

  אנא הטעינו את המוצר בזמן ונתקו את כבל הטעינה ברגע שהמוצר טעון במלואו וזאת
 על מנת להאריך את חיי הסוללה.

 ארז, את הסוללה ואת הרכיבים האלקטרוניים אנא השליכו כנדרש את חומרי המ
 המקולקלים, בהתאם לסיווג התואם שלהם.

 

 


