
 
 

 Horn Bluetooth CH-4335רמקול "הורן" 
 

 מדריך הוראות )קראו את הדברים לפני שאתם ממשיכים(

 

 הספק:

  טעינה מלאה לפני השימוש הראשון. פועל בעזרת סוללת ליתיום פנימית נטענת. אנא הטעינו את הרמקול שלכם
ע לתוך שקע "הטעינה" הממוקם )כלול עם המוצר(: הכניסו את התק USBלטעינת הסוללה השתמשו בכבל מיקרו 

 שבמחשב לטעינה. USB -כבל הטעינה לתוך שקע ה לבחלק האחורי של היחידה ולאחר מכן חברו את המחבר ש

 .נורית אדומה תציין את מצב הטעינה. ברגע שהסוללה טעונה במלואה, הנורית האדומה תיכבה באופן אוטומטי 

 נתקו את כבל ה- USB כאשר הסוללה טעונה במלואה. 

 

 ’בלוטותנגינת מוסיקה באמצעות 

  כיבוי הממוקם בצד האחורי של הרמקול  / שלכם באמצעות העברת מתג ההפעלה ’בלוטותהפעילו את רמקול
 ".ONלמצב "

 בלוטות התקןשהרמקול במצב שיוך ומחפש אחר  ןנורית החיווי הכחולה תהבהב במהירות. הדבר מציי’. 

  חפשו אחר רמקול בשם "לכם, במכשיר ש ’בלוטותהפעילו את פונקציית Horn CH-4335 ובחרו בו, המכשיר "
" לסיום תהליך השיוך(. הנורית 0000שלכם יבצע פעולת שיוך ללא סיסמא )במידת הצורך, הזינו את הסיסמא "

 הכחולה תתחיל להבהב לאט לאחר השלמת תהליך השיוך.

 מטרים(  00רגל ) 33שלכם בטווח של  התחילו את הפעלת נגינת המוסיקה במכשיר שלכם. שמרו את המכשיר
 מהרמקול שלכם.

 .כוונו את עוצמת הקול של המכשיר שלכם לדרגת עוצמת קול נוחה 

 .כבו את המכשיר כאשר אינו בשימוש 

 

 הפעלת רמקול אוניברסלי

  השתמשו בכבל כניסהAUX  בלוטותלנגינת מוסיקה עבור מכשירים אחרים ללא’. 

  חברו את כבלAUX ע הכלול לתוך שקAUX הממוקם בצד האחורי וחברו את הקצה האחר לתוך שקע ה- AUX 
 של המכשיר.

  המכשיר יעבור באופן אוטומטי למצבAUX. 

 .כל לחצני הבקרה והפונקציות מופעלים באמצעות המכשיר הנייד שלכם 

  נתקו את כבלAUX .כאשר המכשיר אינו בשימוש 

 

 התראות:

  קטנים.מוצר זה אינו משחק. הרחיקו אותו מילדים 

 .אנא הרחיקו את המוצר ממים/חום 

  לא תפעל. ’בלוטותהספק נמוך עשוי לגרום לחיבור גרוע ואפילו לכך שפונקציית 

 .אין להטעין את הסוללה יתר על המידה 

 .אין לחשוף את מארז הסוללה לחום מוגזם כגון אור שמש, אש ומקורות חום דומים 
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CH-4335     Bluetooth Speaker 

Instruction Manual (Read before proceeding) 

Power: 

 Works on internal rechargeable Lithium battery. Please charge your speaker fully 
before first use. 
To charge the battery use the micro USB cable( included): insert the jack into 
”Charging” jack located on the back of the unit and then plug the USB connecter of 
charging cable into the USB port on a computer for charging. 

 A red light will indicate the charging situation. When battery is full, the red light will 
turn off automatically.  

 Disconnect the USB cable when it is fully charged 
 

Playing Music Via Bluetooth 

 Turn your Bluetooth speaker on by sliding the power switch located on the back side 
of the speaker to ‘ON’ position. 

 The blue indicator light will flash quickly. This indicates that the speaker in pairing 
mode and searching for your Bluetooth device.  

 Turn on the Bluetooth function on your device, search the speaker named “Horn CH-
4335” and select it, your device will pair without a password. (If required, enter the 
password “0000” to finalize the paring).The Blue light will begin to flash slowly after 
pair is complete.  

 Start playing music on your device. Keep your device within 33feet (10 meters) of 
your speaker.  

 Adjust the volume of your device to a comfortable level.  
 Turn off the unit when not in used.  

 

Universal Speaker Operation 

 Use Auxiliary input cable to play music for other devices without Bluetooth,.  
 Connect the included Auxiliary cable into the Auxiliary port on the back side and plug 

the other end into your device auxiliary port 
 The device will switch to auxiliary mode automatically. 
 All controls and functions are operated through your mobile device. 
 Disconnect the Auxiliary cable when not in used. 
 

Caution: 

 This is not a toy. Please keep away from small children. 
 Please keep away from water / heat.  
 Low power may cause poor connection even no working of Bluetooth. 
 Do not over-charge the battery. 
 Battery pack shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the 

like. 


