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מדריך הוראות



2 

 אנא קראו את כל ההוראות בקפידה ושמרו אותן לשימוש בעתיד

 

 להתחלה
 הוציאו את המוצר מהמארז.

 הסירו את כל חומרי האריזה מהמוצר.

ו את כל חומרי האריזה עד לאחר סיום בדיקת תכולת המארז ועד שסיימתם אנא שמר
 לספור את כל החלקים ואת התכנים כך שיהיו תואמים לרשימת החלקים.

 

 תכני המארז
 מראה נדלקת ללא ערפל ורמקול אלחוטי עמיד בפני התזות

 USBכבל טעינה 

 מדריך הוראות

 

 מאפיינים
 מפזר התזות מים מהמקלחת.מראה ללא ערפל עמידה בתנאי ערפל ו .1

 .יםלגילוח מדויקלאיפור או בהירה היקפית   LEDנורית  .2

)סכין הגילוח אינה  וו מובנה המחזיק את סכין הגילוח כך שתישאר נקייה ובהישג יד .3
 ג"ר.05כלולה במארז(. ניתן גם לתלות מגבת קטנה עד 

מקול בלחיצת מיקרופון מובנה המאפשר לכם לענות לשיחות טלפון באופן ישיר מהר .4
 כפתור בלבד.

 רמקול אלחוטי בלוטוס המנגן את השירים המועדפים עליכם. .0

 .מובנה ,כוונו לשמיעת שידורי רדיו  FMמקלט  .6

 שעון וצג דיגיטלי מובנה. .7

8. USB  כבל( נטעןUSB .)כלול 
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 מידע בטיחותי חשוב

יחותכם. טרם אנא עקבו אחר ההוראות המופיעות במדריך זה על מנת להבטיח את בט
 השימוש ברמקול, היינו מעודדים אתכם לקרוא היטב את המדריך הזה.

  אין לעשות שימוש בכבל הטעינה במקרה והוא פגום, בדקו אותו לפני השימוש וצרו
קשר עם הקמעונאי שלכם לקבלת שירות במקרה וגיליתם פגם. אין לעשות שימוש 

 במוצר במידה והופל או ניזוק בכל דרך שהיא.

 לבצע שינויים, תיקונים או לפרק את הרמקול. פעולה מהסוג הזה עשויה לגרום  אין
 רמקול. כל הפעולות הללו אינן מכוסות תחת אחריות היצרן.ל תקלותל

  הימנעו משימוש בתכשירי ניקוי כימיים, בתמיסות, בקרם הגנה ובחומרים דוחי חרקים
את המשטח של הרמקול יש  שעלולים לגרום נזק לרכיבי הפלסטיק ולגימור של המוצר.

 לנגב בעזרת מטלית נקייה ולחה בלבד.

  חפצים זרים, כגון פינים, לתוך רמקול זה. אין לעשות שימוש בחפצים חדים אין להכניס
 לניקוי הרמקול.

  במקרה של מצב לא תקין או תקלות בעת השימוש ברמקול זה, הפסיקו מיד את
 השימוש ברמקול.

 של ילדים. מוצר זה אינו משחק. הרחיקו רמקול זה מהישג ידם 

  אין לנגן מוסיקה בעוצמות מוגזמות במיוחד בקרבת ילדים, כיוון שהדבר עשוי לגרום
 לפגיעה בשמיעה.

 

במידה ואינכם נוהגים על פי קווי הנחיות אלה, הסוללות עשויות לקצר את חיי העבודה 
ית, דליפה אלקטרוליטית, שלהן או עשויות להוות סכנה לנזק למכשיר, התלקחות, כווייה כימ

 ו/או פגיעה.

  אין לעזוב את המכשיר חשוף למקור חום או במקום המכיל טמפרטורה גבוהה, כגון
 בשמש. למניעת אפשרות לנזק, אחסנו אותו תחת אור שמש ישיר.

 .אין לפרק, לשנות, לרענן, לדקור או לגרום נזק למכשיר או לסוללות 

 וללה שאינה ניתן להחלפה על ידי המשתמש.אין להוציא או לנסות ולהוציא את הס 

 .אין לחשוף את המכשיר או את הסוללות לאש, להתפוצצות או לסכנה אחרת 

 .אין לטבול את המכשיר או את הסוללות לתוך מים או כל נוזל אחר 

  למשך פרק זמן ממושך.  ללא טעינהאין לאחסן 
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 תיאור החלקים:
 

 
 

מספר 
 סידורי

 תיאור
מסר 
 סידורי

 יאורת

 מעבר אחורה/עוצמת קול נמוכה יותר 7 ספלי יניקה ניתקים 1

 / טלפון \     , FM  לחצן  8 כיסוי גומי 2

 מעבר קדימה/עוצמת קול גבוהה יותר 9 שקע טעינה 3

 LEDלחצן נורית  15 צג דיגיטלי )כולל אור אחורי( 4

 מתלה  11 מיקרופון מובנה 0

 לבנהקפית הי LEDנורית  12 לחצן מצבים 6
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 הוראות שימוש
 

 טעינת המוצר

הערה: להשגת התוצאות הטובות ביותר, הטעינו את המוצר עד הסוף טרם השימוש בו 
 בפעם הראשונה.

, ראשית וולט של המוצר DC 0 -)כלול( לשקע טעינת ה USB -חברו את כבל טעינת ה .1
חשב שלכם והכניסו את הקצה האחר לתוך השקע שבמ יש לפתוח את המגן של השקע

 או למקור הספק אחר.

 MFיהבהב במטרה לציין כי הסוללה נטענת )לחצו על לחצן  חיווי הסוללה  .2
להפעלת המוצר, במידת הצורך(. ברגע שהסוללה טעונה במלואה, חיווי הסוללה מלא 

 שעות לטעינה מלאה של הסוללה. 6 -ל 0ומפסיק להבהב. ייקח בין 

וסגרו בחוזקה את כיסוי  USB -נתקו את כבל הברגע שהמוצר מוטען מחדש עד הסוף,  .3
אינו מכוסה  USB -הגומי, על מנת לכסות את שקע הטעינה. במידה ושקע טעינת ה

בבטחה, מים עשויים לחלחל לתוך המעגל החשמלי ועשוי לגרום נזק למוצר. נזק זה לא 
 יכוסה על ידי האחריות על המוצר.

 

 כיבוי של המוצר / הפעלה
להפעלת המוצר )*צג דיגיטלי המכיל אור אחורי    \   ניות על לחצןש 2-4לחצו במשך 

או על  שניות. לחיצה על לחצן  10 -יידלק, והאור האחורי ייכבה באופן אוטומטי לאחר כ
 שניות(. 10 -גם כן תפעיל שוב את האור האחורי למשך כ לחצן 

 

 שניות לכיבוי המוצר. 2-4במשך    \  לחצו על לחצן 

 

 ת שעוןהגדר
עד שהצג הדיגיטלי מציג את המילה  MODEלאחר הפעלת המוצר, לחצו על לחצן  .1

"Lod." 

, ושדה "השעה" על גבי הצג הדיגיטלי יהבהב    \  לחצו לחיצה קצרה על לחצן  .2
 במהירות.

 שוב ושוב להגדרת השעה הנכונה. על לחצן  לחצו על לחצן  .3

לאישור ושדה "הדקות" יהבהב במטרה להודיע לכם שיש צורך    \  לחצו על לחצן  .4
 לכוון.

 להגדרת הדקה הנכונה. או על לחצן  לחצו ל לחצן  .0

 להשלמת הגדרת השעון.   \  לחצו שוב על לחצן  .6
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 שיוך המכשיר שלכם עם רמקול בלוטוס
לכניסה למצב בלוטוס כאשר הצג  MODEלאחר הפעלת המוצר, לחצו על לחצן  .1

", וצליל חיווי נשמע. הרמקול שלכם כעת במצב מופעל btיטלי מציג את האותיות "הדיג
 ונכנס למצב "שיוך".

הפעילו את פונקציית בלוטוס במכשיר הטלפון הנייד שלכם או במחשב הלוח או  .2
 במחשב שלכם.

 הרכיב יערוך חיפוש אחר מגוון מכשירים. .3

 יכו אותו למכשיר זה.", שיZA-4254שם השיוך של רמקול בלוטוס שלכם הינו " .4

 " לאישור לסיום תהליך השיוך.5555במידת הצורך, הזינו את הסיסמא " .0

 ברגע שתהליך השיוך הושלם בהצלחה, תשמעו צליל חיווי נוסף. .6

במידה ואינכם מצליחים לבצע תהליך שיוך בהצלחה במסגרת הזמן המבוקש או במידה  .7
 השלבים המצוינים להלן. וברצונכם לשייך אותו עם מכשיר חדש אנא נהגו על פי

 

 כעת דרך רמקול הבלוטוס. תושמעבחרו בשיר המועדף עליכם במכשיר הבלוטוס והמוסיקה 

והנמצא  מכשיר שעבר תהליך שיוך קודם לכןיתחבר מיידית לכל )שימו לב: הרמקול 
 (.בקרבתו

 

 מענה לשיחות טלפון דרך רמקול בלוטוס
 :גם לקבל ולענות לשיחותכשהרמקול דלוק ומשיוך במצב בלוטוס תוכלו 

 לחצן פעולה פונקציה

על  PHONEלחצו לחיצה קצרה על לחצן  שיחה נכנסת מענה לשיחה נכנסת
 מנת לענות לשיחה נכנסת.

לאחר סיום שיחת הטלפון שלכם, לחצו  שיחה נכנסת סיום שיחה
 .PHONEלחיצה קצרה על לחצן 

להגברת  לחצן  לחצו לחיצה ארוכה על במהלך שיחה הגברת עוצמת הקול
 עוצמת הקול.

להנמכת  לחצו לחיצה ארוכה על לחצן  במהלך שיחה הנמכת עוצמת הקול
 עוצמת הקול.

חיוג חוזר של 
 המספר האחרון

מצב הכן ומחובר 
 למכשיר

 לחצו שתי לחיצות קצרות על לחצן 

PHONE . 
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 האזנה למוסיקה בצורה אלחוטית

ון, מחשב לוח או מכשיר טלפון חכם אחר( משויך לרמקול אנא וודאו כי המכשיר שלכם )אייפ
הבלוטוס על מנת להזרים מוסיקה באופן אלחוטי. ברגע שהמכשיר משויך, נגנו מוסיקה 

 מהמכשיר שלכם.

 לחצן פעולה פונקציה

הנמכה של  / הגברה
 עוצמת הקול

להגברת  לחצו לחיצה ארוכה על לחצן  נגינת מוסיקה
צה ארוכה על עוצמת הקול או לחצו לחי

 להנמכת עוצמת הקול. לחצן 

   \  לחצו לחיצה קצרה על לחצן  נגינה מוסיקה השהייה
 להשהיית המוסיקה

   \  לחצו לחיצה קרצה על לחצן  השהייה נגינה
 להמשך נגינת המוסיקה.

 / מעבר קדימה
 מעבר אחורה

להעברת  לחצו לחיצה קצרה על לחצן  נגינת מוסיקה
ם קדימה. לחצו לחיצה רצועת השירי

להעברת רצועת  קצרה על לחצן 
 השירית אחורה.

 

 FMרדיו 

כאשר הצג הדיגיטלי  FMלכניסה למצב  MODEלאחר הפעלת המוצר, לחצו על לחצן  .1
 " וערך של תדר.FMמציג "

 .   \  על מנת להפעיל סריקה אוטומטית של תחנות, לחצו פעם אחת על לחצן  .2

 ולאחסנה של כל התחנות בזיכרון.ייקח מספר דקות לחיפוש  .3

 על מנת לעבור לתחנות נבחרות. או על לחצן  לחצו על לחצן  .4

 אינה טובה(. FM -)הערה: מקמו מחדש את מיקום המוצר, במידת וקליטת שידורי ה

 

 הפעלה/כיבוי נורית חיווי לבנה

 תכבה את נורת החיווי הלבנה. / תפעיל LED -לחיצה קצרה על לחצן נורת ה

 

 רים שיש לעשות ודברים שאסור לעשותדב

 אין לנגן מוסיקה בעוצמות קול מוגזמות. נזק לשמיעה ו/או לציוד עשוי להיגרם כתוצאה מכך.

 אין לעשות שימוש במקום פתוח בסביבות לחות או טחובות. 
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 מפרט טכני

 2.1 גרסת בלוטוס

 וואט 3 רמקול

 מגה הרץ 158עד  FM 87.0תדר רדיו 

  אינצ'ים  X 11אינץ'  X 1-1/4אינץ'  8-0/8 הגודל יחיד

 DRO 612 משקל יחידה

 שעות 3-4 זמן נגינה

 (USBוולט ) DC 0 מתח טעינה

 שעות 0-6 זמן טעינה

 רגל 26-33 טווח בלוטוס

 אמפר/לשעה 1255וולט /  3.7 סוללה נטענת מובנית

שימוש וסוגים של )הערה: חיי סוללה וזמן טעינת סוללה עשויים להשתנות על סמך 
 מכשירים הנמצאים בשימוש.(

  

 איתור תקלות

 הפתרון הסיבה האפשרית הבעיה

מקור )מחשב לוח, מכשיר  גובה צליל נמוך
טלפון נייד, מחשב נייד וכו'( 

 עוצמת הקול נמוך מדי.

 הסוללה ריקה.

 כוונו את עוצמת קול המקור

 

 הטעינו את הסוללה

 טעינו את הסוללהה הסוללה כמעט ריקה הצליל מעוות

מקור )מחשב לוח, מכשיר  לא נשמע צליל בכלל
 טלפון נייד, מחשב נייד( כבוי.

 הרמקול כבוי.

עוצמת הקול מושתקת 
 במקור.

 המדיה מושהית במקור.

 הפעילו את המקור.

 

 

 הפעילו את הרמקול.

 כוונו את מקור עוצמת הקול.

 נגנו את המדיה מהמקור.
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 טיפול ואחזקה

ת היחידה בעזרת מטלית רכה ולחה. לעולם אין לעשות שימוש בחומרים כימיים או נקו א
 בתכשירי ניקוי קשים.

 הרחיקו מכשיר זה מסביבות רטובות או לחות.

מציין כי יש להשליך מוצר זה בדרך ידידותית  Xסמל פח האשפה עם הגלגלים עליו סימון 
קשר עם הרשויות המקומיות שלכם לסביבה כאשר אינו בשימוש או לאחר שהוא נשחק. צרו 

 לקבלת פרטים לגבי המיקומים אליהם יש לקחת את הפריט למחזור.

, הרשומה Apple Incהינם סמלים מסחריים של חברת  iPhoneוגם  iPodשימו לב: 
 בארה"ב ובמדינות אחרות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


