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 פעולה מצב מקש

 

Bluetooth 

, לחצו לחיצה קצרה Bluetoothשיחה נכנסת 
 למענה לשיחה 

, לחצו לחיצה ארוכה Bluetoothשיחה נכנסת 
 לדחיית השיחה

, לחצו לחיצה קצרה Bluetoothשיחת טלפון 
 לניתוק השיחה

TF 

 AUX לחיצה ארוכה / לחיצה קצרה לכיבוי

FM 

 

Bluetooth 
לחיצה ארוכה להנמכת עוצמת הקול, לחיצה 

 קצרה לבחירה כלפי מעלה

TF 
לחיצה ארוכה להנמכת עוצמת הקול, לחיצה 

 ארוכה לבחירה כלפי מעלה

AUX 
לחיצה ארוכה להנמכת עוצמת הקול, לחיצה 

 קצרה לכיבוי
 



 

 
FM 

לחיצה ארוכה להנמכת עוצמת הקול, לחיצה 
 רדיו האחרונהקצרה למעבר אל תחנת ה

 

Bluetooth 
לחיצה ארוכה להחלפת מצב, לחיצה קצרה 

 להשמעה / השהיה
TF 

AUX 

FM 
לחיצה ארוכה להחלפת מצב, לחיצה קצרה 

 לחיפוש אוטומטי

 

Bluetooth 
לחיצה ארוכה להגברת עוצמת הקול, לחיצה 

 קצרה לבחירה כלפי מטה

TF 
 לחיצה ארוכה להגברת עוצמת הקול, לחיצה

 קצרה לבחירה כלפי מטה

AUX 
לחיצה ארוכה להגברת עוצמת הקול, לחיצה 

 קצרה לכיבוי

FM 
לחיצה ארוכה להגברת עוצמת הקול, לחיצה 

 קצרה למעבר אל תחנת הרדיו הבאה
 

 TF -, המוזיקה שעל כרטיס הTF-, הכניסו את כרטיס הTFהערה: זיהוי אוטומטי של כרטיס 
 כאנטנה חיצונית. USB: הכנסת כבל FMמצב  תושמע באופן אוטומטי.



 

 אופן ההפעלה
 הפעילו את מתג ההפעלה שעל הרמקול התחתון. .1
, Bluetoothשל הטלפון הנייד והיכנסו למצב חיפוש  Bluetooth -הפעילו את ה .2

" יוצג על מסך הטלפון, הקישו עליו כדי להתחבר, תוכלו להשמיע NS-12כאשר "
מוזיקה מהטלפון הנייד לאחר השלמת החיבור. )עקב ריבוי סוגי טלפונים ניידים 

, במקרים מסוימים תתבקשו להקליד פנימה סיסמא מתאימה, Bluetoothוגרסאות 
אז לחצו על " בשלב בו תתבקשו לעשות זאת על ידי הטלפון הנייד ו1111הקישו "

 " )חיבור מוצלח(.Confirmedכפתור אישור "

" שעל הרמקול " "לחצו לחיצה ארוכה על כפתורי כיוון עוצמת הקול " .3
, לחצו לחיצה קצרה Bluetooth -התחתון. כאשר נכנסת שיחת טלפון לאחר חיבור ה

 ישירות דרך הרמקול. " ודברועל "
כדי למנוע צריכת   OFFה למצב כדי לכבות את המכשיר, העבירו את מתג ההפעל .4

 אנרגיה מיותרת.
 

 אופן הטעינה
אל מחשב או ספק כוח  USBטעינת הסוללה הפנימית מתבצעת באמצעות חיבור  .1

mA1111 - mA 511  /V5 בזמן ההטענה, נורית החיווי תאיר והאור האדום יכבה .
 באופן אוטומטי לאחר שהטעינה הושלמה.



 

 פתרון בעיות נפוצות
 ים נכשלריבוי חיבור .1

 וודאו שהרמקול נמצא במצב חיפוש (א)
 בקרבת מקום מקשים על החיפוש. כבו את  Bluetoothיותר מדי מכשירי  (ב)

 האחרים. Bluetooth -מכשירי ה     
 הצליל נמוך ומעוות.  .2

 בדקו את כיוון עוצמת הקול וכוונו את עוצמת הקול בטלפון.
 מקש השמעה / מקש השהיה אינם עובדים  .3

 ן המוזיקה של הטלפון הנייד או בנגן אחר.נסו להשתמש בנג
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 אזהרה !!

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

 

 הוראות בטיחות לסוללת ליתיום

 זהירות סכנה !!

החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ, יש להחליף אך ורק בסוללה דומה או שקולה. 

וללות לחום גבוה כגון קרינת שמש, אש אין לחשוף את הסוללה או מארז הס

 וכדומה.
 


