
 ZA-2843גם דעם אורות "דיסקו"  LUETOOTHB ת/דיבורירמקול

  

  

 

 

 

①   ②   ③  ④                      ⑤  ⑥  ⑦   ⑧   

 

 

,  (הווליום) ת המוסיקההעוצמנוריד את  כפתורבלחיצה ארוכה על ה -ליום ווהנמך  / שיר אחורה ①

 לחיצה קצרה תחזיר שיר אחורה

 ארוכה , לחיצהפעיל או נשהה את המוסיקה נ כפתורעל ה קצרהבלחיצה  - הפעל/ השהה/ תאורה ②

 שניות תפעיל או תכבה את תאורת הדיסקו 3במשך 

,  (הווליום) ת המוסיקההעוצמאת  נגביר כפתורבלחיצה ארוכה על ה - ליוםווהגבר  / קדימהשיר  ③

 קדימה שיר תקפיץלחיצה קצרה 

 מתג קבלת / ניתוק שיחה  ④

 On/Off הפעלה  מתג ⑤

  BlueToothצימוד חיווי סוללה / נורית ⑥

 (Micro USB ) שקע טעינה  ⑦

  Auxשקע כניסת ⑧



 תכונות:

 Bluetooth  :3.3ת רסיג

 וואט  3Wהספק : 

 מילי אמפר שעה 033סוללה נטענת : 

 צבעוניתעם תאורת לד מ"מ , כדור דיסקו אקטיבי  Aux-in 3.3, כניסת כבל  דיבוריתשימושים: רמקול , 

 מ"מ Aux-in 3.3כבל ,  USBעוד באריזה: כבל טעינה 

 

 הפעלה:

" ”waiting for connectionתושמע הודעה קולית : ,  ON/OFF ⑤ הפעל את הרמקול בעזרת כפתור

 תהבהב בכחול.⑥, הצימוד ונורית

 , הודעת  BT-057 :הרמקול עם צימוד, לחץ ל במכשיר הטלפון BlueTooth חיפושהפעל את פונקצית ה

“connecting” .ול פעיל וישמיע מוסיקה מהנייד.מעתה הרמק תשמע עם סיום הצימוד בהצלחה 

  . ② על מתג שניות 3לחץ לחיצה ארוכה של  תאורת הדיסקו להפעלת

  . ② על מתג שניות 3לחץ לחיצה ארוכה של  תאורת הדיסקו לכיבוי

 , לניתוק כנ"ל.שיחה ניתוק/קבלת ④על כפתור  לחץ בזמן שמיעת מוסיקה דיבוריתלקבלת שיחה ב

. מומלץ לכבות את המצורף טעינהבעזרת כבל ה (Micro USB ) ⑦שקע מתבצעת דרך  לטעינת הרמקו

תידלק באדום בזמן הטעינה  ⑥נורית החיווי ,  On/Off הפעלה  מתג ⑤הרמקול בעת הטעינה בעזרת 

 למצב מלא. תגיע הסוללהכשותכבה רק עם 

 הודעהה, עם החיבור תשמע  Aux ⑧ לשקע מ"מ Aux-in 3.3כבל ניתן להשמיע מוסיקה גם בעזרת 

“Aux play”  

  

 שים לב!

הרמקול יכבה בכדי לחסוך בסוללה, להמשך הצימוד יש לכבות  ימודצדקות ולא התבצע  2אם עברו 

 דקות. 2, הרמקול ינסה שוב למשך  On/Off הפעלה  מתג ⑤ולהדליק מחדש בעזרת 

 יש להפעלה מחדש, בסוללה לחסוך בכדי יכבה הרמקול דקות 23יש הפסקה במוסיקה של מעל  אם

 . On/Off  הפעלה מתג ⑤ בעזרת מחדש ולהדליק לכבות

 


