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 סקירה של האוזניות (1)
 

 
 

 כיבוי/השהייה/נגינה/אוטומטי/חיפוש תחנת רדיו-לחצן הפעלה .1

 לחצן הבא/הגברת עוצמת הקול .2

 לחצן הקודם/הנמכת עוצמת הקול .3

 FM/MP3.EQלחצן  .4

 רמקול .5

 מיקרופון מובנה .6

 TFפתח לכרטיס  .7

 1ת חיווי נורי .8

 שקע לשמע .9

 (USBשקע לטעינה ) .11
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 Bluetoothהוראות הפעלה למצב  (2)
 

 לחצן הפעלה/כיבוי

שניות על לחצן ההפעלה/כיבוי להפעלת המכשיר, כאשר  3-הפעלה: לחצו במשך כ .1
: מהבהבת /כחולה" הנורה הירוקהBluetoothהגדרת ברירת המחדל היא מצב 

 Bluetooth-מצב זיווג להאוזניות ב

 שניות על לחצן ההפעלה/כיבוי.  3-צו במשך ככיבוי: לח .2

במידה והמתח החשמלי נמוך, הנורה האדומה מהבהבת במהירות ולאחר מכן מכשיר  .3
 הטלפון נכבה.

 

 (Play/Pauseלחצן נגינה/השהיית נגינה )

מתחברות למכשיר טלפון נייד סטריאו, לחצו לחיצה קצרה על  Bluetooth-בזמן שאוזניות ה
במידה והמוסיקה מופעלת, המוסיקה תופסק. לחצו פעם נוספת על  – לחצן ההפעלה/כיבוי

 לחצן זה להפעלה חוזרת של המוסיקה במכשיר הטלפון.

 

 לחצן הבא/הגברת עוצמת הקול

הסטריאופוני מופעל, לחצו לחיצה  Bluetooth-או מכשיר טלפון ה Mp3 -בזמן שמכשיר ה
אוטומטי: לחצו לחיצה ארוכה  " להשמעת השיר הבא באופןNEXT –קצרה על לחצן "הבא 

 " להגברת עוצמת קול השיר.NEXT –על לחצן "הבא 

 

 לחצן הקודם/הנמכת עוצמת הקול

הסטריאופוני מופעל, לחצו לחיצה  Bluetooth-או מכשיר טלפון ה Mp3 -בזמן שמכשיר ה
" להשמעת השיר הקודם באופן אוטומטי: לחצו לחיצה BACK –קצרה על לחצן "הקודם 

 " להנמכת עוצמת קול השיר.BACK –לחצן "הקודם  ארוכה על

 

FM/MP3 

 .EQלמעבר המכשיר למצב  FM/MP3, לחצו לחיצה קצרה על לחצן Bluetoothבמצב 

(EQ.)טבעי/פופ/רוק/ג'ז/קלאסי/קאונטרי/בס נמוך : 

 

 מענה לשיחה/ניתוק שיחה/חיוג

 תאפשר לכם לענות לשיחה. callבזמן שנכנסת שיחה, לחיצה על לחצן  .1

תאפשר לכם לנתק את השיחה, במידה  callלאחר סיום השיחה, לחיצה על לחצן  .2
 .callוהאדם שבצד השני של הקו ניתק, אין צורך ללחוץ על לחצן 

תאפשר חיוג למספר האחרון שנרשם  call, לחיצה ארוכה על לחצן Bluetoothבמצב  .3
 במכשיר הטלפון שלכם באופן אוטומטי.
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 -אתם עונים לשיחת טלפון, במידה ואוזניות הר שאאו כ אתטלפון יוצשיחת מתבצעת כאשר 
Bluetooth  מנגנות מוסיקה, המוסיקה תושהה אוטומטית ותיכנס למצת המתנה. המוסיקה

 תמשיך להתנגן באופן אוטומטי לאחר ניתוק השיחה.

 MP3הוראות הפעלה במצב  (3)

באופן ינגן  MP3 -, נגן הTF -(, הכניסו את כרטיס הpower-onבמצב הפעלה ) .1
 אוטומטי. נורית חיווי המצבים תהבהב באיטיות בצבע ירוק.

 FM/MP3, עליכם ללחוץ לחיצה ארוכה על לחצן Bluetoothבמידה והמכשיר במצב  .2
 .MP3למעבר למצב 

 

 FMהוראות הפעלה לרדיו  (4)

 למעבר לרדיו, בזמן שהמכשיר מופעל. FM/MP3ן ההמרה לחצו לחיצה ארוכה על לחצ .1

 ומטי טרם האזנה לרדיו.אנא ערכו חיפוש אוט .2

 לחצו לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה/כיבוי לביצוע חיפוש אוטומטי של תחנות הרדיו. .3

 

 LINE IN-הוראות הפעלה ל (5)

הכניסו את כבל השמע לשקע האוזניות ולאחר מכן תוכלו להאזין לשירים בעזרת האוזניות 
 רגיל )מצב כיבוי(. Bluetoothכאשר נפסק השימוש במצב 

 

 טעינההוראות  (6)

 טרם השימוש באוזניות בפעם הראשונה, בצעו טעינה מלאה. .1

 .Bluetooth -ראשית כל, הכניסו את ממשק המטען לממשק הטעינה שבאוזניית ה .2

חברו את האוזניות למטען והנורה האדומה תידלק: כאשר האוזניות טעונות במלואן,  .3
 הנורה האדומה תיכבה.

 

 

 

 

 
 


