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הכרת המוצר

Bluetooth שיוך להתקן

פונקציות נוספות

1. צימוד בפעם הראשונה

לחץ והחזק את לחצן ההפעלה למשך 1.5 
שניות כדי להפעיל את הרמקול. הרמקול מוכן 
לשיוך כאשר המחוון מהבהב במהירות בצבעי 
אדום וכחול. אתר את "XMFHZ02" בהתקן 
 ה-Bluetooth שלך ובחר אותו כדי להתחיל

בשיוך וחיבור.

 2. שיוך אוטומטי
בפעם הבאה שתפעיל את הרמקול, הרמקול 

 1. מיקרופון מובנה לשיחות בדיבורית
כאשר הרמקול מחובר כהלכה לטלפון הנייד, 
הרמקול מסוגל לבצע שיחות בדיבורית - לחץ 

על לחצן ההפעלה כדי לענות לשיחה ולחץ 
שוב לסיום השיחה.

 2. תזכורת סוללה נמוכה
כאשר עוצמת הסוללה נמוכה מ - 10%, 

הרמקול יפיק צליל התראת סוללה חלשה, 
ומחוון ה- LED יהבהב במהירות בצבע אדום 
כתזכורת לטעינת הרמקול. אם הטעינה לא 
תבוצע בזמן, הרמקול יכבה לאחר זמן קצר.

ישויך אוטומטית למכשיר האחרון אליו שויך. 
מיד לאחר החיבור, הרמקול יפיק צליל אישור. 

במידה והחיבור נכשל, הרמקול יהיה במצב 
המתנה לניסיון שיוך חוזר.

 3. שיוך מחדש
כאשר הרמקול מופעל, לחיצה כפולה על 
לחצן ההפעלה תכניס את הרמקול למצב 
שיוך. בשלב זה הרמקול יהיה מוכן לחיבור 

להתקן Bluetooth חדש.

3. הרמקול יכבה אוטומטית אם יישאר מנותק 
)ללא שיוך BT( למשך 10 דקות.

 4. תצוגת רמת הסוללה
כשהרמקול מחובר לטלפון הנייד, רמת 

הסוללה של הרמקול תוצג בשורת המצב 
של הטלפון. פונקציה זו תואמת למערכות 

הפעלה iOS ו- MIUI בלבד.

 5. אפס את הרמקול
לחץ והחזק את לחצן ההפעלה למשך 10 

שניות עד לאיפוס הרמקול למצב ברירת 
מחדל.

לחצן הדלקה

הנמכת שמע

הגברת שמע

 שקע
AUX In 3.5 mm

USB שקע מיקרו

שקע טעינה

תפעול לחצן הדלקה

כבוי לא מחובר
 Bluetooth

מחובר
שיחות 
נכנסות

חיוג
שמע פעיל 
AUX משקע

סטאטוס רמקול
פעולה

X X השהה/הפעל מענה סיום השתקה לחיצה בודדת

X X התנתק לשם 
BT שיוך

X X X לחיצה כפולה

X X X סינון X X לחץ והחזק למשך 2 שניות
הדלקה כיבוי כיבוי X כיבוי כיבוי לחץ והחזק למשך 3 שניות
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מפרט טכני

אחריות

אזהרה

מכשיר זה נבדק בקפדנות לפני שיווקו לצרכן. 
לפיכך אנו נותנים אחריות לטיב המוצר 

לתקופה של 12 חודשים מתאריך הקנייה 
בכפוף לתנאים הבאים: אחריות זו בתוקף רק 
בצירוף חשבונית הקנייה. האחריות לא תחול 

במקרים הבאים: שימוש בלתי נאות, שבר 
מכל סיבה שהיא, נזק לקוח או במקרה של 

תיקון שלא באמצעות אחת מתחנות השירות 
המוסמכות על ידינו והמפורטות בגוף תעודת 
האחריות. האחריות אינה כוללת: צבע )ובכלל 

זה שריטות וקילופים(, חלקי פלסטיק, בד או 
מתכת של המוצר, חלקי גומי, חיבור למתח 
חשמלי שונה מהמצוין בהוראות השימוש. 

אין לחשוף את הסוללות )מארזי הסוללות או הסוללות המורכבות( לשמש, לאש או לסביבה חמה אחרת.

לידיעתך:
1.אחריות על המוצר הינה ל-12 חודשים 

ממועד הרכישה.
2.האחריות על ההתקן תבוטל במידה וגורם 

שאינו מוסמך טיפל במוצר ללא אישורנו 
בכתב.

3. זמן טיפול במעבדה הינו בין 10-14 ימי 
עסקים - מסירת המוצר למרכז שירות הינו 

על אחריות הלקוח ועל חשבונו.

תפעול לחצני שמע

לחצן
 לחצן

הנמכת 
שמע

 לחצן הגברת שמע
פעולה

לחיצה בודדת
 הנמכה

ברמה אחת
 הגברה

ברמה אחת

הגברה ברמה 
אחת בכל שניה 

 עד לעוצמת
שמע מכסימלית

השתקה לחץ והחזק

תיאור פעולת חיווי תאורת לד

סטאטוס הרמקולחיווי תאורת לד

מצב פעולה רגילכחול קבוע

אדום וכחול מהבהב 
במהירות

 Bluetooth צימוד 
פעיל

אדום מהבהב
 עוצמת סוללה

נמוכה מ- 10%

טעינהאדום קבוע

XMYX03YMדגם
Bluetooth V4.2חיבורים אלחוטיים

עד 10 מטרטווח פעולה

Bluetooth 2402 תדרי פעולתMHz - 2480MHz
5 וולט - 1 אמפרמפח פעולה

A2DP, AVRCP, HFPפרופילי Bluetooth נתמכים

כ- 10 שעות )בנפח של 40%(זמן פעולה

2.5X2 וואט עוצמת רמקול
3 אוהםעכבת רמקול

100Hz-18KHzתחום תדרי שמע
154.5x60x25 מ"ממידות
כ- 237 גרםמשקל

10°C ÷ +45°C-טווח טמפרטורת פעולה
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