
  HR-701מדגם  Bluetoothרמקול 
  מדריך למשתמש

  
 מה בקופסא

1 X  רמקולBluetooth  מדגםHR-701  1 X  כבלUSB  
1 X 1  מדריך למשתמש X  כבלAUX  
  

  
  

  )3.7V(סוללה מובנית נטענת  HR-701טעינת 
(לא כלול באריזה) בעזרת  USB 5Vחברו למחשב או לכל מתאם  .1

 הכלול באריזה. USB -כבל ה
הנורית האדומה תאיר במהלך הטעינה, ותכבה כאשר הסוללה  .2

 במלואה.טעונה 
 כאשר הסוללה טעונה במלואה. USB -נתקו את כבל ה .3

הערה: הנורית האדומה תהבהב ויישמע צפצוף כאשר המתח בסוללה 
  ).21%-קטן מנמוך (
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 USBאתחול   טעינת   AUXכניסת      1סאב וופר  רמקול   2רמקול 
  

  HR-701מדגם  Bluetoothהפעלת רמקול 
לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה  לאחר שהטעינה הושלמה, לחצו .1

 כדי להפעיל את הרמקול.
 LED -הרמקול נכנס למצב המתנה לאחר ההפעלה, נורית ה .2

 הכחולה מהבהבת בהבהוב מהיר.
דקות  10הרמקול מכבה את עצמו למטרות חיסכון באנרגיה לאחר  .3

 ללא פעילות.
לחצו על כל לחצן הממוקם בחלק העליון כדי להפעיל את הרמקול  .4

 תנה.ממצב המ
 לחצו שוב על לחצן ההפעלה. HR-701 -כדי לכבות את ה .5

  )'(טלפונים ניידים / טאבלט וכו Bluetoothחיבור עם התקן 
 מטר בין הרמקול וההתקן. 1-שמרו על מרחק של לא יותר מ .1
שניות כדי להפעיל את הרמקול,  2החזיקו את לחצן ההפעלה למשך  .2

 מצב חיפוש.הנורית תהבהב במהירות, כאשר הרמקול נכנס ל
במכשיר הנייד שלכם וחפשו את  Bluetooth -הפעילו את תכונת ה .3

HR-701 ברשימת ההתקנים (בהתאם לגרסת ה- Bluetooth 
 ).'0000'במכשירכם, ייתכן שתצטרכו להקליד קוד 

 תאיר באור כחול. LED -לאחר חיבור מוצלח, נורית ה .4
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  הערה:
  וחברו אותו מחדש.אם החיבור לא היה מוצלח, כבו את הרמקול 
  לאחר החיבור המוצלח, המכשירים יזכרו זה את זה ואין צורך לחבר

 פעם נוספת, אלא אם כן נתוני החיבור נמחקו.
  לעיל לאחר  1-4כדי לחבר מכשיר חדש, פעלו בהתאם לשלבים

 מחיקת החיבור של המכשיר הקיים. 
 

  NFCחיבור הרמקול למכשיר בעזרת 
 הפעילו את הרמקול. .1
בטלפון שלכם (תוכלו למצוא את  Bluetoothואת  NFCאת הפעילו  .2

 בהגדרות הנוספות של המכשיר שלכם). NFCהגדרות 
המכשיר, תוך  שבצד NFCהעבירו את הטלפון שלכם על גבי לוגו  .3

לי. הנורית תפעל במצב קבוע, כדי להראות על שמירה על מגע מינימ
 חיבור מוצלח.

פועלים על מערכת  NFCהטלפונים החכמים עם  רוב: "תאימות" .4
Android 4.1 "Jellybean" .או מערכת מאוחרת יותר 

 
  חיבור מחדש למכשיר

הרמקול אינו מתחבר למכשיר האחרון באופן אוטומטי, עליכם לבחור את 
  הרמקול באופן ידני מרשימת ההתקנים בטלפון הנייד שלכם.

 
  למכשיר אחר HR-701 -חיבור ה

או  Bluetooth -נתקו את החיבור הקיים בלחיצה ארוכה על לחצן ה
של ההתקן הקיים, ולאחר מכן חברו את  Bluetooth -בכיבוי חיבור ה

  שלעיל. 1-4ההתקן החדש בערת שלבים 
  

  שיחות דיבורית, ודאו שהטלפון מחובר לרמקול
 / דיבורית כדי לענות לשיחה נכנסת. Bluetoothלחצו על לחצן  .1
 שוב כדי לסיים שיחה.לחצו  .2
השמע  עוצמתהשמע כדי לשנות את  עוצמתהשתמשו בלחצני  .3

 במהלך השיחה.
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  השהיהנגינה / 
יקה, לחצו לחיצה קצרה על נגינה / סכאשר הרמקול משמיע מו .1

 כדי להשהות. השהיה
 לחצו שוב כדי להמשיך את הנגינה. .2
  

  השמע ולחצן הקודם / הבא עוצמתהגברה / החלשה של 
 .Bluetooth -השמע נעשית דרך התקן ה עוצמתבקרת  .1
 עוצמתכדי להגביר או להחליש את  -/+ Volumeלחיצה ארוכה על  .2

 השמע.
 כדי לעבור לרצועה הקודמת / הבאה. -/+ Volumeלחיצה קצרה על  .3
  

  )AUXחיבור התקנים חיצוניים (חיבור 
 AUXקה לרמקול בעזרת חיבור מוסיתוכלו לחבר את מרבית התקני ה

 Bluetooth -והכבל הכלול באריזה. הרמקול לא ישתמש בתכונת ה
  כאשר הכבל מחובר.

  
  אתחול

במקרה שלחצני המגע אינם פועלים בצורה תקינה, לחצו על לחצן 
  בעזרת מחט או קצה חד אחר.  USB -האתחול הממוקם לצד שקע ה

- - - - -  

  

  Sound Crush: היצרן
  

  
  שיווק והפצה MDJ :היבואן
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