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 אתכולת הקופס
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 מיקרופון עם כבל

 מ"מ Aux 5.3כבל סטריאו 

 כבל חשמל

 מדריך הפעלה מהיר

 מדריך בטיחות ואחריות
 

 תמיכה

 www.ionaudio.comהיכנסו מידע ועדכונים ל
 

 סוללות נטענות

 של אורך החייםהשפעה ניכרת על  אופן בו אתם משתמשים יהווהה - תנטענופרת ת עסולל
. סוללת עופרת מסוגלת להחזיק מעמד במשך שנים, כוניםעל ידי שימוש וטיפול נ. סוללהה

 .לטווח הארוך ביותר להלן מספר המלצות כיצד להפיק את משך חיי הסוללה
 

 .מושהטעינו את הסוללה במלואה לפני השי שימוש כללי

 .הטעינו את הסוללה במלואה לאחר כל שימוש

או בקור מופרז ( C 32°מעל )של חום מופרז  אין לאחסן בטמפרטורה אחסון
 (.C 0° -מתחת ל)

חיבור . ן ממושךמאין להשאיר את המוצר מחובר לחשמל לז! שימו לב
 .הסוללההספק ממושך  עלול לגרום לאובדן 

אם . את הנתיך ליד כניסת כבל החשמל דוקיש לב, אינה נטענתשסוללה  תיקונים
 ION Audioפנו אל , והסוללה עדיין לא נטענת לא נפגםהנתיך שלכם 

  www.ionaudio.comבכתובת 

חזור סוללותימ  

 
הביאו את היחידה שלכם אל מרכז מיחזור או השליכו אותה בהתאם 

 .לתקנות המקומיות

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ionaudio.com/
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 שימוש וטיפול בשטח

אנא עיינו בעצות שלהלן על מנת , ת מיםורמקול עמיד למים ומסוגל לעמוד בהתזהשלמרות 
 :שלכם Block Rocker Sportה שתפיקו את הביצוע המיטבי מ

 עם יציאות חשמל או כבלי הארכה  אך ורקבשטח חייב להיות  שימוש הרמקול
 .שימוש בשטחל המיועדים 

 מזג אוויר קיצוניים תנאיש ביש להימנע משימו.  

 למיםרמקול האת  מלהכניס יש להימנע. 

 ת החשמל וויציאת וכניסש ודאיש לו. בסביבה רטובהכבל החשמל ר וביחיש להימנע מ
 .כל חיבורלחלוטין לפני  יבשות

 

 התקנה מהירה
 .כלולים בתוך הקופסה תכולת הקופסהודאו כי כל הפריטים הרשומים תחת  .1

 .שימוש במוצרזה לפני בטיחות  מדריךב יש לעיין .2

 .חיי הסוללה ראשון על מנת לשמר אתהסוללה במלואה לפני השימוש היש להטעין את  .5

 .תרשים החיבוריםלמדו את  .4

 .אפס וצמהרמקול נמצאת בעה של "Master Volume" הראשי בורר השמעודאו כי  .3

 .חברו את המכשירים שלכם .6

 .הרצויהלרמה  את עוצמת השמע התאימו .7

 .רמקולבלאחר סיום השימוש אפס על  כי בורר השמע הראשי נמצאודאו  .8
 

 תרשים חיבורים

 .נמכרים בנפרד תכולת הקופסה< מבוא תחת הפריטים שאינם רשומים 

 

 מיקרופון                      Bluetoothמכשיר                             

 חשמל                 

  

 

 

 
  5MPנגן , טאבלט                                                                                                  

 וכדומה                                                                                                              

 

 

 

 

 

 



3 

 מאפיינים

 מפעיל ומכבה את: וכיבוי מתג הפעלה .1
כאשר , לתשומת לבכם. הרמקול

אין צורך , כוחהרמקול מחובר אל ספק ה
להפעיל אותו על מנת להטעין את 

התצוגה , כאשר הוא מופעל. הסוללה
 .תראה את מחוון החשמל

 או קותילנהמשמש  :Bluetooth לחצן .2
 Bluetooth יצימוד עם מכשיר

האורות בלוח  תאת אופן הדלקעל מתג זה על מנת לבחור לחצו : מתג מצב תאורה .5
 :הקדמי

 האורות דולקים בצבע לבן יציב :לבן. 

  מחזור צבעיםColor Cycle:  באיטיות ויתבצע מעבר מחזורי בין  יהבהבוהאורות
 .להקפאה של האורות בצבע אחדאת מתג מצב התאורה לחצו והחזיקו . צבעיםה

  סנכרון קצבBeat Sync :אורות מגיבים לקצב המוזיקהה. 

 מופעל בפעם הראשונההרמקול כאשר מחדל זהו מצב ברירת  .וייםהאורות כב: כבוי. 

או מכבה את  AM ,FMמתג זה מכוון את הרדיו אל  :Radio Selectorבורר רדיו  .4
 .הרדיו

של תחנת רדיו מועדפת וכיוון מהיר אל  שמירה :AM / FM Presetsמראש  כיוון .3
 (.6AM, 6FM)ו תחנות רדי 12באפשרותכם לשמור עד . תחנת רדיו מוגדרת מראש

 

 : הגדרות ראשוניות

i. למעבר בין AM  אוFM קשיבמ השתמשו Tune / Track תחנת רדיו  לבחירת
 .רצויהה

התחנה הנוכחית  את תשמור (PRESET)אחת ממקשי הספרות על  יצה ממושכתלח .6
 .כי התחנה נשמרהעל מנת להראות  SAVE" שמירה"בתצוגה יופיע  .למספר עמדה זו

 .נה שהתווספהעל מנת להשתמש בתח

על מנת לכוון תחנת רדיו או למעבר אל  מקשים אלההקישו על  :Tune / Track קשימ .7
דילוג אל " )חיפוש"על מנת לבצע  .מחובר Bluetoothבמכשיר  הבא/ הערוץ הקודם 

 במשך מספר שניות חוץלהללו החזיקו את אחד מן המקשים , (התחנה הזמינה הבאה
יתה מכוונת אליה ישהאת התחנה האחרונה היחידה תזכור . עד שיתחיל לחפש תחנה

 .ותחל להשמיע תחנה זו כאשר תכובה ותופעל מחדש

במכשיר לחצו להשמעה או השהיה של ערוץ  :Play/Pauseהשהיה / השמעה  .8
Bluetooth מחובר. 

 .Bluetoothמצב טעינת הסוללה ומצב , תצוגה של תחנת הרדיו הנוכחית :צג דיגיטאלי .9

 כאשר הסוללה מלאה . בזמן טעינה נורית חיווי הסוללה תהבהב :טעינה וינורית חיו
 .בעת ניתוק כבל החשמל הנורית תציג את מצב הסוללה. דולקת קבועהנורית 

 מחוברחשמל הברק יידלק כאשר כבל הסמל  :סמל ברק. 
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  סמלBluetooth: אלא אם היה צימוד קודם עם )בהפעלה הראשונה  אינו נדלק
 .מכשירכאשר יהיה צימוד אל  יידלק באור יציב Bluetoothסמל  (.מכשיר

 עם הפעלת יידלק ( נקודה עשרונית של תצוגת הרדיו)מחוון החשמל  :מחוון חשמל
 .מחוון החשמל לא יידלק עם כיבוי רמקול .רמקולה

 שמעוצמת האת ע כפתור זה מכוון: Master Volume הראשית שמעעוצמת ה .10
רדיו והשמע של ה, עזרה כניסת, כניסת המיקרופוןהכוללת את , המשולבת של הרמקול

 .מחובר Bluetoothמכשיר 

של  לחיבורזו כניסת מונו ניתן להשתמש ב :כניסת מיקרופון עם בקרת עוצמת צליל .11
 .גיטרה או כלי נגינה אחר, כגון מיקרופוןמ "מ 6.53כניסות  

ל ישיר ש לחיבור זו מ"מ 5.3כניסת סטריאו ניתן להשתמש ב: AUXכניסת  .12
 .מקורות שמע אחריםנגנים ועוד , סמארטפונים טאבלטים

חברו את כבל הטעינה של המכשיר שלכם לכאן על מנת להטעין : USBפתחי טעינה  .15
 .כאשר הרמקול דולקפועלת רק  USBטעינת  .אותו

הכניסו את מסך המכשיר , טאבלטהסמרטפון או הלטעינה מהירה יותר של  :הערה
 .למצב שינה

את כבל החשמל הכלול על מנת להטעין את הכניסו  (:לוח אחורי) כניסת כבל חשמל .14
 .גם בזמן טעינהש ומהרמקול ניתן לשי, לתשומת לבכם .היחידה

 

 Bluetoothצימוד עם מכשיר 

 .שלכם Bluetoothהפעילו את מכשיר  .1

רמקול יתחבר ה, Bluetoothמכשיר אם היה לו צימוד קודם עם  .רמקולההפעילו את  .2
 .המכשיר המחובר יש ללחוץ על לחצן הבלוטוס נתק אתעל מנת ל .מחדש

מצאו את  .בלוטוס שאתם רוצים להתחבר אליומכשיר הנווטו אל מסך ההגדרות של  .5
Block Rocker Sport מרשימת ההתקנים שנמצאו ולחצו עליו כדי להתחבר. 

 .0000הקלידו , מבקש קוד צימוד Bluetoothאם מכשיר  :הערה

 .5חזרו על שלב , אחר Bluetoothלחיבור אל מכשיר  .4
או גרסה גבוהה  Bluetooth 4.0הטווח המרבי יושג בעת שימוש במכשירים עם  :הערה

 .יותר

 NFCעל ידי  Bluetoothמכשיר צימוד עם 

על ידי טפיחה קלה , למשל על ידי צימוד, מאפשרת עברת נתונים ממכשיר NFCתקשורת 
שלכם על מנת לגלות האם תכונה זו בדקו במדריך של המכשיר  .של המכשירים זה בזה

 .נתמכת

 

 :Block Rocker Sportרמקול עם  NFCשימוש בתקשורת 

 .המכשיר שלכם חייב להיות מופעל ובלתי נעול, NFCתקשורת בעל מנת להשתמש  .1

מופעל  NFCובדקו אם של המכשיר שלכם  Settingsנסו אל תפריט ההגדרות כהי .2
ON (שלב חד פעמי.) 

 .Block Rocker Sportרמקול לו את הפעי .5

 .NFCצרו מגע והחזיקו לרגע את המכשיר שלכם עם סמל  .4
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 .0000הקלידו , אם נדרשת סיסמה .פעלו לפי הוראות הצימוד שיופיעו בטלפון שלכם .3

אשר נמצא בלוח  NFCהקישו קלות את המכשיר שלכם כנגד סמל , לניתוק הצימוד .6
 .הרמקולהעליון של 

 

 פתרון בעיות

או כלי הנגינה  שמע של מקור המוזיקהסו להנמיך את בקרת עוצמת הנ :אם הצליל מעוות
עוצמת כפתור על ידי רמקול ההכוללת של  נסו להפחית את עוצמת השמע, מו כןכ. שלכם

 .Master Volumeהראשית השמע 

 

, והנמיכו את הבאס שלכם היכנסו לבקרת הצלילים במקור המוזיקה :אם צליל הבס מופרז
 .יקה בקול רם יותר ללא עיוות צלילכך תוכלו לשמוע מוז

 

יש להרחיק את המיקרופון  :אם נשמע צליל שריקה גבוה בעת שימוש במיקרופונים
 .הרמקולמ

 .עד לקבלת קליטה,הזיזו את היחידה כולה :גרועה AMאם יש קליטת 

 USBנועד לטעינת מכשירי  USBפתח  :ניידה התקןאם לא ניתן להשמיע מוזיקה מה
 .בלבד

 


