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מסמך   את לקרוא לך ממליצים אנו. זה מוצרב שימוש כלמ שתיהנו מקווים אנו.             -ב שבחרת תודה

. מותקנותה פונקציותו התכונות כל את לנצל במטרה ראשוני שימוש לפני זהה ובטיחות הוראות הפעלה

  .הבאים לבעלים אותו ולהעביר יעתיד לעיון בטוח במקוםאת המסמך  אחסןיש ל

 

 :ובטיחות מדריך זהירות

 ממליצים אנו ממושך זמן לפרקי בשימוש תהיה לא היחידה אם. בשימוש אינו כאשר רמקול את לכבות נא

 . חוהכ ממקור היחידה את נתקל

 .שמש לקרן ישירה חשיפה עם באזורים או גבוהה חום של באזורים להתקין לא רמקולל נזק למנוע כדי

 .אחרים נוזלים או לחות, גשם עם במגע לבוא עלול שבו למקום סמוך רמקולה את להתקין אין

 נזק לגרום עלולים אלה אוורור פתחי חסימת. טוב אוורור עם שטוח משטח על היחידה את התקן

 .יתר מהתחממות כתוצאה לרמקולים

 . יבש מפית או סמרטוט באמצעות אותו לנגב יש, היחידה את לנקות כדי

 

 .את הרמקול לים וכדומה לנקות'אזהרה: אין להשתמש בחומרי ניקוי נוזלים, ג

 לאבחון מוסמךלפתוח את הרמקול בעצמך! יש ליצור קשר אם בעל מקצוע  אין תקלה שלבמקרה חריג 

 .ראוי ותיקון

 .האחריות לביטול ויביא ולרמקול לך לניזק לגרום ועלולה מסוכן הוא בעצמך היחידה פירוק: זהירות
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  פאנל ראשי:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 . הקודם השיר להשמעת קצרה לחיצה .9

+ סריקת תחנות  שיר ניגון השהה/נגן. 01

FM 

 הבא. השיר להשמעת קצרה לחיצה(0). 00

 תאורת את מדליקה/מכבה ארוכה לחיצה( 2)

 הדיסקו

 מ"מ 3.6 חוטי מיקרופון כניסת. 02

 תצוגה דיגיטאלית. 06

 USB  5V/1Aטעינה מיקרו  חיבור .04

 FM. יציאת אנטנת 01

 

  הבידורית של והפעלה וכיבוי ווליום בורר .0

 למיקרופון ווליום בורר .2

 למיקרופון אקו עוצמת בורר .6

 USB  כניסת .4

 MICRO SD  כניסת 5.

 מ"מ PL  3.5 כניסת 6.

.7 MODE (1)השונות הפונקציות בין העברה 

(BT/USB/SD and FM)      

 TWS מצב להפעלת ארוכה לחיצה( 2)      

ניתן להקליט את הקריוקי על גביי  –מקש הקלטה . 8

 SDאו   USB כרטיס
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 חיבורים
  AUXכניסת 

 ועוד... MP3מאפשרת חיבור אנאלוגי בין הרמקול למקור השמע כגון: סמארטפונים, טאבלטים ,נגני 

 

 חיבור בלוטוס

 מצב בלוטוס  – BLUEיש לסובב את בורר השמע להדלקת המכשיר בפאנל האחורי ועל הצג יופיע 

 .ישמע צליל ולאחר מכן

 שלכם אינו יותר ממטר.יש לשמור שמרחק בין הרמקול למכשיר בלוטות 

 .שלכם בהגדרת למצב סריקה יש להעביר את המכשיר הבלוטוס

 .מרשימת התקנים שנסרקו ”DM-2008“ בחר 

 .אישור כדי להשלים את תהליך הקישור/  ובחר כן" 1111" אם יתבקש להזין קוד יש להקיש

 

 עם סריקה אוטומטית  FMרדיו 

 באמצעות מתג הפעלה/כיבוי.  הבדוריתהדלק את 

 כדי להאזין לרדיו FMבפאנל עד הגעה למצב  MODE יש ללחוץ  על לחצן

  Mhz 8..1-018.1השהה כדי לסרוק את תחנות הרדיו באזור בתדרים  |לחץ על כפתורים 

 SCAN שניות על לחצן  6-1על מנת לבצע סריקה אוטומטית של התחנות יש ללחוץ לחיצה ארוכה בין 

 )נגן/השהה(

 על מנת שהבידורית תסרוק את התחנות ותשמור אותם בזיכרון.

 

  – TWS מצב

 6וודא ששניהם נמצאים במצב " בלוטוס " ובמרחק של לא יותר מ  הבידוריותהפעל את שני   .0

 ס"מ אחד מן השני.

באחד מן כדיי לבצע קישור  – MODE"שניות על כפתור " 6-1יש ללחוץ לחיצה ארוכה של בין  .2

TWS  .בין שניהם 

 בסיום הקישור הרמקול הראשי יקרא רמקול "אב"  והרמקול השני יקרא רמקול "בן". .6

יש להפעיל את סריקת הבלוטוס במקור המוזיקה ) סמארטפון , טאבלט... ( ולחבר אותו  .4

 " DM-2008אלחוטית אל הרמקול "אב" , בסריקה יקרא "

 סנכרון הבידוריות יחדיו.  לנתק את על מנת יש לכבות את אחד הבידוריות - TWSניתוק

 

  ומאותו דגם.Bluetooth במצב הבידוריות רק כאשר שני TWS **ניתן להשתמש בפונקציית 

 

  MICRO SDאו כרטיס זיכרון   USBכניסת 

 גיגה( 62)מוגבל עד  Micro SD להשמיע מוזיקה מדיסק או קי או כרטיס זיכרון ניתן 

 והרמקול ישמיע את המוזיקה המאוחסנת. במקרה USB -הכנס את הדיסק און קי לכניסת ה .א
 USBלכנס למצב  MODE -והרמקול לא מתחיל לנגן אוטומטי יש ללחוץ על כפתור ה

 או
 והרמקול ישמיע את המוזיקה המאוחסנת. במקרה MICRO SDהכנס את כרטיס הזיכרון  .ב

 SDלכנס למצב  MODE -חוץ על כפתור הוהרמקול לא מתחיל לנגן אוטומטי יש לל
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 RECORDING –דיגיטלית הקלטה 

 בלבד. א כלול(ל) TF או   USB הקלטה של הדיבור ישירות על כרטיס זיכרון  -הקלטה דיגיטלית 

 וכנסים בלבד)לא מקליט שמע ודיבור יחד(שימוש להרצאות 

שניות על מנת שמצב ההקלטה יתחיל להקליט ועוד לחיצה  6-1במשך  –יש ללחוץ על מקש הקלטה 

  AUX/BTמצב הקלטה פעיל רק במצבי מוזיקה  .קצרה על מנת לעצור את ההקטלה

 

 פרט טכני:
  1000W P.M.P.O הספק : 

  60Hz-18 KHz +/- 3dB      תדר שמע :

 70dBרגישות: 

 1800mAHסוללה נטענת: 

 

 שאלות נפוצות:

 למה הרמקול שלי לא נדלק ? 

 ברר שהשנאי החיצוני מחובר בגב המכשיר 

 ברר שהשנאי החיצוני מחובר למקור כוח

 ONברר שהמפסק הראשי במצב 

 

 המיקרופון שלי לא עובד ?למה 

 ONיש לוודא שהמיקרופון במצב 

 ונורית השידור מוארת  ONיש לוודא שמפסק בגב הרמקול במצב 

 יש לוודא שבורר הווליום מסובב למצב מוגבר

 

 מה המקום האידאלי להניח את הרמקול שלי?

 יש להניח את הרמקול על משטח חלק ובטוח או על סטנד מתאים )לא כלול(  

 . לדאוג שהרמקול הונח במקום מאוורריש 

 

 ?האם יש פעולה מסוימת להאריך את חיי הרמקול

כן! במצב שהרמקול אינו הולך להיות בשימוש לזמן ממושך, יש לנתק אותו ממקור הכוח. ולהטעין אותו 

 שעות טעינה (  4פעם בשבוע באופן מלא ) 

 .מהסוללות ACIDיש להוציא את הסוללות מהמיקרופונים בסיום כל שימוש. פעולה זו תמנה דליפת 

 

 האם אפשר לנקות את הרמקול מדי פעם?

 בלבד!כן, יש אפשרות לנקות את הרמקול באמצעות ניגוב עם סמרטוט או נייר מגבת יבש 

 

 אזהרות ואחריות
 אין לכסות את פתיחי האוורור! -

 כגון: מסכים , מחשבים, מגברים וכו...! שירים אחרים על הרמקולאין להניח מכ -

 אין להניח את הרמקול באזור רטוב או אזור שבו יש אפשרות שהרמקול יתרטב! -

 אין להניח את הרמקול באזור של חום גבוהה או מקום עם חשיפה ישירה לשמש! -

ון וכו... שימוש ניקוי, מי סבאין להשתמש בשום סוג של נוזל לנקות את הרמקול כגון: מים, חומר  -

 באחד מאלה עלול לגרום נזק בלתי הפיך למכשיר
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 חריות ונהלים: א

 ות טבעיות בלבד! היא לתקל /או הסוללה הנטענת-ו ומת לבכם האחריות על המיקרופוניםתשל

 

מגע עם ות, שברים )חיצוניים או פנימיים( או האחריות אינה כוללת נזקים שנגרמו כתוצאה מנפילנזקים : 

 נוזלים

 רמו לקורוזיה.מהסוללות שהושארו בתוך גוף המיקרופון וג ACID, דליפת ניתוק קפסולת המיקרופון

יעבור בדיקה  וצרהמתחת אחריות,  או הרמקול-ו מיקרופוןה לפני אישור החלפה או תיקון של***

 למעלה.   גרמה כתוצאה מאחת התקלות שצוינופנימית כדי לוודא שהתקלה אינה נ

תקלות הנגרמות עקב טעינת יתר אינן  שעות ברצף ! 4אין להטעין את המכשיר יותר מ עינת יתר ! ט

 כלולות באחריות!
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