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. אנו מקווים שתיהנו מכל שימוש במוצר זה. אנו ממליצים לך לקרוא את  מסמך Pure Acoustics -תודה שבחרת ב

ובטיחות הזה לפני שימוש ראשוני במטרה לנצל את כל התכונות ופונקציות המותקנות. יש לאחסן  הוראות הפעלה

 את המסמך במקום בטוח לעיון עתידי ולהעביר אותו לבעלים הבאים. 
 

 מדריך זהירות ובטיחות:

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

 היחידה ממקור הכוח .

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

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

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

 מהתחממות יתר.

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

 

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

 ע מוסמך לאבחון ותיקון ראוי.במקרה חריג של תקלה אין לפתוח את הרמקול בעצמך! יש ליצור קשר אם בעל מקצו
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 מאפיינים:

 ועוד Android -ו iPhoneהזרמת מוזיקה באופן אלחוטי לרמקול , מתאים לשימוש עם  – בלוטוס

ונוחה גישה קלה   3MPניגון מוזיקה ישירות מכרטיס הזיכרון של קבצי  מאפשר – USB-כניסות כרטיס זיכרון ו

 גיגה. 32עד  לקבצים

 ריוקי הרצאות ועודלק חוטי מאפשר חיבור ישיר למיקרופון  –מ"מ 3.6 מיקרופון חוטיכניסה ל

  הרמקול להעשרת הבסים בקידמת –בס רפלקס 

 שעות. 6באופן נייד עד  לשימוש ברמקול   - סוללה נטענת

 סוללת גיבוי, מאפשר טעינה גם דרך הרכב או באמצעות  USBמיקרו    5V  - שקע טעינה

 טיונר דיגיטלי הכולל סריקה אוטומטית ושמירה תחנות בזיכרון הרמקול  - FMרדיו 

  מהבהב לאווירת מסיבה מושלמת LED בעל אורות דיסקו "6.5אלמנט   - רדיסקו וופ

TWS - רק עובד. )עוצמתית סראונד חווית לכם שמעניק מה, אלחוטי באופן אחד שמע למקור רמקולים 2 חיבור 

 (. דגם מאותו רמקול להיות וחייב בלוטוס במצב
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 תפעול פאנל מולטימדיה:

 

 חיבורים
 

 של הבידורית והפעלה כיבויו בורר עוצמת שמע .1

 ממ" PL  3.5כניסת  .2

 MICRO USB -DC 5Vכניסה לשקע הטענה  .3

4. MODE – (1) ( העברה בין הפונקציות השונותBT/USB/SD and FM)       

 לחיצה ארוכה מכבה/מדליקה את תאורת הדיסקו( 2)             

 לחיצה קצרה לשיר הבא ולחיצה ארוכה מגבירה את השמע.  - .5

 נגן/השהה ניגון שיר (1) -  .6

 TWSלהפעלת מצב לחיצה ארוכה ( 2)         

 לחיצה קצרה לשיר הקודם ולחיצה ארוכה מנמיכה את השמע.  -. 7

 Micro SDכניסת כרטיס זיכרון . 8

   תצוגה דיגיטאלית .9

   .USBכניסת כרטיס  .10

 מ"מ 6.3 חוטי מיקרופון כניסת .11
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 סחיבור בלוטו

 פעלה/כיבוי.ה הדלק את הרמקול באמצעות מתג

 .קול, לאחר מכן ישמע סבפאנל עד הגעה למצב בלוטו MODE יש ללחוץ  על לחצן

 שלכם אינו יותר ממטר בעת החיבור הראשוני  סהרמקול למכשיר בלוטויש לשמור שמרחק בין 

 .שלכם בהגדרת למצב סריקה סיש להעביר את המכשיר הבלוטו

 .מרשימת התקנים שנסרקו ”PURE LX-65“ בחר 

 ." ובחר כן / אישור כדי להשלים את תהליך הקישור0000אם יתבקש להזין קוד יש להקיש "

 ה ישמע קול מהרמקול המודיע ששימוש בחיבור האלחוטי מוכןלאחר שהרמקול התחבר בהצלח

 ניגון שירשל ה יין/השהוגינכדי להעביר בין השירים +  ||לחץ על כפתורים 

 

 Micro SDאו כרטיס זיכרון   USBכניסת 

 גיגה( 32)מוגבל עד  Micro SD–יקה מדיסק או קי או כרטיס זיכרון ניתן להשמיע מוז

 הלא מתחיל והבידוריתוהרמקול ישמיע את המוזיקה המאוחסנת. במקרה  USB -הכנס את הדיסק און קי לכניסת ה

 USBלכנס למצב  MODE -לנגן אוטומטי יש ללחוץ על כפתור ה

 או
לא  והבידוריתוהרמקול ישמיע את המוזיקה המאוחסנת. במקרה  Micro SDהכנס את כרטיס הזיכרון   .א

 Micro SDלכנס למצב  MODE -לנגן אוטומטי יש ללחוץ על כפתור ה המתחיל

 

 עם סריקה אוטומטית  FMרדיו 

 באמצעות מתג הפעלה/כיבוי.  הבידוריותהדלק את 

 זין לרדיואכדי לה FMבפאנל עד הגעה למצב  MODE יש ללחוץ  על לחצן

 ערוצים. 15-לכ המכשיר עושה שמירה אוטומטית

  Mhz 87.5-108.0בתדרים   כדי לסרוק את תחנות הרדיו באזור השהה| יםלחץ על כפתור

 

  – TWS מצב

ס"מ אחד מן  3הפעל את שני הרמקולים וודא ששניהם נמצאים במצב " בלוטוס " ובמרחק של לא יותר מ   .1

 השני.

כדיי לבצע  הבידוריותבאחד מן  –( PLAY" )שניות על כפתור " 3-5יש ללחוץ לחיצה ארוכה של בין  .2

 בין שניהם.  TWSקישור 

 בסיום הקישור הרמקול הראשי יקרא רמקול "אב"  והרמקול השני יקרא רמקול "בן". .3

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

 " PURE LX-65הרמקול "אב" , בסריקה יקרא "

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

 

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

 

 תפעול אורות הדיסקו

 . לכיבוי אורות הדיסקו יש ללחוץ לחיצה ארוכה על כפתור הבידוריתאורות הדיסקו יפעלו אוטומטית עם הדלקת 

 .MODE -. להפעיל את אורות הדיסקו שוב, יש ללחוץ לחיצה ארוכה על כפתור הMODE -ה

 

 סמל חיווי טעינה

 בעת טעינה ידלוק תאורת לד אדומה

 שעות או עד שסמל החיווי תראה מצב מלא. 12בשימוש ראשון יש להטעין את הרמקול עד 

 ) לא כלול (  USBלמטען  5V Micro USBכשסמל החיווי נראה ריק ומתחיל להבהב יש לחבר את הכבל 

 יש אפשרות להפעיל את הרמקול בזמן הטעינה.
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 מפרט טכני:

  50W  :הספק

   55Hz-20 KHz +/- 3dBטווח תדר: 

 4.2בלוטוס: 

 2Ωהתנגדות: 

 USB 5V Micro: שקע טעינה

 210mm x 165mm x 320mm מידות:

 

 כלול באריזה:

 1: סרמקול בלוטו

 1מיקרופון חוטי: 

 USB :1כבל טעינה מיקרו 

 1: הוראות הפעלה ובטיחות: עברית

 

 


