
           

 

 

 

 עם טעינה אלחוטית ושעון מעורר נייד אלחוטי רמקול

Portable Music Power Center 
 

 

    

 

 לדגמים:

BP-2280 – Model P1012036   

BP- 2200 – Model P1012035    
 

 

 

 

 

 

 

 

 הוראות הפעלה

 ובטיחות
 

 



 לקרוא לך ממליצים אנו. זה מוצרב שימוש כלמ שתיהנו מקווים אנו. Pure Acoustics -ב שבחרת תודה

 פונקציותו התכונות כל את לנצל במטרה ראשוני שימוש לפני זהה ובטיחות הוראות הפעלהמסמך   את

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

 

 :ובטיחות מדריך זהירות

 ממליצים אנו ממושך זמן לפרקי בשימוש תהיה לא חידההי 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

 לרמקולים נזק לגרום עלולה אוורור פתחי חסימת. טוב אוורור עם שטוח משטח על ידההיח את התקן

 .יתר מהתחממות כתוצאה

 . 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 מוסמךח את הרמקול בעצמך! יש ליצור קשר אם בעל מקצוע לפתו אין תקלה שלבמקרה חריג 

 .ראוי ותיקון

 .האחריות לביטול ויביא ולרמקול לך זקלנ לגרום ועלול מסוכן הוא בעצמך היחידה פירוק: זהירות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 מאפיינים: 

 התומך מכשיר מכל אלחוטי באופן מאפשר הזנת מוסיקה  - סבלוטו Bluetooth  

 ואפקטים שיעצימו את חווית השמע  עשיר בס עם נקיצליל  - איכות הסאונד 

   אמפר  2.1פאנל עליון עם משטח לטעינה אלחוטית במהירות   -טעינה אלחוטית 

  יציאתUSB -  להטענה מהירה של הסמארטפון, הטאבלט או כלל המכשירים הנטענים ע"יUSB 

 **וטעינה אלחוטית USB, יתניידים בו זמנ 2**לא ניתן להטעין 

 מרובים משתמשים עבור שונים תזמונים 2 אפשרות להגדיר - שעון מעורר 

  כניסתAUX  -  חיבור ישיר לסמארטפונים, טאבלטים וכל מכשיר בעל יציאתLINE OUT  

  רדיוFM –  רדיוFM  .מובנה. מופעל על ידי סריקה אוטומטית לקליטת תחנות רדיו 

 

 

 :  פאנל עליון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הקודםלשיר  ההעבר -<<  .1

 העברה לשיר הבא ->>  .2

 פעיל במצב בלוטוס לחצן לענות לשיחות נכנסות + נגן/השהה .3

  נגן/השהה.מבצע פעולת –בזמן שמיעת מוזיקה 

 מצב בלוטוס:

  לשיחה לחץ על הכפתור על מנת לענות –בעת קבלת טלפון. 

 .בעת סיום השיחה המוזיקה תמשיך הנקודה בה נעצרה 

4. M-MODEמקש בחירת מקור שמע , 

   מקורות המוזיקהלחיצה קצרה תעביר בין 

  לחצן השעון: .5

  ( ראה הגדרות בהמשך )כיוון שעון. 

 ( ראה הגדרות בהמשך )  2/  1 כיוון שעון מעורר. 

 לחיצה קצרה –שמע  הנמכת .6

 שעון מעורר או שעון כוונון בעת פוחת המספר 

 לחיצה קצרה –שמע  הגברת .7

 שעון מעורר או שעון כוונון בעת גדל המספר 

 משטח טעינה אלחוטי .8

 נדלק כאשר המכשיר מזהה סמארטפון ומתחיל בטעינה – ירוקלד  .9

 טעינה 100%נדלק כאשר סוללת הסמארטפון מגיע ל –לד אדום  .10



 :המערכתגב 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 תג הדלקה/כיבוימ .11

 5V 1Aשקע טעינה  .12

 AUXכניסת  .13

 USB 5V 1Aשקע להטענת  .14

 יציאת אנטנת רדיו .15

 

 :צגים -דמת המערכת ק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ימוני מצב:ס
 בלוטוס .16

 FMרדיו  .17

 1-שעון מעורר  .18

 2-שעון מעורר  .19

20. AUX 

 תצוגת השעה/שעון המעורר .21

 

 

 



 :יבוריםח

 חיבור בלוטות

 הדלק את הרמקול באמצעות מתג הפעלה/כיבוי.

 בפאנל עד הגעה למצב בלוטות', לאחר מכן ישמע קול. MODE יש ללחוץ  על לחצן

 לשמור שמרחק בין הרמקול למכשיר בלוטות שלכם אינו יותר ממטר בעת החיבור הראשוני  יש

 .יש להעביר את המכשיר הבלוטות שלכם בהגדרת למצב סריקה

 .מרשימת התקנים שנסרקו ”Pure Music Center" בחר 

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

 .לאחר שהרמקול התחבר בהצלחה ישמע קול מהרמקול המודיע ששימוש בחיבור האלחוטי מוכן

 

  AUX כניסת

  MP3קור המוסיקה השונים שלכם כגון: סמארטפונים, טאבלטים, נגני ממ mm3.5 מאפשר חיבור ישיר

 ועוד...

אוטומטית והמכשיר יתחיל אוטומטית לנגן את ממקור המוזיקה  בעת חיבור ישיר למכשיר, יכבה הבלוטוס

 ובעת ניתוקו יחזור אוטומוטית למצב בלוטוס.

 

 הגדרת השעון

שהמספרים על  לחצן השעון עד על ארוכה לחיצה יש ללחץ (בה יופיע על הצג השעה) במצב המתנה.  1

 להבהב.הצג יתחילו 

כפתור השעון על מנת לעבור משעות לדקות ל לחצן להגדרת השעה ועוד לחיצה ע  +| – . לחץ על  2

 ולבסוף לחץ על כפתור השעון לאישור.

 

 [AL2] או[ AL1]הגדרת טיימר שעון מעורר 

 .שעל הצג יתחיל להבהב לוגו של שעון מעורר השעון עד על מקשלחיצות קצרות  רלחץ מספ.  1

 השעה. השעון ויתחילו להבהב צג מקש. לאחר מכן לחץ לחיצה ארוכה על 2

 השעון על מנת לעבור משעות לדקות. כפתורלהגדרת השעה ועוד לחיצה על   +| – . לחץ על 3

 שלושה אפשרויות:  השעון ואז יופיע על הצגמקש לאחר מכן יש ללחוץ לחיצה ארוכה על . 4

  - OFF  - כיבוי שעון המעורר 

  - ON -  שעון המעורר יתחיל בצפצופים 

 רר יתחיל לפעול וישמיע את התחנת רדיו הראשונה ששמורה במכשירשעון המעו - ------ -  

 על מנת לבחור באפשרות הרצויה ושוב על לחצן השעון וההגדרות ישמרו.  +| – נלחץ על  

 חזור על הפעולה על מנת להגדיר את שעון המעורר השני.כעת אפשר ל

 

 ביטול השעון מעורר

 ההגדרות ישמרו .ייפסק הצלצולשעון וה  כפתור על לחץ, פצףמצ המעורר השעון כאשר

 

  FMטיונר דיגיטאלי 

 . FMבה יופיע על הצג לוגו של   FMעד הגעה למצב  M מקשלחץ על 

יריץ סריקה של כל התחנות בסביבה וישמור בעת שימוש ראשוני, יש ללחוץ לחיצה ארוכה על מקש

 תחנות ישמרו אוטומטית.  26-אותם. כ

 יגמר סריקת התחנות אל המכשיר.יש להמתין מספר דקות עד שת

 מומלץ לקרב את כבל אנטנת הרדיו כמה שיותר למקום פתוח כדיי להגביר את אות הקליטה.     

 להשתקת הרדיו לחץ התחנה הראשונה שתישמר ראשונה תחל לנגן אוטומטית.

 /על מנת לעבור בין הערוצים יש ללחוץ 



 טעינה אלחוטית 

הטעינה האלחוטית, הטעינה תחל באופן  המצויר בעיגול שטחיש להניח את הסמארטפון על מ

 אוטומטי.

 ק לד בצבע ירוק ויתחיל בטעינה.וכאשר המכשיר מזהה את הסמארטפון ידל

 לד בצבע אדום ק ולדהטענה י 100%כאשר הטעינה ב

אינו  המכשיר, יש לשים לב שהכיסוי של שהסמארטופון תומך בטעינה אלחוטיתיש לשים לב 

 .את אפשרות הטעינה עבה וחוסם

 

 

 שאלות נפוצות:

 למה הרמקול שלי לא נדלק ? 

 מחובר בגב המכשיר  ברר שהכבל

 מחובר למקור כוח ברר שהכבל

 

 מה המקום האידאלי להניח את הרמקול שלי?

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

 . יש לדאוג שהרמקול הונח במקום מאוורר

 

 ?האם יש פעולה מסוימת להאריך את חיי הרמקול

 כן! במצב שהרמקול אינו הולך להיות בשימוש לזמן ממושך 

 

 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! -

 להניח מכשירים אחרים על הרמקול כגון: מסכים , מחשבים, מגברים וכו...!אין  -

 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! -

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

 באחד מאלה עלול לגרום נזק בלתי הפיך למכשיר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 מפרט טכני:

V4.2 :בלוטוס 

15W :הספק 

40hz-20khz :טווח תדרים 

 USB 5Vספק כוח: 

, טעינה USB, שעון מעורר & שעון, טעינת  AUXפונקציות המכשיר: מצב בלוטוס, מצב 

 אלחוטית

 

 יזה:כלול באר

 עם טעינה אלחוטית Hi-Fi  רמקול

 הוראות הפעלה 

  מ"מ 3.5כבל 

 להטענה  USBכבל מיקרו 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


