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הוראות הפעלה 
ובטיחות

ני  רסיבר סטראופו
TX- 8020

לתשומת הלב!

כניסות לאודיו דיגיטלי רלבנטיות רק בדגם האירופי של הרסיבר. 

תוכן עניינים

2הוראות בטיחות

4חזית המכשיר

5גב המכשיר

6שלט רחוק

8תצוגה

9חיבור רמקולים

11חיבור אנטנות

12חיבור ציוד הקפי

13חיבור רכיבי 

14הדלקת הרסיבר

15השמעת מקור

16פעולות נוספות

17הקלטה

18האזנה לתחנות רדיו

אנו מודים לכם על הצטרפותכם לקהל לקוחותינו. 

ברסיבר  השימוש  לפני  זה  מדריך  לקרוא  הקפידו  אנא 
ושימרו עליו לשימוש עתידי.
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כללי
הקפידו למלא אחר כל האזהרות המופיעות על המכשיר ובהוראות הבטיחות.. 1

יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש עתידי.. 2

יש להשתמש אך ורק באביזרים משלימים )ספק חשמל, מסגרת תלייה וכו'( שסופקו ע"י היצרן או אושרו על ידו. כמו כן . 3
.500mA -למשל, אסור שיעביר זרם גבוה מ USB עליהם לעמוד בכל תקן שנקבע עבורם. כבל

הזהרו מחשיפה ממושכת לעוצמות קול גבוהות. קול מחריש אוזניים הבוקע מאוזניות או מרמקול עלול לגרום לאבדן . 4
שמיעה!

ניקוי המכשיר במטלית רכה ויבשה למעט חומרי ניקוי ייעודיים שאושרו לשימוש ע"י היצרן.. 5

אין לפתוח או לפרק את המכשיר מעבר למתואר בהוראות ההפעלה. . 6

יש לפנות למעבדת השרות המוסמכת במקרים הבאים:. 7

קרע בכבל החשמל או פגיעה בתקע החשמל.	 

שבר בגוף המכשיר.	 

חדירת עצמים או נוזלים לתוך המכשיר.	 

פעולת המכשיר אינה תקינה או שחלו שינויים בביצועיו.	 

 מכשיר המחובר לשקע חשמלי
הגנה מרטיבות: אין להשתמש במכשיר בסביבה רטובה. יש להבטיח שלא יחדרו נוזלים למכשיר דרך פתחי האוורור ואין . 1

להציב עליו עצמים מלאים בנוזל כגון אגרטלים.

הגנה מחום: יש למקם את המכשיר הרחק ממקורות חום. אין להציב על המכשיר מקור אש חשופה כגון נרות דולקים.. 2

הבטחת אוורור: יש לבדוק שאופן הצבתו ומיקומו של המכשיר יבטיחו לו אוורור נאות. אין לחסום את פתחי האוורור ואין . 3
להכשיל את האוורור על ידי כסוי פתחי האוורור בפריטים כגון: עיתונים, מפות שולחן, וילונות וכו'. כמו כן אסור למקם את 

המכשיר בכוננית או בארון שבהם אין אפשרות לזרימת אוויר מבעד לפתחי האוורור.

העמדה: יש לַקֵּבַע את המכשיר על גבי בסיס יציב ולנייד אותו אך ורק בעגלה או במעמד שהומלץ על ידי היצרן או היבואן. . 4
יש להרחיק כל דבר העלול לגרום לנפילתו כגון מפה מתחתיו העלולה להימשך.

תלייה: אין להתקין את המכשיר על קיר או תקרה אלא באמצעות התקן תלייה מתאים שהומלץ על ידי היצרן או היבואן.. 5

קווי חשמל: אין להתקין אנטנה חיצונית בקרבת קווי חשמל.. 6

גישה: יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזינה של המכשיר )כבל החשמל( מרשת החשמל.. 7

אבטחה:  יש להתקין את כבל החשמל באופן שלא יהווה מכשול בדרך. אסור לכופף אותו או למתוח אותו! יש למקם את . 8
כבל החשמל כך שלא ייחשף לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות. אם פתיל הזינה )כבל החשמל( ניזוק, יש להחליפו על 

ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.

חיבור וניתוק: אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע חשמל בידיים רטובות או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו . 9
במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הכבל.

התאמה: יש לחבר את המכשיר אך ורק למקור חשמל המתואר בהוראות ההפעלה או הרשום על המכשיר עצמו. כברירת . 10
מחדל, וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא 50Hz 230V עם הארקת הגנה )שקע עם 3 חורים(. השקע 

צריך לתמוך בהספק החשמל המכסימלי של מכשיר זה כמצויין על גבי התוית המצורפת. אם התקע אינו מתאים לשקע 
החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך. מומלץ שלא להשתמש במפצל חשמל ואם משתמשים 

בכבל מאריך יש לוודא שהוא תומך בהספק החשמל המכסימלי של מכשיר זה ובהארקת הגנה. 

אי שימוש: כאשר המכשיר אינו בשימוש תקופה ארוכה, יש לנתקו מהחשמל. . 11

הוראות בטיחות
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ניקוי: לפני הניקוי יש לנתק את המכשיר מהחשמל. . 12

מכשיר הפועל על סוללות )שלט רחוק(
זהירות, סכנה! החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ. יש להחליף אך ורק בסוללה דומה או שקולה. . 1

 חשיפת סוללה לחום גבוה כגון אור שמש, אש, עלולה לגרום לפיצוץ!. 2

יש למנוע מגע בין סוללה לחפץ מוליך חשמל העלול לגרום לקצר חשמלי בין שני קוטבי הסוללה ולפיצוץ!. 3

סוללות מכילות חומרים מסוכנים – יש לשמור עליהן הרחק מהישג יד של ילדים ולהקפיד לפנות סוללות "גמורות" למתקן . 4
איסוף ייעודי.

כשהמכשיר אינו בשימוש תקופה ארוכה יש להוציא ממנו את הסוללות.. 5

מכשיר המפיק קרינת לייזר )נגן תקליטורים(
קרינת לייזר - אין להביט הישר לתוך הקרן או להתבונן ישירות בעזרת מכשירים אופטיים.. 1

חשיפת העור סמוך לִמְפַתח עלולה לגרום לכוויות.. 2

פינוי
מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן   המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים מציין, בהתאם 
לתקנות האיחוד האירופי EC/2002/96 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש )WEEE(, שאין להתייחס למוצר כאל 
אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות 

המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה 
לחבר אותו לרשת החשמל. 

הוראות בטיחות
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1 ON/ 
STANDBY

כיבוי והפעלה ממצב המתנה.

2 SPEAKERS
A/B.A/B החלפת מערכי רמקולים

3DISPLAY.שינוי המידע על הצג

4DIMMER.עמעום תאורת הצג

5SETUP.פתיחת חלון תפריט הגדרות

6
   TUNING 

 PRESET 

סריקה אחר שידורי תחנות רדיו.

דפדוף בין תחנות רדיו שבזיכרון.

7ENTER.אישור בחירה

8RETURN.חזרה למסך קודם

9VOLUME.כיוון עוצמת הקול

10PHONES.שקע אוזניות

11 DIRECT,
TONE.סגנון הקול

12INPUT.בחירת כניסה

13BASS כיוון מידת הדגשת הצלילים
הנמוכים.

14TREBLE כיוון מידת הדגשת הצלילים
הגבוהים.

15BALANCE איזון ביו צד ימין ושמאל של
הסטראו.

14MEMORY.שמירת תחנת רדיו בזיכרון

15 TUNING
MODE

מעבר בין סריקה ידנית לסריקה 
אוטומטית.

En-7

Getting to Know the Receiver

For detailed information, see the pages in parentheses.

a  ON/STANDBY button (19, 30, 32)

b SPEAKERS A and B buttons (20)

c DISPLAY button (27, 29)

d DIMMER button (21)

e SETUP button (13, 19, 22, 24, 27)

f TUNING  /, PRESET  /buttons (25, 26, 
29)

g ENTER button (29)

h RETURN button (13, 19, 22, 24, 27)

i VOLUME control (20)

j PHONES jack (20)

k DIRECT, TONE buttons (21, 22)

l INPUT selector (20, 23, 24, 25)

m BASS control (21)

n TREBLE control (21)

o BALANCE control (21)

p MEMORY button (26)

q TUNING MODE button (25, 26, 32)

Front Panel

a 93 4 5 872 6

j l m n o p qk

חזית המכשיר
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1
 ONKYO חיבור ייעודי של

המאפשר שליטה מרחוק על 
מכשירים המחוברים לרסיבר. 

2ANTENNA.FM-ו AM חיבורים לאנטנות

3PRE OUT "יציאות לרמקול "סאב-וופר
מוגבר.

4SPEAKERS.A+B חיבורים למערכי רמקולים

5PHONO IN.כניסת פטפון מוארק

6CD IN.כניסת נגן תקליטורי אודיו

7BD/DVD IN.כניסת נגן תקליטורי וידאו

8DOCK IN .חיבור לעריסת   ייעודית

9TAPE IN/OUT.כניסת ויציאת מכשיר הקלטה

10TV IN.כניסת פס קול של טלוויזיה

11DIGITAL IN כניסת אודיו דיגיטלי דרך כבל
אופטי או קואקסיאלי.

En-8

Getting to Know the Receiver—Continued

For detailed information, see the pages in parentheses.

a  REMOTE CONTROL jack (17)

b FM ANTENNA jack and AM ANTENNA 
terminal (14)

c SUBWOOFER PRE OUT jack (12)

d SPEAKERS A and B terminals (11)

e PHONO IN (MM) jacks and GND terminal (16)

f CD IN jacks (16)

g BD/DVD IN jacks (16)

h DOCK IN jacks (16)

i TAPE IN/OUT jacks (16, 18)

j TV IN jacks (16)

k DIGITAL IN (OPTICAL, COAXIAL) jacks 
(European model only) (16)

See “Connecting the Receiver” for connection 
( pages 11 to 18).

Rear Panel

a b 3 4

678 9 j5

North American model

a b 3 4

678 9 j k5

European model

גב המכשיר
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טווח שליטה

En-10

Getting to Know the Receiver—Continued

For detailed information, see the pages in parentheses.

a  button (13, 19, 22)

b INPUT SELECTOR buttons (20, 23, 25, 31)

c Number buttons (25, 26)

d D.TUN button (25, 26)

e CLEAR button (27)

f BASS / buttons (21)

g TREBLE  / buttons (21)

h Arrow []/[]/[]/[] and ENTER buttons 
(13, 19, 22, 24, 26, 27, 31)

i SETUP button (13, 19, 22, 24, 27)

j DIMMER button (21)

k DISPLAY button (27, 28, 29)

l SLEEP button (21)

m MUTING button (20)

n VOLUME + /– buttons (20)

o TONE button (21)

p DIRECT button (22)

q RETURN button (13, 19, 22, 24, 27, 31)

r DOCK Control buttons (31)

Remote Controller

a

3

4

6

8

9

7

5

b

j
k

m

n

p

q

r

o

lהחלפת סוללה
השתשו בסוללה CR2025 או שוות ערך	 

הקפידו על כיוון הסוללה פלוס ומינוס!	 

שמרו על שלמות הסוללה.	 

הוציאו את הסוללה אם אין בכוונתכם 	 
להשתמש במכשיר תקופה ממושכת.

פנו את הסוללות המשומשות למתקן איסוף 	 
ייעודי.

שלט רחוק
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הדלקה למצב פעולה וכיבוי למצב המתנה. 1

כפתורי בחירת כניסה.2

כפתורי ספרות להקלדה.3

4D.TUN.גישה ישירה לתחנת רדיו ע"י הקלדת תדר השידור שלה

5CLEAR.מחיקה

6BASS .כיוון מידת הדגשת הצלילים הנמוכים

7TREBLE .כיוון מידת הדגשת הצלילים הגבוהים

8  ENTER.כפתור ניווט בתפריט: בחירת אפשרויות ואישור

9SETUP.פתיחת חלון תפריט הגדרות

10DIMMER.עמעום תאורת הצג

11DISPLAY.שינוי המידע על הצג

12SLEEP.הפעלת קוצב זמן לכיבוי אוטומטי

13MUTING.השתקת קול

14]+[/]–[ VOLUME.כיוון עוצמת הקול

15DIRECT.השמעת פס הקול המקורי ללא שינוי

16RETURN.חזרה למסך קודם

17DOCK.כפתורי בקרת ניגון ההתקן שבעריסה

שלט רחוק
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1A/B.חיווי מערך הרמקולים הפעיל

חיווי חיבור אוזניות.2

תצוגה אלפא-נומרית.3

חיווי פעולת מקלט הרדיו:4

RDS.השידור מלווה במידע דיגיטלי נוסף

AUTO.סריקה אוטומטית

TUNED.קליטת תחנת רדיו משדרת

 FM
STEREO

קליטת תחנת רדיו המשדרת 
בסטראו.

5MUTING.הקול הושתק

6SLEEP.הופעל קוצב זמן לכיבוי אוטומטי

7ASb.הופעל מצב המתנה אוטוטמטי

8DIGITAL.חיווי כניסת אות דיגיטלי

9ch.מספר ערוץ השידור

10Hz.תדר ערוץ השידור

En-9

Getting to Know the Receiver—Continued

For detailed information, see the pages in parentheses.

a A/B speaker indicators (20)

b Headphone indicator

c Message area

d Tuning indicators
• RDS indicator (European model) (28)
• AUTO indicator (25)
• TUNED indicator (25)
• FM STEREO indicator (25, 32)

e MUTING indicator (32)

f SLEEP indicator (21)

g ASb (Auto Standby) indicator (19)

h Digital input indicator (European model)

i ch indicator

j Hz indicator

Display

1

8

2 4 5 6

j9

73

תצוגה
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שימו לב!
חברו לחשמל רק לאחר השלמת חיווט הכניסות והיציאות !	 

 	! R - וימין  L - הקפידו על התאמת ערוצי הסטריאו: שמאל

הקפידו על הקוטביות הנכונה: -/+ ! 	 

אם קצות הגידים אינם חשופים, קלפו את הבידוד בקצות הגידים 	 
כמתואר ופתלו את החלק החשוף. 

הקפידו להשחיל את קצות הגידים החשופים עד הסוף.	 

הקפידו שקצות הגידים החשופים לא יגעו זה בזה למניעת קצר !	 

En-11

Connecting the Receiver

Disconnect the power cord from the electrical outlet before making any connections.

The receiver allows you to connect two sets of speakers. 
When two sets of speakers are connected, you can select 
which speaker set outputs sound or use both sets to 
output sound simultaneously. ( page 20 about 
“Speakers A” and “Speakers B”)

• When you connect one set of speakers to either 
SPEAKERS A or SPEAKERS B terminal posts, or 
when you connect two sets of speakers to both speaker 
terminal posts and output sound only from either 
speaker set, use speakers whose impedance is 4 to 
16 Ω, and set the speaker impedance setting on the 
receiver to 4 or 6 Ω ( page 13). When the impedance 
of the speaker to be used is less than 6 Ω, set the 
speaker impedance to 4 Ω. 

• When you connect speakers to both SPEAKERS A 
and SPEAKERS B terminal posts and output sound 
from both speaker sets simultaneously, use speakers 
whose impedance is 8 to 16 Ω. Set the speaker 
impedance setting on the receiver to 4 Ω.

• Read the instructions supplied with your speakers.
• Pay close attention to speaker wiring polarity. In other 

words, connect positive (+) terminals only to positive (+) 
terminals, and negative (–) terminals only to negative (–) 
terminals. If you get them the wrong way around, the 
sound will be out of phase and will sound unnatural.

• Unnecessarily long or very thin speaker cables may 
affect the sound quality and should be avoided.

• Be careful not to short the positive and negative wires. 
Doing so may damage the receiver.

• Don’t connect more than one cable to each speaker 
terminal. Doing so may damage the receiver.

• Don’t connect a speaker to more than one pair of 
speaker terminals.

Note:
If you make an incorrect setting for the speakers or the 
impedance values, the built-in protection circuit may be 
activated resulting in no sound output from speakers.

1 Strip about 5/8" (15 mm) 
of insulation from the 
ends of the speaker 
cables, and twist the 
bare wires tightly, as 
shown.

2 Unscrew the terminal.

3 Fully insert the bare wire.

4 Screw the terminal tight.

The following illustration shows which speaker should 
be connected to each pair of terminals.

Speaker Connection Precautions Connecting the Speaker Cables

5/8" (15 mm)

+–+– +–+–

Receiver

Right
speaker

Left
speaker

Speaker set BSpeaker set A

Right
speaker

Left
speaker
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speaker impedance to 4 Ω. 

• When you connect speakers to both SPEAKERS A 
and SPEAKERS B terminal posts and output sound 
from both speaker sets simultaneously, use speakers 
whose impedance is 8 to 16 Ω. Set the speaker 
impedance setting on the receiver to 4 Ω.

• Read the instructions supplied with your speakers.
• Pay close attention to speaker wiring polarity. In other 

words, connect positive (+) terminals only to positive (+) 
terminals, and negative (–) terminals only to negative (–) 
terminals. If you get them the wrong way around, the 
sound will be out of phase and will sound unnatural.

• Unnecessarily long or very thin speaker cables may 
affect the sound quality and should be avoided.

• Be careful not to short the positive and negative wires. 
Doing so may damage the receiver.

• Don’t connect more than one cable to each speaker 
terminal. Doing so may damage the receiver.

• Don’t connect a speaker to more than one pair of 
speaker terminals.

Note:
If you make an incorrect setting for the speakers or the 
impedance values, the built-in protection circuit may be 
activated resulting in no sound output from speakers.

1 Strip about 5/8" (15 mm) 
of insulation from the 
ends of the speaker 
cables, and twist the 
bare wires tightly, as 
shown.

2 Unscrew the terminal.

3 Fully insert the bare wire.

4 Screw the terminal tight.

The following illustration shows which speaker should 
be connected to each pair of terminals.

Speaker Connection Precautions Connecting the Speaker Cables

5/8" (15 mm)

+–+– +–+–

Receiver

Right
speaker

Left
speaker

Speaker set BSpeaker set A

Right
speaker

Left
speaker
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Connecting the Receiver

Disconnect the power cord from the electrical outlet before making any connections.

The receiver allows you to connect two sets of speakers. 
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and SPEAKERS B terminal posts and output sound 
from both speaker sets simultaneously, use speakers 
whose impedance is 8 to 16 Ω. Set the speaker 
impedance setting on the receiver to 4 Ω.

• Read the instructions supplied with your speakers.
• Pay close attention to speaker wiring polarity. In other 

words, connect positive (+) terminals only to positive (+) 
terminals, and negative (–) terminals only to negative (–) 
terminals. If you get them the wrong way around, the 
sound will be out of phase and will sound unnatural.

• Unnecessarily long or very thin speaker cables may 
affect the sound quality and should be avoided.

• Be careful not to short the positive and negative wires. 
Doing so may damage the receiver.

• Don’t connect more than one cable to each speaker 
terminal. Doing so may damage the receiver.

• Don’t connect a speaker to more than one pair of 
speaker terminals.

Note:
If you make an incorrect setting for the speakers or the 
impedance values, the built-in protection circuit may be 
activated resulting in no sound output from speakers.

1 Strip about 5/8" (15 mm) 
of insulation from the 
ends of the speaker 
cables, and twist the 
bare wires tightly, as 
shown.

2 Unscrew the terminal.

3 Fully insert the bare wire.

4 Screw the terminal tight.

The following illustration shows which speaker should 
be connected to each pair of terminals.

Speaker Connection Precautions Connecting the Speaker Cables

5/8" (15 mm)

+–+– +–+–

Receiver

Right
speaker

Left
speaker

Speaker set BSpeaker set A

Right
speaker

Left
speaker

1

2

3

4

חיבור רמקולים
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Connecting the Receiver—Continued

Using a suitable cable, connect the receiver’s 
SUBWOOFER PRE OUT to the input on your powered 
subwoofer. If your subwoofer is unpowered and you’re 
using an external amplifier, connect the SUBWOOFER 
PRE OUT to the amp’s input.

Note:
SUBWOOFER PRE OUT is linked to SPEAKER A’s 
On/Off. When SPEAKER A is selected, the audio signal 
will output from the SUBWOOFER PRE OUT.

Connecting a Powered Subwoofer

Powered 
subwoofer

הדליקו את המכשיר ממצב המתנה למצב פעולה בלחיצה על כפתור . 1
.

לחצו על כפתור SETUP לפתיחת חלון תפריט ההגדרות.. 2

3 ..”SP Impedance“ :בחרו בהגדרה

ההוראה: "בחרו" משמעותה בחירת האפשרות הרצויה באמצעות כפתור 
הניווט: לחצו עליו בכיוון הרצוי )►◄▲▼( כדי להגיע לאותה אפשרות ואחר 
כך לחצו על מרכזו )ENTER( כדי לאשר את הבחירה. שימו לב להנחיות 

האינטראקטיביות המופיעות על גבי התצוגה. 

4 ..4Ω -שנו את ההגדרה, באמצעות כפתור הניווט, ל

 לחצו על כפתור SETUP לסגירת חלון תפריט ההגדרות.. 5

En-13

Connecting the Receiver—Continued

On the receiver, the factory default for speaker impedance is “6 Ω”. If you need to change the speaker impedance setting, 
read “Speaker Connection Precautions” on page 11 carefully before performing the procedure below.

Note:
Be sure to minimize the volume level on the receiver 
before configuring the speaker impedance.

1 Press the [] button to turn on the power.

2 Press the [SETUP] button on the remote 
controller.

3 Use the arrow []/[] buttons to select 
“SP Impedance,” and then press [ENTER].

4 Change the impedance value to “4 Ω” using 
the arrow []/[] buttons.

5 Press the [ENTER] button to confirm the 
setting.

If you want to change the impedance setting back 
to the factory default setting of 6 Ω, follow the 
same procedure described above.

6 Press the [SETUP] button on the remote 
controller to complete the setting.

Notes:
• This procedure can also be performed on the receiver 

by using [SETUP], TUNING []/[], PRESET 
[]/[], and [ENTER].

• Press [RETURN] to return to the previous menu.
• This procedure will be cancelled if the [SETUP] 

button is pressed before step 5.

Setting example:
If you’re using only one of the speaker sets connected to 
SPEAKERS A or B, choose the 4 Ω setting if each 
speaker’s impedance is 4 Ω to less than 6 Ω, or choose 
the 6 Ω setting if each speaker’s impedance is 6 Ω or 
more.

If you’re using both of the speaker sets connected to 
SPEAKERS A and B, choose the 4 Ω setting if each 
speaker’s impedance is 8 to 16 Ω.

Configuring the Speaker Impedance



SETUP


ENTER

התאמה לעכבת הרמקולים

חיבור רמקול "סאב-וופר" מוגבר

חיבור רמקולים
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Connecting Antennas

This section explains how to connect the supplied indoor FM antenna and AM loop antenna.
The receiver won’t pick up any radio signals if no antenna is connected, so you must connect the antenna to use the tuner.

Notes:
• Once your receiver is ready for use, you’ll need to tune into a radio station and position the antenna to achieve the 

best possible reception.
• Keep the AM loop antenna as far away as possible from your receiver, TV, speaker cables, and power cords.
• Refer to “Radio Frequency Setup” on page 24 for more information on switching the frequency setup.

Tips:
• If you cannot achieve good reception with the supplied indoor FM antenna, try a commercially available outdoor FM 

antenna instead.
• If you cannot achieve good reception with the supplied indoor AM loop antenna, try using it with a commercially 

available outdoor AM antenna.

AM loop antenna 
(supplied)

Assembling the AM loop antenna

Insert wire Release

Thumbtacks, etc.

Insert the plug fully 
into the jack.

Indoor FM antenna 
(supplied)

Caution:
Be careful that you don’t injure yourself 
when using thumbtacks.

Push

היזהרו שלא להפצע בעת שימוש בנעצים

אנטנת FM פנימית )מסופקת(

הכניסו עד הסוף את 
התקע לשקע

לחצותקעו פנימהשחררו

אנטנת AM פנימית )מסופקת(

הרכבת אנטנת AM פנימית )מסופקת(
נעץ וכו'

חיבור אנטנות
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סוגי חיבורים
רסיבר זה בנוי לקבל אותות קול )אודיו( ממגוון מקורות בחיבורים דיגיטליים ואנלוגיים. בדרך כלל קיימת 

יותר מאפשרות חיבור אחת בין שני מכשירים ויש לשים לב לדברים הבאים:

הקפידו לכבות את שני המכשירים ולנתק אותם מהחשמל לפני חיבור כבלי האודיו.. 1

שימו לב שלא להתבלבל בין היציאות מהמכשיר )OUT( לבין הכניסות אליו )IN(. מובן שכל כבל צריך לחבר בין . 2
יציאה לכניסה המקבילה במכשיר השני.

השתדלו במידת האפשר לחבר כל מכשיר לכניסה המסומנת בשמו )ראו פרוט בסעיף: "גב המכשיר"(. נגן . 3
תקליטורים למשל חברו לכניסה המסומנת BD/DVD. זאת כדי שהלחיצה על שם הכניסה בשלט רחוק תביא 

לבחירת המכשיר הרצוי.

יש להעדיף את החיבורים האיכותיים ביותר האפשריים. החיבורים שמעבירים אותות קול )אודיו( דיגיטליים, הם . 4
יותר איכותיים מהאנלוגיים. 

ייתכן מצב שהמחברים )"קונקטורים"( בשני המכשירים אינם זהים למרות שמדובר באותם אותות. למשל: חיבור . 5
אודיו אנלוגי סטראופוני יכול להיות בצורת זוג תקעים RCA בצבעים אדום ולבן  או בצורת תקע יחיד 

. במקרים כאלה יש צורך במתאם או בכבל )שלפעמים מסופק עם המכשיר( שקצה אחד שלו  מיני סטראו
הוא בצורה שונה מהקצה השני. 

יש לוודא בהגדרות המכשיר )דרך התפריט( שהחיבור מאופשר )לא חסום( וגם מוגדר נכון בהתאמה למכשיר השני. . 6

OPTICAL
   חיבור אודיו דיגיטלי התומך בפורמטים של קול הקפי )"סראונד"( דרך כבל אופטי.

COAXIAL
חיבור אודיו דיגיטלי התומך בפורמטים של קול הקפי )"סראונד"( דרך כבל  

 קואקסיאלי.

AUDIO
חיבור אודיו אנלוגי סטריאופוני דרך  זוג שקעים נפרדים בצבעים אדום ולבן. יש 

להקפיד על התאמת צבעי המחברים ולהיזהר מהצלבה ביניהם! אם למכשיר 
.)L( יש לחברו לכניסת/יציאת שמאל ,)"החיצוני חיבור אודיו אנלוגי יחיד )"מונו 

En-15

Connecting Your Components

Connecting components

• Before making any connections, read the manuals supplied with your components.
• Don’t connect the power cord until you’ve completed and double-checked all connections.
• Push plugs in all the way to make good connections 

(loose connections can cause noise or malfunctions).

• To prevent interference, keep audio cable away from power cords and speaker cables.

Cables and Jacks

Notes:
• The receiver does not support multichannel audio input. The PCM signal can be input only to digital input terminals. 

Make sure that PCM is selected on the playback component.
• The receiver’s optical digital jacks have shutter-type covers that open when an optical plug is inserted and close when 

it’s removed. Push plugs in all the way.

Caution:
To prevent shutter damage, hold the optical plug straight when inserting and removing.

About Connections

Signal Cable Jack Description

Audio

Optical digital audio 
(European model only)

Optical digital connections allow you to enjoy digital 
sound. The audio quality is the same as coaxial.

Coaxial digital audio 
(European model only)

Orange
Coaxial digital connections allow you to enjoy digital 
sound. The audio quality is the same as optical.

Analog audio (RCA)
White

Red

Analog audio connections (RCA) carry analog audio.

Receiver

TV, projector, etc.

Blu-ray Disc/
DVD player

CD player

: Audio

Right!

Wrong!

OPTICAL

COAXIAL

L

R

חיבור ציוד הקפי
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Connecting Your Components—Continued

1 Make sure that each Onkyo component is 
connected with an analog audio cable 
( page 16).

2 Make the  connection (see the 
illustration).

With  (Remote Interactive), you can use the 
following special functions:

■ System On/Auto Power On
When you start playback on a component connected via 
, while the receiver is on Standby, the receiver will 
automatically turn on and select that component as the 
input source.

■ Direct Change
When playback is started on a component connected via 
, the receiver automatically selects that component as 
the input source.

■ Remote Control
You can use the receiver’s remote controller to control 
your other  Dock, pointing the remote controller at 
the receiver’s remote control sensor instead of the 
component.

Notes:
• Use only  cables for  connections.  cables 

are supplied with Onkyo players (CD, etc.).
• Some components have two  jacks. You can 

connect either one to the receiver. The other jack is for 
connecting additional -capable components.

• Connect only Onkyo components to  jacks. 
Connecting other manufacturer’s components may 
cause a malfunction.

• Some components may not support all  functions. 
Refer to the manuals supplied with your Onkyo 
components.

Connecting Onkyo  Components

e.g., CD player  Dock

 cable

Analog 
audio cable

Analog 
audio cable

 cable

וודאו שכל אחד מרכיבי Onkyo מחובר בכבל אודיו אנלוגי.. 1

חברו את חיבורי  כמתואר באיור.. 2

חיבורי  במכשירים תואמים, מאפשרים שליטה הדדית בין רכיבי המערכת. למשל: כאשר הרסיבר נמצא במצב 	 
המתנה, ניגון מוסיקה בנגן המחובר אליו, "יעיר" אוטומטית את הרסיבר ממצב המתנה למצב פעולה. הרסיבר גם 

ינתב את עצמו אוטומטית לאותה כניסה אליה מחובר הנגן. כמו כן, הנגן יגיב לפקודות ניגון מהשלט רחוק של הרסיבר 
גם אם הנגן עצמו אינו בטווח של השלט רחוק. 

 	.Onkyo יש להשתמש בכבלי  מקוריים המסופקים עם רכיבי

ייתכנו רכיבי Onkyo שיאפשרו שליטה הדדית חלקית בלבד.	 

חיבור רכיבי 
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Turning On the Receiver

Press the [ON/STANDBY] button. 
Alternatively, press the remote controller’s [] 
button.
The receiver comes on, and the display lights up.

To turn the receiver off, press the [ON/STANDBY] 
button, or press the remote controller’s [] button. The 
receiver will enter Standby mode. To prevent any loud 
surprises when you next turn on the receiver, always turn 
down the volume before you turn it off.

When “Auto Standby” is set to “On,” the receiver will 
automatically enter Standby mode if there is no 
operation for 30 minutes with no audio signal input.

Default setting: Off (North American model)

On (European model)

Notes:
• If you’re listening at a low volume, the Auto Standby 

function may detect this as silence.
• With some sources, the Auto Standby function may 

activate itself during playback.

1 Press the [] button to turn on the power.

2 Press the [SETUP] button on the remote 
controller.

3 Use the arrow []/[] buttons to select 
“Auto Standby,” and then press [ENTER].

4 Switch the ASb On/ASb Off using the arrow 
[]/[] buttons.

5 Press the [ENTER] button to confirm the 
setting.

6 Press the [SETUP] button on the remote 
controller to complete the setting.

Notes:
• This procedure can also be performed on the receiver 

by using [SETUP], TUNING []/[], PRESET []/
[], and ENTER.

• Press [RETURN] to return to the previous menu.
• This procedure will be cancelled if the [SETUP] 

button is pressed before step 5.

�ON/STANDBY
�

SETUP

����
ENTER

Turning On and Standby

Auto Standby
or

חברו את המכשיר לחשמל ולחצו על כפתור  ON/STANDBY שעל גבי גוף המכשיר או על כפתור  שעל גבי השלט 
רחוק שלו. כל לחיצה על אחד הכפתורים הללו מדליקה את המכשיר ממצב ַהְמָּתָנה למצב פעולה או מכבה אותו ממצב 

פעולה למצב ַהְמָּתָנה. 

יש לשים לב להחליש את עוצמת הקול לפני הכיבוי כדי שלא יהיה "פיצוץ" קול בעת ההדלקה מחדש. 	 

ַהְמָּתָנה אוטומטית
לחצו על כפתור  להדלקת הרסיבר.. 1

לחצו על כפתור SETUP לפתיחת חלון תפריט ההגדרות.. 2

3 ..”Auto Standby“ :בחרו בהגדרה

ההוראה: "בחרו" משמעותה בחירת האפשרות הרצויה באמצעות כפתור הניווט: לחצו עליו בכיוון הרצוי )►◄▲▼( כדי 
להגיע לאותה אפשרות ואחר כך לחצו על מרכזו )ENTER( כדי לאשר את הבחירה. שימו לב להנחיות האינטראקטיביות 

המופיעות על גבי התצוגה. 

שנו את ההגדרה, באמצעות כפתור הניווט, ל-ASb On )ַהְמָּתָנה אוטומטית פעילה( או ASb Off )ַהְמָּתָנה אוטומטית . 4
לא פעילה(.

 לחצו על כפתור SETUP לסגירת חלון תפריט ההגדרות.. 5

במצב ַהְמָּתָנה אוטומטית פעילה, הרסיבר יעבור אוטומטית ממצב פעולה למצב ַהְמָּתָנה, לאחר חצי שעה של העדר 	 
אות בכניסה שנבחרה.

הדלקת הרסיבר
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Enjoying Audio Sources

1 Rotate the receiver’s [INPUT] selector, or 
press the remote controller’s INPUT 
SELECTOR buttons to select the source 
you want to hear.

2 Use the [SPEAKERS A] and [SPEAKERS B] 
buttons on the receiver to select the 
speaker set that you want to use.

The A and B speaker indicators show whether each 
speaker set is on or off.

3 Start playback on the selected component.

4 To adjust the volume, use the receiver’s 
[VOLUME] control, or the remote 
controller’s VOLUME [+]/[–] buttons.

Turn the control clockwise to turn up the volume or 
counterclockwise to turn down the volume.

You can temporarily mute the output of the receiver.

Press the remote controller’s [MUTING] button.
The receiver is muted.

To unmute the receiver, press the [MUTING] 
button again.
Note:
The Mute function will be cancelled if the remote 
controller’s VOLUME [+]/[–] buttons are pressed or the 
receiver is set to Standby.

You can connect a pair of stereo headphones (1/4-inch 
phone plug) to the receiver’s PHONES jack for private 
listening.

Notes:
• Always turn down the volume before connecting your 

headphones.
• While the headphones plug is inserted in the PHONES 

jack, the speakers are turned off.

VOLUME

INPUTPHONES

INPUT 
SELECTOR

VOLUME + / –

MUTING

SPEAKERS A, B

Selecting the Speaker Set

A,B Indicators

Muting the Receiver 
(remote controller only)

Using Headphones

PHONES jack
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press the remote controller’s INPUT 
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The A and B speaker indicators show whether each 
speaker set is on or off.

3 Start playback on the selected component.

4 To adjust the volume, use the receiver’s 
[VOLUME] control, or the remote 
controller’s VOLUME [+]/[–] buttons.

Turn the control clockwise to turn up the volume or 
counterclockwise to turn down the volume.

You can temporarily mute the output of the receiver.

Press the remote controller’s [MUTING] button.
The receiver is muted.

To unmute the receiver, press the [MUTING] 
button again.
Note:
The Mute function will be cancelled if the remote 
controller’s VOLUME [+]/[–] buttons are pressed or the 
receiver is set to Standby.

You can connect a pair of stereo headphones (1/4-inch 
phone plug) to the receiver’s PHONES jack for private 
listening.

Notes:
• Always turn down the volume before connecting your 

headphones.
• While the headphones plug is inserted in the PHONES 

jack, the speakers are turned off.

VOLUME

INPUTPHONES
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SELECTOR

VOLUME + / –

MUTING

SPEAKERS A, B
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A,B Indicators
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(remote controller only)
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PHONES jack

בחרו במקור הרצוי / בכניסה אליה מחובר הנגן, באמצעות בורר INPUT שבחזית הרסיבר או בלחיצה על הכפתור . 1
עם שם הכניסה על גבי השלט רחוק.

לחצו על כפתור SPEAKERS A או SPEAKERS B לבחירת מערך הרמקולים הרצוי.. 2

נגנו במוסיקה בנגן.. 3

כוונו את עוצמת הקול באמצעות כפתור VOLUME שבחזית הרסיבר או בשלט רחוק.. 4

על פי הצורך, השתיקו את הקול בלחיצה על כפתור MUTING שבחזית הרסיבר או בשלט רחוק.	 

על פי הצורך, חברו אוזניות לשקע שבחזית הרסיבר.	 

השמעת מקור
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Enjoying Audio Sources—Continued

You can adjust the brightness of the display.

Press the [DIMMER] button repeatedly to select: 
dim, dimmer, or normal brightness.

With the sleep timer, you can set the receiver so that it 
turns off automatically after a specified period.

Press the remote controller’s [SLEEP] button 
repeatedly to select the required sleep time.
You can set the sleep time from 90 to 10 minutes in 10 
minute steps. At this time, by using the remote 
controller’s []/[] buttons, you can set the time in 
1 minute steps.

The SLEEP indicator appears on the display when the 
sleep timer has been set, as shown. The specified sleep 
time appears on the display for about 5 seconds; then the 
previous display reappears.

To cancel the sleep timer, press the [SLEEP] button 
repeatedly until the SLEEP indicator disappears.

To check the remaining sleep time, press the [SLEEP] 
button. Note that if you press the [SLEEP] button while 
the sleep time is being displayed, you’ll shorten the sleep 
time by 10 minutes.

This section explains the following functions that can be 
used with any input source.

Adjusting the Bass

You can adjust the Bass sounds 
by rotating the [BASS] control 
on the receiver or pressing the 
remote controller’s BASS []/
[] buttons. You can set the 
level from –6 to +6. Set it higher to make them louder. 
Set it lower to make them quieter.

Adjusting the Treble

You can adjust the Treble 
sounds by rotating the 
[TREBLE] control on the 
receiver or pressing the remote 
controller’s TREBLE []/[] 
buttons. You can set the level from –6 to +6. Set it higher 
to make them louder. Set it lower to make them quieter.

Adjusting the Balance

The [BALANCE] control is used to 
control the relative volume level of the 
left and right speaker systems.

Note:
If headphones are connected, the 
BALANCE control has no effect.

You can check the tone level by pressing the [TONE] 
button repeatedly.

The display will change as follows each time you press 
the [TONE] button.

SLEEP

BASS [�]/[�]

TREBLE [�]/[�]

DIMMER

TONE

BASSTONE

DIMMER

TREBLE
BALANCE

Setting the Display Brightness

Using the Sleep Timer 
(remote controller only)

SLEEP Indicator

Using the Tone and Balance Controls

Displaying the Tone Level

Current input source

“TONE MODE” display

Bass tone level

Treble tone level

לחצו על כפתור DIMMER לשינוי בהירות התצוגה )כל לחיצה משנה מצב(.	 

לחצו על כפתור SLEEP להפעלת קוצב זמן לכיבוי אוטומטי )כל לחיצה משנה את משך הזמן(.	 

כוונו את מידת הדגשת הצלילים הנמוכים באמצעות כפתור BASS שבחזית הרסיבר או על גבי השלט רחוק.	 

כוונו את מידת הדגשת הצלילים הגבוהים באמצעות כפתור TREBLE שבחזית הרסיבר או על גבי השלט רחוק.	 

אזנו ביו צד ימין ושמאל של הסטראו באמצעות כפתור BALANCE שבחזית הרסיבר או על גבי השלט רחוק.	 

 	.TONE הציגו את מצב הכיוונים הנ"ל בלחיצות על כפתור

 	.DIRECT עקפו את הכיוונים הנ"ל בלחיצה על כפתור

הקצאת כניסות דיגיטליות
לחצו על כפתור  להדלקת הרסיבר.. 1

לחצו על כפתור SETUP לפתיחת חלון תפריט ההגדרות.. 2

3 ..”Digital Input“ :בחרו בהגדרה

ההוראה: "בחרו" משמעותה בחירת האפשרות הרצויה באמצעות כפתור הניווט: לחצו עליו בכיוון הרצוי )►◄▲▼( כדי 
להגיע לאותה אפשרות ואחר כך לחצו על מרכזו )ENTER( כדי לאשר את הבחירה. שימו לב להנחיות האינטראקטיביות 

המופיעות על גבי התצוגה. 

שנו את ההקצאה, באמצעות כפתור הניווט.. 4

הקצאות היצרן לחצו על כפתור SETUP לסגירת חלון תפריט ההגדרות.. 5
COAX2BD/DVD
OPTTV
-TAPE
-DOCK
COAX1CD

פעולות נוספות
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En-23

Recording

Unless you have the full consent of the copyright holder, copyright laws prohibit using your 
recordings for anything other than personal enjoyment!

This section explains how to record the selected input source to a component with recording capability, and how to 
record audio from different sources.

Audio sources can be recorded to a recorder (e.g., 
cassette tape deck, CDR).

1 Prepare the recorder:
• Set the recorder so that it’s ready for recording.
• If necessary, adjust the recording level on the 

recorder.
• See the recorder’s manual for more information.

2 Use the receiver’s [INPUT] selector, or the 
remote controller’s INPUT SELECTOR 
buttons to select the component that you 
want to record from.

3 Start playback on the component selected 
in step 1.

Notes:
• If you select another input source during recording, 

the newly selected input source will be recorded.
• The volume, balance, mute and tone controls have no 

effect on the signal being recorded.

INPUT

INPUT 
SELECTOR

Recording the Input Source
הכינו את מכשיר ההקלטה.. 1

בחרו במקור הרצוי / בכניסה אליה מחובר הנגן, באמצעות בורר INPUT שבחזית הרסיבר או בלחיצה על הכפתור . 2
עם שם הכניסה על גבי השלט רחוק.

נגנו במוסיקה בנגן.. 3

המוסיקה תוקלט במכשיר ההקלטה רק אם תלחצו על כפתור ההקלטה שלו.	 

En-18

Connecting Your Components—Continued

See “Recording” for an explanation of recording ( page 23).

Notes:
• The receiver must be turned on for recording. Recording is not possible while it’s in Standby mode.
• For European model, sources connected to a digital input cannot be recorded. Only analog inputs can be recorded.
• DTS signals will be recorded as noise, so don’t attempt analog recording of DTS CDs or LDs.

Connect the receiver’s power cord to a suitable wall outlet.

Notes:
• Before connecting the power cord, connect all of your speakers and components.
• Turning on the receiver may cause a momentary power surge that might interfere with other electrical equipment on 

the same circuit. If this is a problem, plug the receiver into a different branch circuit.

Connecting a Recording Component

Cassette tape deck, CDR, etc.

Analog audio cable

Connecting the Power Cord

חיבור להקלטה

הקלטה
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הגדרת מדרגות התדר
לחצו על כפתור  להדלקת הרסיבר.. 1

בחרו בתחום תדר AM או FM באמצעות בורר INPUT שבחזית הרסיבר או בלחיצה על כפתור  AM או FM שעל . 2
גבי השלט רחוק.

לחצו על כפתור SETUP לפתיחת חלון תפריט ההגדרות.. 3

4 ..AM/FM FreqStep“ :בחרו בהגדרה

ההוראה: "בחרו" משמעותה בחירת האפשרות הרצויה באמצעות כפתור הניווט: לחצו עליו בכיוון הרצוי )►◄▲▼( כדי 
להגיע לאותה אפשרות ואחר כך לחצו על מרכזו )ENTER( כדי לאשר את הבחירה. שימו לב להנחיות האינטראקטיביות 

המופיעות על גבי התצוגה. 

שנו את ההגדרה ל- 9kHz, באמצעות כפתור הניווט.. 5

 לחצו על כפתור SETUP לסגירת חלון תפריט ההגדרות.. 6

En-24

Listening to the Radio

For radio tuning to work properly, you must specify the 
radio frequency step used in your area.

Note that when this setting is changed, all radio presets 
are deleted.

North American model (AM/FM): 
10 kHz/200 kHz (default setting) or 9 kHz/ 50 kHz 

European model (AM): 
9 kHz (default setting) or 10 kHz

1 Use the receiver’s [INPUT] selector, or the 
remote controller’s INPUT SELECTOR 
buttons to select AM or FM.

2 Press the [SETUP] button on the remote 
controller.

3 Use the arrow []/[] buttons to select 
“AM/FM FreqStep” (North American model) 
or “AM Freq Step” (European model), and 
then press [ENTER].

4 Use the arrow []/[] buttons to specify the 
frequency.

5 Press the [ENTER] button to confirm the 
setting.

6 Press the [SETUP] button on the remote 
controller to complete the setting.

Notes:
• This procedure can also be performed on the receiver 

by using [SETUP], TUNING []/[], PRESET []/
[], and [ENTER].

• Press [RETURN] to return to the previous menu.
• This procedure will be cancelled if the [SETUP] 

button is pressed before step 5.

TUNING �/�

TUNING MODEINPUT

D.TUN

SETUP

� /� /� /� /
ENTER

ENTER

Number 
buttons

Radio Frequency Setup

North American model

European model

North American model

European model

האזנה לתחנות רדיו
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בחירת תחנת רדיו מהזכרון 
לחצו על כפתור  להדלקת הרסיבר.. 1

בחרו בתחום תדר AM או FM באמצעות בורר INPUT שבחזית הרסיבר או בלחיצה על כפתור  AM או FM שעל . 2
גבי השלט רחוק.

 לחצו על כפתור על כפתור ►/◄ בשלט רחוק או על כפתור ►PRESET◄ בגוף המכשיר, לדפדוף בין התחנות.. 3

 	.]CLEAR[ למחיקת תחנה מהזיכרון,  דפדפו אליה ולחצו ארוכות על

חיפוש תחנות רדיו ושמירתן בזיכרון
לחצו על כפתור  להדלקת הרסיבר.. 1

בחרו בתחום תדר AM או FM באמצעות בורר INPUT שבחזית הרסיבר או בלחיצה על כפתור  AM או FM שעל . 2
גבי השלט רחוק.

לחצו על כפתור TUNING MODE כך שבתצוגה יואר החיווי "AUTO" עבור חיפוש אוטומטי )או לא יואר עבור . 3
חיפוש ידני(.

לחצו על כפתור ▼/▲ בשלט רחוק, או על כפתור ▲TUNING▼ בגוף המכשיר. לחיצה קצרה לחיפוש אוטומטי . 4
או לחיצה ארוכה לחיפוש ידני. כאשר הסריקה תמצא תחנת רדיו, יואר בתצוגה החיווי: “TUNED”. אם השידור 

.”FM STEREO“ :סטראופוני, יואר גם החיווי

ניתן לגשת ישירות לתדר רצוי בלחיצה כפולה על כפתור D.TUN והקלדת תדר התחנה תוך 8 שניות.	 

שמירת תחנות רדיו בזכרון
חפשו תחנת רדיו חדשה.. 1

2 ..MEMORY לחצו על כפתור

דפדפו תוך 8 שניות, למספר הזכרון הפנוי הרצוי, בלחיצות על כפתור ►PRESET◄ בגוף המכשיר.. 3

לאישור לחצו שוב על כפתור MEMORY )ניתן לשמור עד 40 תחנות(.. 4

האזנה לתחנות רדיו
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סיריוס אלקטרוניקה בע"מ

רח' אגוז 4

פארק תעשייה חמ"ן מודיעין, שוהם 7319900

טל: 03-7355000 

פקס: 03-7355023

תחנות שרות

אור יהודה - רח' היוצרים 6 אור יהודה 60204 טלפון: 03-6767675	 

   שעות פעילות: א - ה 9:00 – 19:00 יום ו 9:00 – 1:00

אילת - דרורי שרותי אלקטרוניקה – רח' הנגר 52 אזה"ת, טלפון: 08-6317204	 

   שעות פעילות: א - ה  08:30 – 17:00  יום ו 08:30 – 13:00

אשדוד- חשמל קמי – רח' כנרת - מרכז מסחרי אזור חנות מס'  24, טלפון: 08-8525104	 

   שעות פעילות : א ב ד ה – 08:30 – 13:00 / 16:00 – 19:00 יום ג 08:30-13:00

באר שבע – כוכב משולש -  רח' הדסה 31, טלפון: 08-6236487	 

   שעות פעילות : א ב ד ה – 08:30 – 13:00 יום ג  08:30 – 12:00

ירושלים – טופ סטנדרט –רח' כנפי נשרים 3 גבעת שאול, טלפון: 072-3125670	 

   שעות פעילות : א – ה 09:00 – 19:00  יום ו 09:00 – 13:00

חיפה – שרות רם - רחוב ביאליק 9  חיפה, טלפון: 0774002512	 

   שעות פעילות:  ימים א ב ד ה  8:00 – 18:00 יום ג  8:00 – 16:00 יום ו  8:00 – 13:30

קריות – שרות רם - שד' ההסתדרות 277 חיפה, טלפון: 04/8720642.	 

   שעות פעילות:  ימים  א ב ד ה      9:00 – 17:00 יום ג 8:00 – 13:00

עפולה – שרות רם - רחוב הולנד 17 עפולה, טלפון: 04/9531444	 

   שעות פעילות: ימים א ב ד ה  8:00 – 19:00  יום ג 8:00 – 16:00 יום ו 8:00 – 13:00

שוהם - מעבדת שירות ראשית – רח' אגוז 4, פארק תעשייה חמ"ן מודיעין, שוהם 7319900	 

טל: 03-735-5000, פקס: 03-735-5023

שעות פעילות: 9:00 – 16:00 ימים א-ה יום ו' סגור


