דגםSBW-220 :
מקרן קול בלוטות דק מאוד
כולל יחידת סאב וופר אלחוטי

הוראות הפעלה
ובטיחות
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תודה שבחרת ב .Pure Acoustics -אנו מקווים שתיהנו מכל שימוש במוצר זה .אנו ממליצים לך לקרוא
את מסמך הוראות הפעלה ובטיחות הזה לפני שימוש ראשוני במטרה לנצל את כל התכונות ופונקציות
המותקנות .יש לאחסן את המסמך במקום בטוח לעיון עתידי ולהעביר אותו לבעלים הבאים.
מדריך זהירות ובטיחות:
נא לכבות את רמקול כאשר אינו בשימוש .אם היחידה לא תהיה בשימוש לפרקי זמן ממושך אנו ממליצים
לנתק את 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.
התקן את היחידה על משטח שטוח עם אוורור טוב .חסימת פתחי אוורור אלה עלולים לגרום נזק
לרמקולים כתוצאה 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.
במקרה חריג של תקלה אין לפתוח את הרמקול בעצמך! יש ליצור קשר אם בעל מקצוע מוסמך לאבחון
ותיקון ראוי.
זהירות :פירוק היחידה בעצמך הוא מסוכן ועלולה לגרום לניזק לך ולרמקול ויביא לביטול האחריות.
מאפיינים:
 בלוטות  -מאפשר הזנת מוסיקה באופן אלחוטי מכל מכשיר התומך Bluetooth
 מקרן קול  - 2.1צליל ברמת קולנוע ביתי שימלא את החדר עם בס עשיר ואפקטים שיעצימו את
חווית השמע
 סאב וופר האלחוטי  -סאב אלחוטי בעיצוב ארגונומי יספק בס עמוק ורחב .אפקטים קוליים
לשדרוג חווית השמע בעת צפייה בסרט או משחק בקונסולה
 כניסת אופטי  -חיבור אופטי ישיר לאפקטים קוליים משופרים והפקת שמע מלהיבים עבור
גיימרים ,אוהבי סרטי פעולה ועוד ...
 • התקנה קלה  -עשה את זה בעצמך! חיבור ישיר ופשוט יאפשר שימוש תוך מספר דקות בלבד.
פאנל ראשי:
 .1כניסת LINE
 .2כניסת USB
 .3כניסת כרטיס זיכרון MICRO SD
 .4כפתור הדלקה
 – MODE .5בחירת מקור שמע
 .6כפתור ווליום להנמכת השמע
 .7כפתור ווליום להגברת השמע
סאב וופר:
 .1כניסת DC
 .2כניסה קואקסיאלית
 .3כניסה אופטית
פאנל קדמי:
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חיבורים
כניסת LINE
המאפשר חיבור אנאלוגי בין הרמקול למקור השמע כגון,VCR ,CD ,VCD :נגני  MP3ועוד...
סאב וופר
הפעל את הסאב ,הסאב מצויד במשדר אלחוטי ,הגדרת ברירת המחדל מוגדרת להתחבר באופן אוטומטי
לרמקול ,במקרא של נתק בין הסאב למקרן הקול יש לאפס את החיבור על ידי לחיצה על לחצן האיפוס
בפאנל האחורי של הסאב.
חיבור בלוטות

יש ללחוץ על לחצן  MODEעד הגעה למצב בלוטוט שיופיע על הצג  ,לאחר מכן ישמע צליל
ונורית חיווי  LEDתתחיל להבהב אדום וכחול.
יש לשמור שמרחק בין הרמקול למכשיר בלוטות שלכם אינו יותר ממטר.
יש להעביר את המכשיר הבלוטות שלכם בהגדרת למצב סריקה.
בחר  Pure SBW-220מרשימת התקנים שנסרקו .
אם יתבקש להזין קוד יש להקיש " "0000ובחר כן  /אישור כדי להשלים את תהליך הקישור.
לאחר שהרמקול התחבר בהצלחה עם המכשיר שלך נורית חיווי  LEDתפסיק להבהב ותישאר
מוארת.
חיבור קואקסיאלית
השתמש בכבל קואקסיאלי לחבר ביו כניסת הקואקסיאלית של הרמקול ליציאה הקואקסיאלית של מגבר.
חיבור אופטי
השתמש בכבל האופטי האופציונלי לחבר את הטלוויזיה או המגבר לרמקול.
כניסת  USBאו כרטיס זיכרון MICRO SD
להשמיע מוזיקה מדיסק או קי או כרטיס זיכרון :MICRO SD
א .הכנס את הדיסק און קי לכניסת ה USB -והרמקול ישמיע את המוזיקה המאוחסנת .במקרה
והרמקול לא מתחיל לנגן אוטומטי יש ללחוץ על כפתור ה MODE -לכנס למצב USB
או
ב .הכנס את כרטיס הזיכרון  MICRO SDוהרמקול ישמיע את המוזיקה המאוחסנת .במקרה
והרמקול לא מתחיל לנגן אוטומטי יש ללחוץ על כפתור ה MODE -לכנס למצב SD
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סנכרון הסאב האלחוטי
ערכה זו מגיעה עם סאב אלחוטי המסונכרן בעת היצור .אם נגרם נתק בין מקרן קול והסאב בכל עת יש
לעבור על השלבים הבאים כדי לסנכרן אותם שוב:

 .1חבר את יחידת הסאב ויחידת הסאונד בר לחשמל
 .2הדלק את  2היחידות ( לחיצה על המתג האחורי בסאב ,לחיצה על מקש ההדלקה של
יחידת הסאונד בר)
** .אם הנורית על הסאב מהבהבת  ,סימן שהסאב נמצא במצב סריקה אבל לא מסונכרן
עם יחידת הסאונד בר.
** .אם הנורית דולקת בצורה רציפה בצבע כחול ,סימן שהסאב מסונכרן עם יחידת
הסאונד בר באופן אלחוטי.
.3
.4
.5
.6

יש להמתין כ  10שניות עד שהסאב מסונכרן
במידה והסאב עדיין לא מסונכרן יש ללחוץ על מקש ה  RESETבגב הסאב פעם אחת
ולאחר  3שניות לכבות את הסאב בעזרת המתג האחורי.
יש להמתין  10שניות בזמן שהסאב כבוי
לאחר המתנה של  10שניות יש להדליק את הסאב מחדש בעזרת המתג האחורי
ולהמתין לסנכרון ( עד  10שניות המתנה ) מלא של הסאב עם יחידת הסאונד בר  ,אור
כחול רצוף מסמן סנכרון מלא

במידה ופעולה זו לא הצליחה יש לחזור על רצף הפעולות פעם נוספת ונוסת עד הסנכרון
הערה :יש לשים לב שבכל הזמן של הסנכרון הסאונד בר חייב להיות דולק על מצב בלוטות'
שהוא המצב הראשוני כאשר מדליקים את יחידת הסאונד בר.
סנכרון בין היחידות מתבצע פעם אחת בהפעלה ראשונית ולאחר מכן המכשירים מסונכרנים
כל הזמן.
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שלט רחוק
 איקוולייזר.1
 הדלקה כיבוי.2
 הגברת השמע.3
 חזור.4
USB .5
 בלוטות.6
l אופטי.7
Micro SD .8
AUX -  מ"מ3.5 PL .9
Return .10
3D .11
 קדימה.12
 הנמכת שמע.13
 השתק.14
 השהה/  נגן.15
 קואקסיאלי.16
 עצור.17
 ניגון חוזר.18
 תצוגה.19

:מפרט טכני
Power Supply
Power consumption
Working environment(Temperature)
Relative Humidity
Power output(Max)
Frequency response

RCA כבל

מתקן תליה

DC 17V / 2A
80W
-10~+35C
5%~90%
15W*2 + 50W
+/- 3dB (40Hz~20KHz)

שלט רחוק
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:כלול בערכה
הוראות הפעלה ובטיחות

