
ראשונים שלבים – senfOlu Bang שמע במערכת שימוש

Olufsen & Bang אפליקציית הורדת
 כאן. Android -ול כאן iOS -ל Olufsen & Bang אפליקציית את הורידו מכשירכם את להגדיר בכדי •
 מכן לאחרו Home Google יתקציאפלי הרמקול את להגדיר קודם תופנו Google מבוססי ברמקולים •

 .תהליךה את לסיים בכדי Olufsen & Bang אפליקציית אל תוחזרו
להורדה לחצו שלב. אחרי שלב ההגדרה תהליך את להשלים כדיב הניתנות להנחיות בהתאם פעלו •

Chromecast / 2 Airplay ידי על Fi-Wi דרך להנאתכם מוזיקה לשדר תוכלו התהליך בסוף •
 הפקודה: את בקול לומר עליכם יהיה Assistant Google מבוססי ברמקולים Bluetooth דרך לנגן בכדי •

Pairing" Bluetooth on Turn Google, Hey" 
 לו. שהקציתם השם לפי הרמקול את חפשוו במכשירכם 'בלוטותה הגדרות אל היכנסו מכן לאחר •
  ,נוחה להתחברות מחדל כברירת תמיד פתוחה תהיה 'הבלוטות טכנולוגיית - הרמקולים בשאר •
 האפליקציה במידה ותרצו לסגור אותה בכדי למנוע חיבורים בלתי רצויים תוכלו לבצע זאת דרך   
  Product Settings, Configuration, Bluetoothתחת תפריט:   
 .Always Openממצב  vהורידו את הסימון   
 .Bluetoothבמידה והתחברתם קודם עם מכשירכם האישי הקישור יישמר גם לאחר שתסגרו את ה   

 Tune-inרדיו אינטרנטי מובנה מבית 
 ילמלס, היכנסו אל האפליקציה, ובעמוד הראשי לחצו על בכדי להפעיל תחנות רדיו דרך האפליקציה •

 בשורה העליונה. הפרופיל 
 Enable BeoLinkולחצו על  BeoLinkהיכנסו אל  •
עכשיו תתווסף לכם שורה חדשה בתחתית האפליקציה  •
 ולאחר מכן לחצו על המוצר הרצוי לחצו על לחצן הבית בפינה השמאלית התחתונה  •

לחצו על סמל הרדיו בפינה הימנית התחתונה  •
ניתן לגלול את המסך ימינה/שמאלה או לחפש לפי שם  -בחרו את תחנת הרדיו האהובה עליכם  •

 דרך האפליקציה מערכת השמעשליטה על 
 )Line-inהתחילו בלהפעיל מקור שמע מסוים (אפליקציית מוסיקה/רדיו/ מכשיר נגן המחובר דרך  •
 ולאחר מכן לחצו על המוצר הרצוי לחצו על לחצן הבית בפינה השמאלית התחתונה  •

לחצו על שורת הטקסט מעל הסמלים בשורה התחתונה  •

לעצור או לנגן ולשלוט על הווליום ע"י משיכת אצבע /במסך זה תוכלו להעביר שירים•

https://apps.apple.com/us/app/bang-olufsen/id1203736217
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bang_olufsen.OneApp&hl=en
https://www.bang-olufsenil.com/wp-content/uploads/2020/04/%E2%80%8F%E2%80%8F%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%A2%D7%9C%D7%94-Google-Assitant.pdf


 
 

 
 

 
 
 
 
 

 מעבר בין מקורות שמע
 קודמת)היכנסו למרכז השליטה על מערכת השמע (ראו הנחיה  •
 לחצו בצד ימין במרכז המסך על לחצן שלוש נקודות אנכי של "מקורות שמע"    •
 לפניכם ייפרסו כל מקורות השמע הזמינים במערכת שלכם,לבחירה לחצו על המקור הרצוי •

                                                           
 

 Line-in/Opticalלחיבור   Delay – Lip Syncביטול 
 Beoplay M3/M5, Beosound Edge/Core  -בלבד Google Assistantעבור מוצרים ללא  נהזמי*אפשרות זו 

 המיועד לכך. HDMI ARCרק דרך חיבור  Delayינגן ללא  Beosound Stageבר -סאונד*
 ולאחר מכן לחצו על המוצר הרצוי לחצו על לחצן הבית בפינה השמאלית התחתונה  •
 ”PRODUCT SETTINGS”, “CONFIGURE”, “SOUND“גללו את המסך מטה ולחצו על  •
 לפי סוג הכבל בו הנכם משתמשים. ”OPTICAL“או    ”LINE-IN“לחצו על  •
   Disable delayבתוך  ✔ כך שיהיה הסמללחצו על תיבת הסימון  •

 ".OKולאחר מכן לחצו על "  לחצו על כפתור  •

 Bluetooth/Wi-Fiלחיבור אלחוטי    Delay – Lip Syncביטול 
 ולאחר מכן לחצו על המוצר הרצוי לחצו על לחצן הבית בפינה השמאלית התחתונה  *

 ”PRODUCT SETTINGS”, “CONFIGURE“גללו את המסך מטה ולחצו על  •
 ”SETTINGS”,”BEOLINK”,”SOUND SYNCHRONIZATION“לחצו על  •

   מחקו את המספרים בתוך שני התיבות •

 ".OKולאחר מכן לחצו על "  לחצו על כפתור  •
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