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Bang & Olufsen אפליקציית
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Bang & Olufsen

DOWNLOAD THE BANG & OLUFSEN APP

on.beo.com/app
on.beo.com/app

השתמשו באפליקציית Bang & Olufsen להגדרה, התאמת המוצר 
ואפשרויות שונות לשמיעת המוזיקה.
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1. הפעלה
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1. TURN ON
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2. הכניסו לנרתיק הטעינה

3. צימוד Bluetooth אוטומטי
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2 secs.

2. PLACE IN CASE

2 שניות

6

3. AUTOMATIC BLUETOOTH PAIRING
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Bang&Olufsen 4. הגדירו באפליקציה

שימו את האוזניות
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4. SET UP IN THE BANG & OLUFSEN APP
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INSERT EARPHONES
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שימוש במוזיקה

                                                    

  לחיצה כפולה  הפעלה/השהיה

 לחיצה כפולה   עוצמת שמע
והחזקה

 לחיצה כפולה 
והחזקה

סינון רעשים אקטיבי /
שקיפות/

טבעי

  לחיצה כפולה 
)מחזורי(

שימוש בשיחות                                                  
  לחיצה כפולה  קבלת שיחה

  לחיצה כפולה  סיום שיחה

סינון רעשים אקטיבי /
קול שלכם /

טבעי

  לחיצה כפולה 
)מחזורי(
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שימוש באוזנייה אחת

                                                    

  לחיצה כפולה  לחיצה כפולה  הפעלה/השהיה

  לחיצה כפולה  לחיצה כפולה  קבלת שיחה

  לחיצה כפולה  לחיצה כפולה  סיום שיחה
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Bluetooth צימוד

 לחיצה ארוכה 
6-8 שניות עד להבהוב כחול

פתחו את המכסה,והמתינו 6 שניות 
עד שהנורית תכבה. במידה והאזניות 

בחוץ הכניסו אותן בחזרה לנרתיק 
הטעינה, סגרו ופתחו את המכסה. 
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אתחול האוזניות

1 . כדי לבצע אתחול לאזניות דאגו שמארז 
הטעינה יהיה טעון .פתחו את המכסה

שניות עד שהנורית תכבה. והמתינו כ-6
-במידה והאזניות בחוץ ,החזירו את האזניות אל 

שניות.  המארז,סגרו ופתחו את המכסה והמתינו כ-6
2 לחצו על משטח המגע בשתי האזניות 

במקביל למשך כ-40 שניות.
חיווי - לאחר 6 שניות הנורית במארז הטעינה 

שניות הנורית  תהבהב בכחול, לאחר 20
תהבהב באדום 5 פעמים ולאחר מכן ירוק, 

לאחר 20 שניות נוספות הנורית תהבהב בלבן 5 פעמים ואז תכבה.
3. הוציאו את האזניות ממארז הטעינה, הנוריות באזניות יידלקו בלבן ולאחר 

מכן יהבהבו בכחול.
4. חפשו את האזניות דרך הגדרות ה-Bluetooth במכשירכם והתחברו 

אליהן.
-במידה והאזניות כבר רשומות במכשירכם - לחצו "שכח התקן" כבו והדליקו 

את הבלוטות' ואז חפשו אותן והתחברו אליהן מחדש.
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טעינה

14

CHARGING
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תכולת האריזה
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Silicone
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 www.bang-olufsenil.com/warranty הירשמו באתר 
כדי לקבל אחריות מורחבת לשנתיים / שלוש עבור המוצרים הרלוונטיים
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info@bang-olufsenIL.com  דואר אלקטרוני
שירות לקוחות ותמיכה טכנית  050-7779602




