
Beoplay EX

מדריך הפעלה
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Bang & Olufsen אפליקציית
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Bang & Olufsen

DOWNLOAD THE BANG & OLUFSEN APP

on.beo.com/app להגדרה, לעדכון, להתאמת Bang & Olufsen השתמשו באפליקציית
המוצר לצרכים שלכם, ולכיול הסאונד בהתאם לטעמכם האישי.
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הפעלה ראשונית
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1. TURN ON

כאשר תפתחו את המארז בפעם הראשונה, 
האזניות ייכנסו אוטומטית למצב צימוד

ונורית המארז תהבהב בכחול, 
Beoplay EX היכנסו להגדרות בלוטות' במכשירכם והתחברו אל
(מכשירי אנדרואיד - שימו לב שיש סמליל של אזניות ליד השם,

או השתמשו במסך החיבור המהיר שיקפוץ באופן אוטומטי.)

הפעלה ראשונית

כאשר תפתחו את המארז בפעם הראשונה, האוזניות ייכנסו אוטומטית 
למצב צימוד ונורית המארז תהבהב בכחול.

 היכנסו להגדרות Bluetooth במכשירכם והתחברו אל 
Beoplay EX )מכשירי אנדרואיד - שימו לב שיש סמליל של אוזניות ליד 

השם, או השתמשו במסך החיבור המהיר שיקפוץ באופן אוטומטי(.
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Bang & Olufsen הגדירו את האוזניות באפליקציית
האפליקציה תאפשר לכם לבצע עדכון גרסה במידת הצורך, כיול הסאונד, 

התאמת רמת סינון רעשים ורישום לשלוש שנות אחריות.
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4. SET UP IN THE BANG & OLUFSEN APP
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התאמת הסיליקונים
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4. SET UP IN THE BANG & OLUFSEN APP
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INSERT EARPHONESהכניסו את האזניות

התאמת הסיליקונים
Silicone

ComplyTM

L

M

S

XS

M

בחירת אטמי הסיליקון לאוזניות שלכם חשובה ביותר  
עבור חווית הסאונד האולטימטיבית. 

החליפו בין מתאמי הסיליקון השונים להשגת הנוחות 
והאיטום המירבי עבור כל אוזן.

אטמי הספוג מבית Comply משפרים את הבידוד 
ובכך את איכות השמע.

אטמי הסיליקון טובים יותר לפעולות ספורטיביות.

בחירת אטמי הסיליקון לאוזניות שלכם חשובה ביותר 
עבור חווית הסאונד האולטימטיבית.

החליפו בין מתאמי הסיליקון השונים להשגת הנוחות 
והאיטום המירבי עבור כל אוזן.

אטמי הספוג מבית Comply משפרים את הבידוד ובכך 
את איכות השמע.

אטמי הסיליקון טובים יותר לפעולות ספורטיביות.

 הכניסו את 
האוזניות
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4. SET UP IN THE BANG & OLUFSEN APP
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INSERT EARPHONESהכניסו את האזניות

התאמת הסיליקונים
Silicone

ComplyTM

L

M

S

XS

M

בחירת אטמי הסיליקון לאוזניות שלכם חשובה ביותר  
עבור חווית הסאונד האולטימטיבית. 

החליפו בין מתאמי הסיליקון השונים להשגת הנוחות 
והאיטום המירבי עבור כל אוזן.

אטמי הספוג מבית Comply משפרים את הבידוד 
ובכך את איכות השמע.

אטמי הסיליקון טובים יותר לפעולות ספורטיביות.



שימוש באוזניות
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L R

נגיעה כפולה

גע והחזקגע והחזק

הבא / הקודם

נגיעה קצרה

נגיעה כפולה 

מצב שקיפות /

מצב טבעי (כבוי)

 
נגיעה קצרה (מחזורי)

נגיעה קצרהנגיעה קצרה נגיעה קצרהנגיעה קצרה

נגיעה כפולה נגיעה כפולה סיום/דחיית שיחה

שימוש באזניות

      

  נגיעה קצרה  הפעלה/השהיה

 - גע והחזק + גע והחזק  עוצמת שמע

  נגיעה כפולה  נגיעה כפולה  הבא/הקודם

  נגיעה קצרה  נגיעה קצרה  קבלת שיחה

  נגיעה כפולה  נגיעה כפולה  סיום/דחיית שיחה

סינון רעשים אקטיבי 
/ מצב שקיפות / מצב 

טבעי )כבוי(

  נגיעה קצרה 
)מחזורי(

  נגיעה משולשת  עוזרת קולית
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שימוש באוזנייה אחת

7

שימוש באזניה אחת

RL

נגיעה קצרהנגיעה קצרה

נגיעה קצרהנגיעה קצרה

נגיעה כפולה נגיעה כפולה

נגיעה כפולה

נגיעה כפולה

הפעלה/השהייה

קבלת שיחה

סיום/דחיית שיחה

הבא

הקודם

  נגיעה קצרה  נגיעה קצרה  הפעלה/השהיה

  נגיעה קצרה  נגיעה קצרה  קבלת שיחה

  נגיעה כפולה  נגיעה כפולה  סיום/דחיית שיחה

  נגיעה כפולה< הבא

  נגיעה כפולה> הקודם

  נגיעה משולשת  עוזרת קולית
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Bluetooth צימוד

1

הכניסו את האוזניות אל תוך 
המארז וסגרו את המכסה.

3

 Bluetooth היכנסו להגדרות
.Beoplay EX והתחברו אל

2

פתחו את המכסה ולחצו על שתי 
האוזניות בתוך המארז למשך 

6 שניות עד שהנורית תהבהב 
בכחול.

4

הוציאו את האוזניות מהמארז.
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אתחול האוזניות
כדי לבצע אתחול לאוזניות דאגו שהאוזניות   .1

יהיו בתוך מארז הטעינה והמכסה סגור.
פתחו את המכסה, ולחצו על משטח המגע   .2
בשתי האוזניות במקביל למשך כ-40 שניות.

חיווי - לאחר 6 שניות הנורית במארז תהבהב   
בכחול, לאחר 20 שניות הנורית תהבהב 

באדום 5 פעמים, לאחר 40 שניות הנורית 
תהבהב בלבן 5 פעמים ואז תכבה.

סגרו לרגע ופתחו את המכסה. האוזניות ייכנסו אוטומטית למצב   .3
צימוד ונורית המארז תהבהב בכחול.

 Beoplay EX במכשירכם והתחברו אל Bluetooth היכנסו להגדרות   .4
)מכשירי אנדרואיד - שימו לב שיש סמליל של אוזניות ליד השם, או 

השתמשו במסך החיבור המהיר שיקפוץ באופן אוטומטי(.
הוציאו את האוזניות ממארז הטעינה.  .5

שימו לב! במידה והאוזניות כבר רשומות במכשירכם – לחצו "שכח 
התקן", כבו והדליקו את ה-Bluetooth ולאחר מכן התחברו מחדש.
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1. כדי לבצע אתחול לאוזניות דאגו שהאזניות 
יהיו בתוך מארז הטעינה והמכסה סגור.  

2.פתחו את המכסה, ולחצו על משטח המגע 
בשתי האוזניות במקביל למשך כ 40 שניות 

חיווי - לאחר 6 שניות הנורית במארז תהבהב בכחול, 
לאחר 20 שניות הנורית תהבהב באדום 5 פעמים

לאחר 40 שניות הנורית תהבהב בלבן 5 פעמים ואז תכבה. 

סגרו לרגע ופתחו את המכסה. .3
האזניות ייכנסו אוטומטית למצב צימוד

ונורית המארז תהבהב בכחול.
Beoplay EX במכשירכם והתחברו אל  Bluetooth 4.היכנסו להגדרות

מכשירי אנדרואיד - שימו לב שיש סמליל של אזניות ליד השם, )
או השתמשו במסך החיבור המהיר שיקפוץ באופן אוטומטי.)

5.הוציאו את האזניות ממארז הטעינה.

שימו לב!
במידה והאוזניות כבר רשומות במכשירכם – לחצו "שכח התקן", 

כבו והדליקו את ה- Bluetooth ולאחר מכן התחברו מחדש.

אתחול האוזניות

נגיעה ארוכה 40 שניות
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טעינה

10

14

CHARGING

הניחו את מארז הטעינה התומך בתקן טעינה 
אלחוטי Qi על משטח טעינה.

 USB-C חברו את כבל הטעינה מסוג
המצורף בערכה אל מארז הטעינה 

. 5V/3A ובצידו השני אל מטען תומך עד

נורית החיווי במארז תהבהב בכתום בזמן הטעינה 
ותהפוך לירוק קבוע כאשר המארז יהיה טעון במלואו

בכדי לטעון את האוזניות הכניסו אותן אל תוך 
מארז הטעינה, כאשר האוזניות בתוך מארז 

הטעינה נורית החיווי תהבהב בכתום כאשר הן 
נטענות וירוק קבוע כאשר הן טעונות במלואן.

אנא הטעינו את המארז והאוזניות פעם ב14 יום גם כשהם לא בשימוש!

אוזניות טעינה מלאה במארז 1:30 שעות
טעינה מהירה של 20דק' במארז תספק כשעתיים נגינה.

  USB-C
1:45 שעות

Wireless Qi Pad  
2:15 שעות

 USB-C חברו את כבל הטעינה מסוג
 המצורף בערכה אל מארז הטעינה 

.5V/3A ובצד השני אל מטען תומך עד

הניחו את מארז הטעינה 
התומך בתקן הטעינה אלחוטי 

Qi על משטח טעינה.
 נורית החיווי במארז תהבהב בכתום בזמן הטעינה

ותהפוך לירוק קבוע כאשר המארז יהיה טעון במלואו.
טעינה מלאה של האוזניות במארז לוקחת 1:30 שעות.

טעינה מהירה של 20 דקות במארז תספק כשעתיים 
נגינה. כדי לטעון את האוזניות הכניסו אותן אל תוך 

מארז הטעינה. כאשר האוזניות בתוך מארז הטעינה 
נורית החיווי תהבהב בכתום כאשר הן נטענות וירוק 

קבוע כאשר הן טעונות במלואן.
  אנא הטעינו את המארז והאוזניות פעם ב-14 יום גם כשהם לא בשימוש!
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תכולת האריזה
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15

Silicone

ComplyTM

L

M

S

XS

M

BOX OVERVIEW
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info@bang-olufsenIL.com  דואר אלקטרוני
שירות לקוחות ותמיכה טכנית  050-7779602


