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Bang & Olufsen הורידו את אפליקציית
DOWNLOAD BANG &  OLUFSEN APP

To set up your product, download the Bang & Olufsen 
App from the Google Play Store or Apple App Store.  

From this app you can set up your product and get 
the full Bang & Olufsen experience. Unlock the full 
product experience of audio personalisation, product 
support and new features at your fingertips.

When you first start the Bang & Olufsen App, you will 
be asked to create a user account. 

To set up your speaker, click to add a new product. If 
you already have an account this can be found under 
settings.

ENGLISH
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כדי להגדיר את המוצר שלכם, הורידו את אפליקציית 
.App Store או Google Play מחנות Bang & Olufsen

מתוך האפליקציה הזאת תוכלו להגדיר את המוצר 
 .Bang & Olufsen שלכם וליהנות מהחוויה המלאה של
פתחו את חוויית המוצר המלאה ותיהנו משמע מותאם 
אישית, תמיכה במוצרים ותכונות חדשות, ממש בקצות 

אצבעותיכם.
כאשר תשתמשו באפליקציית Bang & Olufsen בפעם 

 הראשונה, תוכלו ליצור חשבון משתמש חדש. 
לחילופין ניתן להתחבר בקלות דרך האייקונים של 

.Google/Apple/Facebook
 כדי להגדיר את הרמקול שלכם, לחצו + או 

 .ADD NEW PRODUCT
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DAILY USEשימוש יומי

Tap to play or pause

Tap on the arrows to switch tracks or your My 
Stations

Control the volume by swiping along the circle. 
Clockwise will turn the volume up and counter 
clockwise will turn down the volume. 

Tap the Bluetooth button to switch it on or off
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הקישו כדי להשמיע או להשהות את המוזיקה

DAILY USE

Tap to play or pause

Tap on the arrows to switch tracks or your My 
Stations

Control the volume by swiping along the circle. 
Clockwise will turn the volume up and counter 
clockwise will turn down the volume. 

Tap the Bluetooth button to switch it on or off
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הקישו על החיצים כדי לעבור בין רצועות או בין 
התחנות שלכם

שלטו בעוצמת השמע באמצעות החלקה על 
העיגול. 

 החלקה עם כיוון השעון תגביר את עוצמת 

DAILY USE

Tap to play or pause

Tap on the arrows to switch tracks or your My 
Stations

Control the volume by swiping along the circle. 
Clockwise will turn the volume up and counter 
clockwise will turn down the volume. 

Tap the Bluetooth button to switch it on or off
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השמע
 החלקה נגד כיוון השעון תנמיך את עוצמת 

DAILY USE

Tap to play or pause

Tap on the arrows to switch tracks or your My 
Stations

Control the volume by swiping along the circle. 
Clockwise will turn the volume up and counter 
clockwise will turn down the volume. 

Tap the Bluetooth button to switch it on or off
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השמע
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Tap on the arrows to switch tracks or your My 
Stations

Control the volume by swiping along the circle. 
Clockwise will turn the volume up and counter 
clockwise will turn down the volume. 

Tap the Bluetooth button to switch it on or off
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הקישו על לחצן Bluetooth למשך כ-3 שניות. 
כדי להכניס את הרמקול למצב צימוד גלוי – 
 Bluetooth-חפשו את הרמקול בהגדרות ה

במכשירכם. שם המוצר יופיע לפי איך 
שהגדרתם אותו בעת ההגדרה הראשונית



4

מועדפים

ל-Beosound Emerge ארבעה לחצני מועדפים, שבהם 
תוכלו לשמור את חוויות ההאזנה האהובות עליכם.

שמירת תחנות רדיו
היכנסו אל אפליקציית Bang&Olufsen, בחרו ברמקול 

הרצוי, ולחצו על סמליל הרדיו בפינה הימנית התחתונה.

חפשו את התחנה הרצויה, ולחצו על 3 הנקודות ולאחר 
מכן Assign to favourite בכדי להקצות את התחנה 

לאחד מכפתורי המועדפים ברמקול.

Spotify Connect שמירה דרך
השמיעו תחנת רדיו או רשימת השמעה מועדפת כגון 

 Spotify באמצעות "Discover Weekly" ג׳ז" או"
Connect, גשו אל הרמקול ולחצו לחיצה ארוכה על אחד 
מלחצני המועדפים לבחירתכם בכדי להקצות לו תחנה זו.

הפעלה מהירה
האזינו שוב בכל עת לתחנה/רשימת השמעה האהובה 
עליכם בלחיצת כפתור קצרה על אחד מארבעת לחצני 

המועדפים.
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Multiroom חוויתMULTIROOM

Connect your favourite music app to your Beosound 
Emerge using Apple AirPlay 2, Chromecast or 
Bluetooth and play wirelessly.

Use Airplay 2 or Chromecast to seamlessly connect 
your different wireless speakers into one system, 
allowing you to control speakers in tandam or 
individually.

Long press the Bluetooth key to enable or cancel 
Bluetooth pairing.
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הזרימו מוזיקה מהאפליקציה האהובה עליכם כגון 
Spotify /Tidal/Deezer אל Beosound Emerge על 

 .Google Chromecast או Apple Airplay 2  ידי
בואו ליהנות מחוויית מוזיקה סוחפת ואחידה על גבי רשת 

ה- Wi-fi בכל רחבי ביתכם.
השתמשו בטכנולוגיות אלו בכדי לחבר רמקולים ביתיים 

נוספים התומכים בכך*.
 Chromecast בכדי לנגן רמקולים מרובים ע"י טכנולוגיית
יש להיכנס תחילה אל אפליקציית Google Home ולייצר 

קבוצת רמקולים ייעודית לבחירתכם.

* ניתן לחבר גם רמקולים מיצרנים שונים.
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נוריות חיווי

נוריות החיווי מראות את מצב הרמקול.

משמעותפעולה

אור לבן 

מחובר לרשת, מוכן לשימושרצוף

הרמקול בתהליך הדלקהמהבהב באיטיות

כיול Active Room Compensationמהבהב במהירות

אור כחול 

Bluetooth מחובררצוף )5 שניות(

Bluetooth במצב צימוד גלוימהבהב באיטיות

אור אדום 

שגיאה קבועה, להתקשר לשירותרצוף

שגיאה זמנית, לדוגמה חימום יתרמהבהב

אור כתום 

אין חיבור לרשת, החיבור אבדרצוף

מוכן להגדרת רשתמהבהב

אור ירוק 

מבצע עדכון תוכנהמהבהב באיטיות
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שחזור הגדרות ברירת מחדל

כדי לשחזר את הגדרות ברירת המחדל של הרמקול, לחצו 
והחזיקו את לחצני הרצועה הקודמת והרצועה הבאה 

שבלוח העליון של הרמקול בו זמנית, למשך 8 שניות, עד 
אשר יישמע צפצוף ונורית החיווי תיהפך אדומה לרגע.

לאחר מכן נורית החיווי תהבהב באיטיות בצבע לבן עד 
אשר תגיע לכתום ויישמעו שני צפצופים.

 Bang&Olufsen הסירו את הרמקול מאפליקציית
במכשירכם על ידי לחיצה על תמונת הרמקול < 3 נקודות 

 > Product settings > בפינה הימנית בראש העמוד
.Remove Product

  Google Home במידה ואתם משתמשים באפליקציית
יש להסיר את הרמקול גם משם.

חזרו אל תחילת המדריך והגדירו את הרמקול מחדש.


