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קרא אותי קודם
אנא קראו מדריך זה לפני השימוש במכשיר ,על מנת להבטיח הפעלה בטוחה ונכונה.
•
•

עשויים להיות הבדלים בין התמונות למוצר בפועל .תוכן הוראות אלה עלול להשתנות ללא הודעה
מוקדמת.
לפני השימוש באוזניות ,וודאו כי יש תאימות בין האוזניות לבין המכשיר שברצונכם לחבר אליהן.

סמלים מנחים
התראה :מצבים שעשויים לגרום לפציעתכם או לפציעתם של אחרים.
אזהרה :מצבים שעשויים לגרום נזק למכשיר או לציוד אחר.
הערה :הערות ,עצות לשימוש או מידע נוסף.

תחילת העבודה
תכולת האריזה
וודאו כי אריזת המוצר מכילה את הפריטים הבאים:
•

אוזניות

•

מדריך התחלה מהירה.

•
•
•
•
•
•
•

הפריטים שסופקו עם המכשיר וכל האביזרים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לאזור
או לספק השירות.
הפריטים שסופקו מיועדים לשימוש עם מכשיר זה בלבד ,ותאימות בינם לבין מכשירים אחרים אינה
מובטחת.
המראה החיצוני והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת.
ניתן לרכוש אביזרים נוספים מהמשווק המקומי של  Samsungודאו שהאביזרים תואמים למכשיר לפני
הרכישה.
השתמש אך ורק באביזרים שאושרו על-ידי  Samsungשימוש באביזרים לא מאושרים עלול לגרום
לבעיות ביצועים ולתקלות שאינן מכוסות במסגרת האחריות.
זמינות כל האביזרים כפופה לשינוי ותלויה בחברות הייצור בלבד .לקבלת מידע נוסף אודות האביזרים
הזמינים ,בקר באתר האינטרנט של .Samsung

פריסת המכשיר
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

כניסת טעינה
מיקרופון
קשת צוואר (אזור רטט)
כפתור עוצמת שמע
מתג הפעלה
טבעת גומי
אוזניה שמאלית
נורית חיווי
מגנט
כפתור רב שימושי
טבעת גומי
אוזניה ימנית
מיקרופון

שם

פעולה

מתג הפעלה

•

החליקו את המתג לכיבוי המכשיר והפעלתו.

כפתור רב שימושי

•
•
•
•
•
•

לחצו למענה לשיחה או לניתוק שיחה.
לחצו לניגון או להפסקת ניגון קבצי מולטימדיה.
לחצי כדי להתחבר מחדש להתקן בלוטות' לאחר איבוד קשר.
לחצו פעמיים כדי לדלג לקובץ המולטימדיה הבא.
לחצו והחזיקו למשך שנייה אחת כדי לדחות שיחה או להפעיל את .S Voice
לחצו והחזיקו למשך שלוש שניות כדי להיכנס למצב צימוד בלוטות'.

כפתור עוצמת שמע

•
•

לחצו לכוונון עוצמת השמע בזמן שיחה או השמעת מדיה.
לחצו והחזיקו את כפתור עוצמת השמע ( )-כדי לדלג לקובץ הבא בזמן השמעת
מדיה.
לחצו והחזיקו את כפתור עוצמת השמע ( )+כדי לדלג לקובץ הקודם בזמן השמעת
מדיה.
לחצו והחזיקו את כפתור ה )+(-וכפתור ה )-(-של כוונון עוצמת השמע בו זמנית
למשך כשנייה כדי להפעיל ולכבות את תכונת הרטט.

•
•

אם תכונת הרטט מכובה בזמן אתחול האוזניות ,התכונה תופעל באופן אוטומטי.

א

טעינת הסוללה
יש לטעון הסוללה לפני השימוש הראשון במכשיר או לאחר תקופה ארוכה של אי שימוש במכשיר.
השתמשו במטענים וכבלים מאושרים ע"י סמסונג בלבד .מטענים או כבלים בלתי מאושרים עלולים לגרום נזק
למכשיר או להביא להתפוצצות הסוללה.
אם הסוללה ריקה לחלוטין ,המכשיר לא יופעל מיד לאחר חיבורו למטען .המתינו מספר דקות עד לטעינה מספקת
של הסוללה לפני הפעלת האוזניות.
פיתחו את כניסת הטעינה וחברו את האוזניות למטען.
חיבור לא נכון של המטען כלול לגרום נזק חמור למכשיר .נזק שייגרם כתוצאה משימוש לא נכון לא יכוסה במסגרת
האחריות.
•
•
•
•

המטען נמכר בנפרד.
ניתן להשתמש במכשיר בזמן טעינת הסוללה ,אך הדבר עלול להאריך את הטעינה.
בזמן הטעינה ,המכשיר עלול להתחמם .זוהי תופעה תקינה ,שאינה משפיעה על אורך חיי המוצר או על
ביצועים .אם הסוללה מתחממת יותר מהרגיל ,המטען עלול להפסיק לטעון אותה.
אם המכשיר אינו נטען כיאות ,הביאו את המכשיר והמטען למרכז שירות של סמסונג.

לאחר שהסוללה נטענה במלואה ,נתקו את המכשיר מהמטען .נתקו את המטען מהמכשיר לפני ניתוק המטען
מהשקע החשמלי.
•

•

על מנת לחסוך באנרגיה ,נתקו את המטען מהשקע החשמלי כאשר הוא לא בשימוש .למטען אין מתג
כיבוי ,ולכן יש לנתקו כדי למנוע בזבוז חשמל .בזמן הטעינה ,יש לשמור את המטען קרוב לשקע החשמלי
במקום נגיש.
על השקע החשמלי להיות מותקן בקרבת הציוד ,במקום נגיש.

הפעלת המכשיר וכיבויו
הזיזו את מתג ההפעלה כלפי מעלה כדי להפעיל את המכשיר.
הישמעו לאזהרות ולהוראות של אנשי הסגל המורשים במקומות בהם קיימות הגבלות שימוש בציוד אלחוטי ,כגון
מטוסים ובתי חולים.

קריאת נורית החיווי
נורית החיווי תודיע לכם על מצב האוזניות.

צבע

מצב
האוזניות מופעלות

•

שלושה הבהובים בצבע כחול

האוזניות נכבות

•

שלושה הבהובים בצבע אדום

מצב צימוד בלוטות'

•

הבהוב אדום וכחול לסירוגין

התחברות דרך בלוטות'

•

שלושה הבהובים כחולים מהירים

שיחה נכנסת

•

הבהוב כחול

טעינה

•

הנורית תדלוק באדום

טעינה הושלמה

•

הנורית תדלוק בכחול

בשימוש או במצב המתנה

•

הנורית תהיה כבויה

•
•

או נורית החיווי אינה פועלת כמצופה ,נתקו את המטען מהאוזניות וחברו אותו מחדש.
אופן פעולת נורית החיווי עשוי להשתנות בהתאם להתקן המחובר לאוזניות.

התחברות באמצעות בלוטות'
בלוטות'
אודות בלוטות'
בלוטות' ( )Bluetoothהיא טכנולוגיה אלחוטית סטנדרטית שמשתמשת בתדירות  2.4ג'יגה הרץ על מנת להתחבר להתקנים
שונים במרחקים קצרים .באמצעות בלוטות' ניתן להתחבר להתקנים אחרים בעלי תכונת בלוטות' ,כגון מכשירים סלולאריים,
מחשבים ,מדפסות ומכשירי חשמל ביתיים דיגיטאליים ,ולבצע חילופי נתונים עמם ללא צורך בכבלים.

הערות לגבי שימוש בבלוטות '
•
•
•
•
•
•
•

כדי למנוע בעיות בעת חיבור האוזניות להתקן בלוטות' אחר ,קרבו את המכשירים זה לזה.
וודאו כי התקני בלוטות' אחרים נמצאים בתוך טווח הבלוטות' המרבי ( 10מ') ביחס לאוזניות שלכם.
הטווח עלול להשתנות בהתאם לסביבה בה נמצא המכשיר.
וודאו כי אין מכשולים ,כגון קירות וגדרות ,בין המכשיר להתקן אליו הוא מחובר בחיבור אלחוטי .מכשולים
בין ההתקנים עלולים להקטין את טווח הפעולה.
אין לגעת באנטנת הבלוטות' של מכשיר בזמן שהוא מחובר להתקן בלוטות' אחר.
מכשירי בלוטות' משדרים בתדר זהה לציוד תעשייתי ורפואי מסוים ,ולמוצרי חשמל מסוימים .מסיבה זו,
מכשירי בלוטות' עלולים לגרום להפרעות בעת הפעלתם בקרבת ציוד מסוגים אלה.
מכשירים מסוימים ,במיוחד מכשירים שלא נבדקו ואושרו על ידי  Bluetooth SIGעלולים לא להתאים
לשימוש עם האוזניות.
אין להשתמש בתכונת בלוטות' למטרות בלתי חוקיות (כגון העתקת קבצים המוגנים בזכויות יוצרים או
האזנה בלתי חוקית לפעילויות תקשורת למטרות מסחריות) .סמסונג לא תישא באחריות על ההשלכות
של שימוש בלתי חוקי בתכונת הבלוטות'.

התחברות להתקנים אחרים
האוזניות תומכות בקישוריות עם התקנים תומכי בלוטות' אחרים.
.1
.2
.3
.4

באוזניות – הזיזו את מתג ההפעלה כדי להפעיל את האוזניות.
באוזניות – לחצו על הכפתור הרב שימושי והחזיקו למשך שלוש שניות על מנת להיכנס למצב צימוד
בלוטות' .האוזניות ייכנסו למצב צימוד בלוטות' באופן אוטומטי עם הפעלתן הראשונה.
בהתקן השני – בהתקן השני ,התומך בבלוטות' ,הפעילו את תכונת הבלוטות' וחפשו התקני בלוטות'.
למידע נוסף ,עיינו בהוראות השימוש של המכשיר.
בהתקן השני – בחרו ב Samsung U FLEX-מתוך רשימת ההתקנים.
[תמונה]
•
•
•

אם חיבור הבלוטות' נכשל או אם ההתקן השני אינו מאתר את האוזניות ,הסירו את פרטי האוזניות
מרשימת ההתקנים במכשיר השני ,ונסו להתחבר שוב.
אם האוזניות אינן פועלות כראוי ,אתחלו אותן ובצעו צימוד מחדש בין שני ההתקנים.
טווח הפעולה של טכנולוגיית בלוטות' ואיכות השמע עשויים להשתנות ממכשיר למכשיר.

התחברות להתקנים נוספים
ניתן לחבר את האוזניות לשני התקני בלוטות' בו זמנית .כאשר האוזניות מחוברות לשני התקנים ,ההתקן האחרון
שיחובר יזוהה כהתקן הראשי .ההתקן השני יזוהה כהתקן המשני.
.1
.2
.3
.4

חברו את האוזניות להתקן הראשי דרך בלוטות'.
לחצו על הכפתור הרב שימושי והחזיקו למשך שלוש שניות כדי להיכנס מחדש למצב צימוד .ההתקן
הראשי ינותק.
חזרו על שלב  1על מנת לחבר את האוזניות להתקן המשני.
חזרו על שלב  1כדי לחבר את האוזניות להתקן הראשי.

תכונה זו לא נתמכת בכל ההתקנים.

התנתקות מהתקנים אחרים והתחברות מחדש
חיבור מחדש
כאשר האוזניות מנותקות מההתקן בגלל המרחק הרב בינן לבינו ,קרבו את ההתקנים זה לזה ובצעו צימוד מחדש.
אם הקשר מתנתק בגלל בעיה בהתקן השני ,לחצו על הכפתור הרב שימושי על האוזניות .באפשרותכם לגשת לתפריט
בלוטות' גם בהתקן השני ולבצע צימוד דרכו.

התנתקות
לחצו על הכפתור הרב שימושי והחזיקו למשך שלוש שניות .הקישור בין ההתקנים ינותק והאוזניות ייכנסו למצב
צימוד.
באפשרותכם לסיים את התקשורת בין התקנים גם על ידי כיבוי האוזניות .עם הפעלת האוזניות מחדש ,האוזניות
יתחברו אל למכשיר האחרון שהוצמד אליהן ,אם הוא נמצא בטווח הקליטה.

שימוש באוזניות
הרכבת האוזניות
האוזניות הנשלפות מכילות מגנטים .האגודה האמריקנית למחלות לב (ארה"ב) והסוכנות לאסדרת מוצרי בריאות (בריטניה)
מזהירות כי מגנטים עלולים לפגוע בפעולתם של קוצבי לב ,קרדיווורטרים ,דפיברילטורים ,משאבות אינסולין ומכשירים
אלקטרוניים רפואיים אחרים (להלן יחד" :מכשירים רפואיים") בטווח של  15ס"מ ( 6אינטש) מהמכשיר .אם הינכם משתמשים
במכשירים רפואיים הנ"ל ,אין להשתמש באוזניות אלא לאחר התייעצות עם רופא.
•
•
•
•

.1
.2
.3

.4

אין לאחסן את האוזניות בקרבת שדות מגנטיים .כרטיסי פס מגנטי ,לרבות כרטיסי אשראי ,כרטיסי חיוג
וכרטיסי תחבורה ציבורית עלולים להינזק בקרבת שדות מגנטיים.
אין לכופף או לפתל את האוזניות מעבר לסביר.
אין להפעיל לחץ מוגזם על האוזניות.
אין למשוך בחוזקה באף חלד מהאוזניות.

בחרו בכרית הקצה המתאימה לכם לאוזן ימין ולאוזן שמאל .כל כרית קצת מסומנת באות  Lלאוזן שמאל ובאות R
לאוזן ימין.
כסו את תחתית האוזנייה בכרית הקצה.
תפסו בתחתית האוזנייה והלבישו את כרית הקצה על האוזנייה .חזרו על הפעולה עבור האוזנייה השנייה.
• אין להרכיב את האוזניות ללא כריות הקצה.
• אין למשוך בחוזקה את כרית הקצה ,היא עלולה להיקרע.
הרכיבו את האוזניות כמוצג בתרשים להלן .באפשרותכם לשנות את מיקומי טבעות הגומי.

אין למשוך בחוזקה בטבעות הגומי .הן עלולות להיקרע.

הרכבת האוזניות וחיבורן
הרכבת האוזניות
הכניסו את האוזניות לתוך תעלות האוזן וענדו את קשת האוזניות על צווארכם כאשר האוזניות אינן בתוך האוזניים.

הצמדת האוזניות זו לזו
הצמידו את האוזניות זו לזו באמצעות המגנטים המובנים.
האוזניות עלולות לא להיצמד היטב זו לזו ,בהתאם לצורת כריות הקצה שסופקו עם המוצר .וודאו כי האוזניות צמודות היטב.

שימוש באוזניות
תכונות שונות הופכות לזמינות כאשר האוזניות מחוברות להתקן אחר.
התיאורים המובאים להלן מבוססים על מכשיר סלולארי של  Samsungהפועל על מערכת הפעלה מסוג  Androidבגרסה
 .5.0ייתכן ופונקציות מסוימות לא יהיו זמינות ,בהתאם להתקן המחובר.

תכונות שיחה
מענה לשיחה נכנסת
כאשר נכנסת שיחה בזמן השימוש באוזניות ,האוזניות ישמיעו צפצוף וירטטו .לחצו על הכפתור הרב שימושי כדי לענות
לשיחה.
•
•

כאשר האוזניות מחוברות לשני התקנים בו זמנית ,ושני ההתקנים מקבלים שיחות בו זמנית ,ניתן לענות רק
לשיחה הנכנסת בהתקן העיקרי.
בזמן השמעת קובץ מולטימדיה בהתקן אחד ,עדיין ניתן לענות לשיחות נכנסות מההתקן השני.

דחיית שיחה נכנסת
לחצו על הכפתור הרב שימושי והחזיקו למשך שנייה אחת.
כוונון עוצמת השמע
לחצו על כפתור כוונון עוצמת השמע.
החלפת פלט הקול
השתמשו באפשרויות השיחה של ההתקן המחובר כדי לנתב את השיחה מההתקן אל האוזניות וחזרה.
סיום שיחה
לחצו על הכפתור הרב שימושי.

השמעת קבצי מולטימדיה
שליטה בהשמעת מדיה ,כגון מוזיקה ווידאו ,מתאפשרת באמצעות הכפתור הרב שימושי.
השמעת קובץ מולטימדיה והפסקת ההשמעה
לחצו על הכפתור הרב שימושי .קובץ המוזיקה האחרון שהושמע יתנגן אוטומטית באמצעות אפליקציית המוזיקה המוגדרת
כברירת מחדל בהתקן המחובר.
בזמן השמעת המוזיקה ,לחצו על הכפתור הרב שימושי כדי להפסיק את ההשמעה .כדי להמשיך להשמיע מוזיקה ,לחצו על
הכפתור הרב שימושי שנית.
כאשר שני התקנים מחוברים לאוזניות בו זמנית ומנגנים קבצי מולטימדיה ,האוזניות יזרימו מדיה מההתקן שהתחיל לנגן
ראשון .עם הפסקת המוזיקה בהתקן שהתחיל לנגן ראשון ,הקובץ המתנגן בהתקן השני יוזרם אוטומטית לאוזניות.
דילוג לקובץ המולטימדיה הבא
לחצו על הכפתור הרב שימושי פעמיים ,או לחצו על כפתור כוונון עוצמת השמע ( )-והחזיקו כדי לדלג לקובץ הבא ,בזמן
השמעת קובץ מולטימדיה.
דילוג לקובץ המולטימדיה הקודם
לחצו על כפתור כוונון עוצמת השמע ( )+והחזיקו כדי לדלג לקובץ הקודם ,בזמן השמעת קובץ מולטימדיה.
כוונון עוצמת השמע
לחצו על כפתור כוונון עוצמת השמע.

הפעלת S VOICE
לחצו על הפתור עוצמת השמע והחזיקו למשך שנייה אחת .אפליקציית  S Voiceתופעל בהתקן המחובר.
תכונה זו נתמכת רק במכשירים סלולאריים של  Samsungהתומכים באפליקציית .S Voice

נספח
פתרון בעיות נפוצות
לפני יצירת קשר עם מרכז שירות  ,Samsungאנא נסו ליישם את הפתרונות המובאים להלן .חלק מהמצבים
המתוארים עשויים לא להיות רלוונטיים למכשירכם.

המכשיר אינו נדלק
כאשר הסוללה ריקה לחלוטין ,האוזניות לא יפעלו .טענו את הסוללה טעינה מלאה לפני הפעלת האוזניות.

הסוללה אינה נטענת כיאות (למטענים מאושרים על ידי סמסונג )
•
•

וודאו כי המטען מחובר בצורה נכונה
בקרו במרכז שירות של .Samsung

התקן בלוטות' אחר אינו מאתר את האוזניות.
•
•
•

וודאו כי האוזניות נמצאות במצב צימוד בלוטות'
אתחלו את האוזניות וחפשו שנית
וודאו כי האוזניות והתקן הבלוטות' האחר נמצאים במרחק שאינו עולה על  10מ' זה מזה.

אם הבעיה עדיין לא נפתרה ,פנו למרכז שירות של .Samsung

האוזניות אינן מאתרות התקן בלוטות' אחר
•
•

וודאו כי ההתקן שאותו ברצונכם לחבר תומך בקישוריות בלוטות'
וודאו כי ההתקן שאותו ברצונכם לחבר נמצא במרחק שאינו עולה על  10מ' מהאוזניות.

חיבור הבלוטות' מתנתק לעיתים קרובות
•
•

אם יש מכשולים בין שני ההתקנים ,טווח העבודה המרבי עלול להצטמצם
וודאו כי ההתקן שאותו ברצונכם לחבר נמצא במרחק שאינו עולה על  10מ' מהאוזניות.

•

בעת שימוש באוזניות עם התקני הלוטות' אחרים ,התקשורת עלולה להיות מושפעת מקרינה
אלקטרומגנטית .השתמשו באוזניות בסביבות בהן יש פחות מכשירים אלחוטיים.

לא ניתן לשמוע את הצד השני בשיחת טלפון
•
•

הגבירו את עוצמת השמע
הגבירו את עוצמת השמע של המכשיר המחובר ,אם אינכם שומעים צלילים במכשירכם בעוצמת השמע
המרבית.

הד במהלך שיחה
•

כוונו את עוצמת השמע על ידי לחיצה על כפתור עוצמת השמע או עברו למקום אחר.

הצד השני לא שומע אתכם בזמן השיחה
•
•

וודאו שאינכם מכסים את המיקרופון המובנה.
וודאו שהמיקרופון קרוב אל הפה שלכם.

איכות השמע ירודה
•
•

ייתכן כי שירותי הרשת האלחוטיים אינם פועלים עקב תקלה ברשת ספק השירות .הקפידו להרחיק את
האוזניות מקרינה אלקטרומגנטית.
וודאו כי התקן הבלוטות' השני נמצא במרחק שאינו עולה על  10מ' מהאוזניות.

המכשיר אינו פועל כמתואר במדריך
•
•

הפונקציות הקיימות באוזניות עשויות להשתנות בהתאם להתקן המחובר.
פונקציות מסוימות אינן זמינות כאשר האוזניות מחוברות לשני התקנים בו זמנית.

הסוללה מתרוקנת מהר יותר מאשר כשהאוזניות נרכשו לראשונה
•
•

חשיפת האוזניות או הסוללה לטמפרטורות נמוכות מאוד או גבוהות מאוד עלולה לקצר את זמן הפעולה
של הסוללה לפני הצורך בטעינה.
הסוללה מתבלה עם הזמן ,ומשך הפעולה שלה מתקצר.

הסרת הסוללה
•
•
•

על מנת להוציא את הסוללה ,פנו למרכז שירות מורשה עם ההוראות שלהלן.
לבטיחותכם ,אין לנסות להוציא את הסוללה בכוחות עצמכם .הוצאה לא נכונה של הסוללה עלולה לגרום
נזק לסוללה ,לגרום לפציעה ו/או לגרום לכך שהפעלת המכשיר לא תהיה בטיחותית.
 Samsungלא תישא באחריות על נזק או אבדן (בין אם בחוזה ובין שבעוולה ,לרבות רשלנות) שעלול
להיגרם מאי ציות לאזהרות ולהוראות במדויק ,חוץ מאשר מוות או פציעה שנגרמת מרשלנות של
.Samsung
.1
.2
.3
.4
.5
.6

הסירו את כיסוי הגומי והצד השמאלי של קשת הצוואר באמצעות משיכה מהצד השמאלי של
קשת הצוואר .הסירו את קשת הצוואר השמאלית
הפרידו את כבל האוזנייה מכיסוי קשת הצוואר.
הסירו את קשת הצוואר.
נתקו את מחבר הסוללה.
הרימו את הסוללה וחתכו את הכבלים.
הוציאו את הסוללה.

זכויות יוצרים
© כל הזכויות שמורות ל2017 Samsung Electronics-
מדריך זה מוגן במסגרת חוקים בינלאומיים לזכויות יוצרים.
אין לשכפל ,להפיץ ,לתרגם או להעביר כל חלק שהוא ממדריך זה בכל צורה או בכל אמצעי ,אלקטרוני או מכני,
לרבות צילום ,הקלטה או אחסון בכל מערכת לאחסון ואחזור מידע ,ללא קבלת רשות בכתב מראש מSamsung -
.Electronics

סימנים מסחריים
•
•
•

 SAMSUNGוהסמל של  SAMSUNGהם סימנים מסחריים רשומים של Samsung Electronics
® Bluetoothהוא סמל מסחרי רשום של  Bluetooth SIG, Incבכל העולם.
כל זכויות היוצרים והסימנים המסחריים האחרים הם רכוש של בעליהם בהתאמה.

