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 מפרט המוצר
 

  Bluetooth®: V3.0+EDRפרט מ
 A2DP V1.2-ו HSP V1.2, HFP V1.5 :נתמכות ®Bluetoothתצורות 

 מטרים  10 מרחק הפעלה:
 מעלות צלסיוס  0-50 טמפרטורת פעולה:

 שעות 5 -כ זמן טעינה*:
 שעות 25עד  זמן דיבור*:

 שעות 750עד  זמן המתנה*:
 750mAhסוללות ליתיום יון נטענות  סוג והספק סוללה:

 )גובה( מ"מ X 15.5)רוחב(  X 54.2)אורך(  130.2 מימדים:
 ג' 16ג', תופסן למגן שמש:  83דיבורית )רמקול(:  משקל:

 
 *עשויים להשתנות בהתאם להגדרות הטלפון הנייד וסוג השימוש

  רכיבים
ללא מגע יד. אנו מקווים שתהנה  Bluetooth® ECO 900תודה על שבחרת בדיבורית 

 ממנה! האריזה כוללת:
 

x1 דיבורית 
x1  כבלUSB 
x1 מטען 
x1 מדריך למשתמש 
x1 תופסן למגן 
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 טעינה
 

וחבר את  ר מתחונה, אנא חבר את המטען למקובפעם הראש  ECO 900-לפני השימוש ב
 .USBהצד השני ליציאת טעינה מיקרו 

 במלואה. ECO 900 -על מנת לטעון את סוללת ה

 
 מחוון המצב מצב

  

 הנורית מאירה בצהוב נה. טעי1

 הנורית מאירה בירוק . טעינה הושלמה2

 שניות 3פעמים כל  3הנורית מהבהבת באדום  . סוללה חלשה3
 )מושמע צליל "דו די" מהרמקול(

 כיבוי סוללה נגמרה. 4

 
 לטעינה, השתמש רק במטען המסופק• 

 חודשים.  6על מנת להאריך את חיי הסוללה, יש לטעון את הסוללה כל • 

 לא היה בשימוש   ECO 900-מחוון הטעינה יושהה למספר שניות אם ה• 

 תקופה ארוכה.  
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 העבודההתחלת 
 : ECO 900-הפעלה וכיבוי ה

 א. הפעלה
הבהב בכחול ואדום פעם אחת. לחץ והחזק את כפתור ההפעלה/כיבוי עד שהמחוון מ

 "דיבורית מוכנה לשימוש"הקולית תקרא  הההנחי
 ב. כיבוי

 לחץ והחזק את כפתור ההפעלה/כיבוי עד שהמחוון מהבהב בכחול ואדום פעם אחת.     
 דו".מושמע צליל "דו     

 עם התקנים בעלי  ECO 900-צימוד ה
 אלחוטית. Bluetooth®טכנולוגיית 

 על ההתקן.  Bluetooth-. הפעל את יכולת ה1
 עד למרחק של זרוע ביניהם.  ECO 900-. מקם את ההתקנים וה2
 מכובה. ECO 900 -. וודא שה3
  , לחץ והחזק את כפתור  ECO 900-. על מנת להפעיל את מצב הצימוד של ה4

 חשוב לא לעזוב את  –Power on"פקודה קולית: ". הדיבורית תשמיע ההפעלה    
 אור כחול יהבהב לסירוגין." ו"דו דוצליל האצבע עד שהדיבורית תשמיע     

 ". 0000" והכנס את הסיסמה "ECO 900, בחר "ECO 900-. חפש את ה5
 סמה., לא נדרשת הכנסת סי"צימוד פשוט"  אם ההתקן תומך בפעולת    

  יהבהב  ECO 900-הרב תכליתי של ה LED-. כאשר החיבור הושלם, מחוון ה6
 "YOUR PHONE IS CONNECTED"הפקודה  ותישמע  בכחול    
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עם שני התקנים בעלי  ECO 900-צימוד ה
 אלחוטית  Bluetooth®טכנולוגיית 

(Multi-point) 
 

-)נקודות מרובות( על מנת לאפשר צימוד בו Multi-point-תומך בפעולת ה ECO 900 -ה
 זמני של הדיבורית עם שני התקנים.

 
 ECO 900 -ה צימוד" הצעד אחר עקוב) הראשון להתקן ECO 900 -ה את חבר .1

 אלחוטית"(. ®Bluetoothטכנולוגיית  עם התקנים בעלי
 וההתקן הראשון שחובר ינותק באופן אוטומטי. ECO 900-כבה את ה .2
 עםECO 900 -להתקן השני )עקוב אחר הצעד "צימוד ה ECO 900-את החבר  . 3

 אלחוטית"(. ®Bluetoothהתקנים בעלי טכנולוגיית 
בתפריט  וההתקן הראשון שצומד ECO 900-של ה Bluetooth-הפעל את חיבור ה .4

 של ההתקן.  Bluetooth-ה

 
 " )התחבר( באופן ידני, על מנת connectבהתקנים מסוימים ייתכן שתידרש ללחוץ "• 
 .ECO 900 -ה לחבר את   
 יעבור למצב   ECO 900-אם הצימוד אינו מושלם בהצלחה בתוך שתי דקות, ה• 
 המתנה באופן אוטומטי ויכבה לחלוטין לאחר חמש דקות. חזור על הצעדים לצימוד שני   
 ההתקנים בשנית.  
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 ההתקנ
 
  נמצא התופסן של EVA-ה שצד וודא, השמש מגן שולי על השמש מגן תופסן את קבע. 1

  על חלקו העליון של מגן השמש.    
 

 
 השמש המקובע בתוך( לתופסן מגן  ECO 900-. חבר את המגנט )הצד האחורי של ה2

 מסגרת התופסן.

 
 על מגן השמש כך שהמיקרופון   ECO 900-. מקם את ה3

  180-מכוון לפיו של המשתמש. אם נושבת רוח חזקה מהחלון, סובב אותו ב יהיה
 אותו. וחבר מעלות

  

 
  

 מגן השמש

 חלון

 מיקרופון

 מגן השמש

EVA 

EVA 

 
 תופסן
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 שלך ECO 900 -השימוש ב
 במצב המתנה,

 שניות 6כפתור קבלת השיחה יהבהב בכחול כל 

 
 שיחהביצוע 

 ECO 900 -חייג את המספר על הטלפון שלך והשיחה תועבר באופן אוטומטי ל -

 
 חיוג קולי

  לחץ לחיצה קצרה על כפתור קבלת השיחה הרב תכליתי עד שהפקודה הקולית תקרא  -
  "VOICE DIAL" 

 
 חיוג חוזר של מספר אחרון

ית תקרא לחץ והחזק את כפתור קבלת השיחה הרב התכליתי עד שהפקודה הקול -
"Last number redial " 

  

 
 אתחול )מחיקת כל היסטוריית הצימודים(

 '+' של עוצמת השמע -לחץ והחזק את כפתור קבלת השיחה הרב תכלית ואת כפתור ה -
 פעמיים.  LED-שנשמע צליל "דו דו" ונראה הבהוב כחול/אדום של מחוון ה עד  

 
 אין כיסוי רשת/מחוץ לטווח

 והטלפון הנייד הופך   ECO 900-שת או שהמרחק בין הכאשר אין כיסוי ר -
 .שניות 15למחוץ לטווח, יישמע צליל "דו דו" כל   
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 שלך ECO 900 -השימוש ב
 

 כאשר קיימת שיחה נכנסת,
כפתור קבלת השיחה הרב התכליתי יהבהב בכחול ארבע פעמים כל חמש שניות יחד עם 

 .הרינגטון שלך
 

 קבלת שיחה
 קבלת השיחה הרב התכליתי פעם אחת על מנת לענות לשיחהלחץ על כפתור  -
 

 דחיית שיחה

 לחץ על כפתור ההפעלה/כיבוי וסיום שיחה פעם אחת על מנת לדחות שיחה -
 

 בזמן שיחה קיימת
 

 סיום שיחה

 לחץ על כפתור ההפעלה/כיבוי וסיום שיחה פעם אחת על מנת לסיים שיחה קיימת -
 

 כיוון עוצמת שמע
 רי הגברת עוצמת השמע או הנמכת עוצמת השמע על מנת לכוון את רמת לחץ על כפתו -
 רמות שמע( 8)לחיצה אחת עבור שינוי רמת שמע אחת, סך הכל  השמע  
 

 העברת שיחה
 צליל "דו" להעברתלחץ והחזק את כפתור קבלת השיחה הרב התכליתי עד שיישמע  -

 לטלפון הנייד. ECO 900 -שיחה מה
 לחץ והחזק את כפתור קבלת השיחה הרב התכליתי עד שיישמע צליל "דו"  -

 .ECO 900-להעברת שיחה מהטלפון הנייד ל  
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 שלך ECO 900 -השימוש ב
 

 השתקה/ביטול השתקה

שיחה לחץ והחזק את כפתור הנמכת עוצמת השמע על מנת להשתיק  -

קיימת או לחץ והחזק את כפתור הגברת עוצמת השמע לביטול 

 ההשתקה.

 
 :ECO 900-לאחר צימוד שני טלפונים עם ה

 
 חיוג קולי )רק עבור הטלפון הראשון שחובר(

בזמן מצב המתנה, לחץ לחיצה קצרה על כפתור קבלת השיחה הרב התכליתי עד  -

 " Voice dialשהפקודה הקולית תקרא "
 )רק עבור הטלפון הראשון שחובר(חיוג קולי 

בזמן מצב המתנה, לחץ והחזק את כפתור קבלת השיחה הרב התכליתי עד  -

 ".Last number redial"שהפקודה הקולית תקרא 

 
 שיחה ממתינה

לחץ פעם אחת על כפתור קבלת השיחה הרב התכליתי על מנת לשים  -

 נהאת כל השיחות הפעילות במצב המתנה ולענות לשיחה הממתי

לחץ פעם אחת על כפתור ההפעלה/כיבוי וסיום שיחה על מנת לסיים  -

 את השיחה הפעילה ולענות לשיחה הממתינה
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 מאפיינים מיוחדים 
 

 ההתקנים שלךשל ו ECO 900 -חיבור חוזר אוטומטי של ה

 
 דקות לאחר ניתוקו מהטלפון. 5יכבה  ECO 900 -לחסכון בסוללה, ה

 יתחבר באופן אוטומטי לשני הטלפונים שלך כאשר ECO 900 -ה

תפעיל אותו, אחרת, עליך ללחוץ ולהחזיק את כפתור קבלת השיחה הרב 

התכליתי עד שמיעת צליל "דו" ארוך על מנת לחבר את הטלפונים או לחברם 

 באופן ידני באמצעות תפריט הטלפון.

 ביטול הד

 

)לכידת קול צלולה(, כאשר הצד השני שומע הד בזמן  CVCתודות לתמיכה של 

 CVC-השיחה, ניתן להגביר את רמת השמע על מנת להפעיל את פעולת ה

 החכמה, אשר מסוגלת להפחית הד הנוצר בין הרמקול

 והמיקרופון.

 
 ברקע Skype, שיחת ועידה, שיחת GPSמוזיקה, ניווט 

 
והטלפון הנייד מחוברים ושהטלפון שלך תומך בפרופיל  ECO 900 -ראשית, וודא שה

A2DP. 

מהטלפון, הם יועברו  Skype, שיחת ועידה או GPSכאשר אתה משתמש בניווט 

 . ECO 900-אוטומטית ל

שיחה נכנסת. כאשר  כאשר אתה מאזין למוזיקה, היא תושהה אוטומטית כאשר יש לך
 השיחה מסתיימת הוא יתחיל לנגן בשנית.
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 LEDמחוון 
 

 מצב
 כפתור מענה

On/Off  נורית אדומה 
 MFBכפתור מענה 
 נורית כחולה

 מהבהב מהבהב מצב צימוד

 מצב המתנה
 )אין טלפון מחובר(

 שניות 3הבהובים כל  1 

 מצב המתנה
 מחוברים( 2או  1)טלפון 

 שניות 6הבהוב אחד כל  

 שניות 5הבהובים כל  4  שיחה נכנסת

  שניות 3הבהוב אחד כל  (ECO 900שיחה פעילה )

  השנייהבהוב כל  שיחה פעילה)בטלפון(

  פועל שיפה פעילה במצב מושקט

 שניות 5הבהובים כל  4 שניות 5הבהובים כל  4 שיחה ממתינה

)שיחה אחת ממתינה  שיחה ממתינה
 ושיחה אחת פעילה(

 שניות 3הבהוב אחד כל  שניות 3 הבהוב אחד כל

)מחיקת כל היסטוריית  אתחול
 הצימודים(

 הבהובים 2 הבהובים 2

בצבעים כתום וירוק שעל כפתור ההפעלה/כיבוי וסיום שיחה נמצא בשימוש עבור מצב  LED-מחוון ה -
הסוללה.

 

(P5-)אנא עיין ב
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 בעיות רוןפת
 

 איני יכול לחבר את הדיבורית עם הטלפון הנייד שלי

 וודא שהדיבורית מופעלת וטעונה במלואה -
 מופעלת על הטלפון שלך Bluetooth-וודא שהגדרת ה -
 וודא שהדיבורית במצב צימוד )מהבהבת בכחול ואדום לסירוגין( -
 וודא שהדיבורית אינה מחוץ לטווח הקליטה של הטלפון שלך -

אם הצעדים לעיל אינם פותרים את הבעיה, אנא כבה את הדיבורית לרכב וטען אותה, 
 לאחר מכן נסה שנית.

 
 איני יכול לשמוע קול מהדיבורית

 וודא שהדיבורית מופעלת וטעונה במלואה -
 וודא שהדיבורית מוצמדת ומחוברת לטלפון שלך -
 וודא שהשיחה אינה מועברת לטלפון שלך -
 השמע גבוהה מספיקוודא שרמת  -

 
 איני יכול לכבות את הדיבורית

אנא לחץ והחזק את כפתור ההפעלה/כיבוי וסיום שיחה לזמן ארוך יותר, אחרת, אנא טען 
 שניות ונתק את המטען, כעת הדיבורית תכבה. 2-3את הדיבורית 

 
 איני יכול להפעיל את הדיבורית

שעות ולאחר מכן  5טען אותה וודא שהדיבורית מופעלת וטעונה במלואה, אחרת, אנא 
 הפעל אותה שוב.
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 בעיות )המשך( רוןפת
 

 הטלפון אינו מתחבר מחדש באופן אוטומטי לדיבורית
 )אין טלפון מחובר(

 חבר באופן ידני את הדיבורית דרך הטלפון הנייד שלך -
 ולאחר מכן הפעל אותו בשניתכבה את הטלפון הנייד  -
 כבה את הדיבורית ולאחר מכן הפעל אותה בשנית. -
 לחץ והחזק את כפתור קבלת השיחה הרב התכליתי עד שיישמע צליל "דו" ארוך, לאחר  -
 .מכן הטלפון שלך מחובר  
 

 אם הצעדים לעיל אינם פותרים את הבעיה, כבה את הדיבורית
 שנית.ואתחל אותה, לאחר מכן חבר אותם ב

 

 למה אני שומע רעש בזמן השיחה?
קיימת חסימה בין הדיבורית והטלפון הנייד שלך, אנא סלק אותה. או שים את הטלפון הנייד 

 שלך בשטח פנוי.
 

הגבר את רמת השמע על  מקבל השיחה שומע הד בזמן השיחה, כיצד להפחית אותו?
ד הנוצר בין הרמקול החכמה אשר יכולה להפחית את הה CVC-מנת להפעיל את פעולת ה

 והמיקרופון.
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 הצהרת תאימות
 

 , מצהירים שהמוצר הבא: רמפל שיווק ותקשורת בע"מ אנו,

 
  Bluetoothשם המוצר: דיבורית 

 ECO 900מספר דגם: 

 
 תואם לדרישות ההכרחיות של דירקטיבת המועצה

1999/5/EC  נקראת דירקטיבת(R&TTE מאמר :)3.1a, 3.1b, 3.2  והמוצר מיוצר

 של הדירקטיבה. 11בהתאם למאמר 

 

 FCC-הצהרת תאימות ל
 

 . ההפעלה כפופה לשני התנאים הבאים:FCC-של חוקי ה 15התקן זה מתאים לחלק 

 (התקן זה לא יגרום להפרעות מזיקות1)

לרבות הפרעות אשר עלולות (התקן זה חייב לקבל כל הפרעה אשר נקלטה 2)

 לגרום לפעולה בלתי רצויה.

 
15.21 

הגורם אזהרה: כל שינוי או התאמה בציוד אשר אינם מאושרים במפורש ובכתב על ידי 
 לבטל את סמכות המשתמש להפעיל את הציוד. עלולהמוסמך לאישור התאימות 
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 )המשך( FCC-תאימות ל הצהרת

 
15.105(b) 

, Class Bציוד זה נבדק ונמצא מתאים להגבלות עבור התקנים דיגיטליים מסוג 

. הגבלות אלו מתוכננות לספק הגנה סבירה כנגד FCC-של חוקי ה 15בהתאם לחלק 

הפרעות מזיקות בהתקנות בסביבת מגורים. ציוד זה מייצר, משתמש ומסוגל לשדר 

רדיו ובמידה שאינו מותקן ונמצא בשימוש בהתאם להנחיות, עלול אנרגיה בתדר 

 לגרום להפרעות מזיקות לתקשורת רדיו.

 
עם זאת, אין ערובה שלא תתרחש הפרעה בהתקנה מסוימת. אם ציוד זה אכן גורם 

להפרעות מזיקות לקליטת רדיו או טלוויזיה, אשר ניתן לזהותן על ידי כיבוי והפעלת 

 לתקן את ההפרעה על ידי אחד או יותר מהצעדים הבאים: הציוד, מומלץ לנסות

 
 כוון או מקם מחדש את אנטנת הקליטה• 

 הגדל את המרחק בין הציוד והמקלט• 

 חבר את הציוד לשקע על מעגל השונה מזה שאליו מחובר המקלט• 

 התייעץ עם הסוחר או טכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה לעזרה• 
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 הוראות בטיחות
 וח:הוראות בטיחות לשימוש בספק כ

 

 וודא שמתח ההזנה )מתח הרשת( מתאים למתח ההפעלה שמצוין .1

 על הספק.

 עת בספק הכוח בידיים רטובות.אין לג .1

 אין לפתוח את מכסה הספק בכל מקרה. סכנת מתח גבוה. .3

 הרחק את הספק מטמפרטורות גבוהות. .4

 מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד ולא לשימוש בסביבה לחה.הספק  .5

במקרה של התחממות יתר של הספק יש לנתקו ממתח הזנה ולפנות  .6

 למעבדת שרות.

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 תעודת אחריות
 

 תעודת אחריות
 

 מתחייבת( "רמפל" להלן( המוצר יבואנית מ"בע ותקשורת שיווק רמפל חברת
 :להלן המפורטים לתנאים בהתאם, למוצר אחריות למתן, בזאת

 לו הוצמדה ואשר, הלקוח י"ע נרכש אשר רמפל י"ע המיובא מוצר הוא -" מוצר"

 .זו אחריות תעודת

 ולמשך, הרכישה במועד מתחילה זה למוצר האחריות תקופת .1
 .חודשים 12

 י"ע רכישה חשבונית/קבלה להצגת בכפוף בתוקף תהא זו תעודה .1
 .בלבד הלקוח

 ובכפוף האחריות בתקופת, כי הלקוח כלפי מתחייבת רמפל .3
 יהא המוצר, רגילים הפעלה בתנאי, במוצר וסביר רגיל לשימוש

 .פגמים ללא

 השימוש הוראות את היטב לקרוא בזאת מחויב הלקוח .4
 למפורט בהתאם המוצר את ולהפעיל למוצר המצורפות

 .אלו בהוראות

 ליקויים מכסה ,זו בתעודה כמפורט ,המוצר כלפי רמפל אחריות .5
 .במוצר וסביר רגיל משימוש נובעים אשר במוצר

 ליקויים כוללת אינה זו אחריות, בכלליות לפגוע ומבלי, מקרה בכל
 :בשל נגרמים אשר

 י"ע סופקו שלא עזר חומרי או ממשק, חומרה, תוכנה .א

 .מקורית מתוצרת אינם אשר או רמפל
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 או הלקוח י"ע נערכו אשר ,ממנו בחלק או במוצר שינוי .ב

 .רמפל באישור שלא ',ג צד

 מספקת בלתי או נכונה לא, מוסמכת לא תחזוקה .ג
 .שלישי צד כל י"ע או הלקוח י"ע שבוצעה

 שלו ההפעלה להוראות בהתאם שלא במוצר שימוש .ד
 .המוצר לייעוד בהתאם

 או מרשלנות כתוצאה שנגרם, למוצר אבדן או שבר, נזק .ה
, ברק מכת, משריפה כתוצאה או הלקוח של הזנחה

 המצויה אחרת סיבה כל או חשמלי קצר, הצפה, שיטפון

 .רמפל חברת של לשליטתה מחוץ

 הוא, אחריות תחת המצוי חומרה מוצר כי לרמפל יסתבר אם .6
 ובהתאם הבלעדי דעתה שיקול י"עפ רמפל תחליט, לקוי או פגום

 או, אותו להחליף או המוצר את לתקן אם, החברה למדיניות

 טענה כל תהא לא ללקוח. מחודש חליפי למוצר, ממנו מרכיבים
 .כך בשל מטעמה מי או רמפל כלפי

 מקרה בשום, כי מובהר, זו בתעודה הכלולות ההתחייבויות למעט .7
 'ג צד כלפי או הלקוח כלפי אחראים מטעמה מי או רמפל יהיו לא

 מחיקת או אבדן לרבות, תוצאתי או עקיף, ישיר לנזק כלשהו
 כתוצאה להיגרם עלולים אשר רווחים או הכנסות אובדן, מידע

 מפעולות כתוצאה או תקינותו מאי כתוצאה, במוצר משימוש

 .למוצר שירות מתן לצורך
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