
מדריך למשתמש



מדריך למשתמש
 ברצוננו להודות לכם שקניתם את האוזניות המעולות בטכנולוגית בלוטות' של חברתנו.

נבקשך לקרוא מדריך זה בעיון לפני השימוש במכשיר על מנת לסייע לך להפעיל אותו כראוי.
הערה: הנתונים במדריך זה עשויים להשתנות ללא מתן התראה מוקדמת!

תאור המוצר

1. עוצמת קול +/-
2. שיר/ ערוץ קודם

3. נורית חיווי
4. הדלקה/ כיבוי, השמעה/ השהייה

5. בלוטות'/ דיבורית
6. שיר/ ערוץ הבא

7. כניסת עזר )כניסת אודיו 2.5 מ"מ(
USB 8. חריץ

SD 9. חריץ מיקרו



1. איכות קול סטריאופוני מעולה
A2DP 2. תומך בפרופיל

3. תומך בפרופיל דיבורית
4. תומך בפרופיל אוזניות

)SD TF( 5. תמיכה בכרטיס מיקרו
6. תמיכה ב-Aux )עזר( בנגן המוזיקה

FM 7. תמיכה ברדיו
8. סוללת ליתיום נטענת מובנית לזמן המתנה ארוך.

1. כבל טעינה
ניתן לטעון את האוזניות על ידי שימוש בכבל ה-USB המצורף. 

2.הדלקה/ כיבוי
יש ללחוץ על כפתור מס' 4 על מנת להדליק או לכבות את המכשיר.

מאפיינים

הפעלת הפונקציות



3. מצב רדיו
אחרי הדלקת המכשיר, הוא ייכנס בצורה אוטומטית למצב רדיו; יש ללחוץ על 
כפתור מס' 4 )השמעה/ השהייה( על מנת לאתר ערוצי רדיו ולחיצה על אותו 

 כפתור שוב תעצור את האיתור; לאחר מכן, יש ללחוץ על כפתור 2
)השיר הקודם( וכפתור 2 )השיר הבא( על מנת לבחור את הערוצים המאושרים.

4. מצב בלוטות'
אחרי הדלקת המכשיר, יש ללחוץ על כפתור 5 )בלוטות'( על מנת להכינס למצב 

בלוטות'; נורית החיווי תהבהב בכחול, דבר שיציין שבאפשרותך לצמד את 
התקן הבלוטות' שלך עם מערכת אוזניות זו ושם הצימוד של ערכת אוזניות זו 

תהיה 'NOA BT-888'; סיסמת הצימוד, אם תופיע דרישה לכזו, תהיה '0000'. 
לאחר השלמה מוצלחת של הצימוד, ההבהוב הכחול ייפסק ויתאפשר לך 

 ליהנות ממוזיקה אלחוטית או ביצוע שיחות בלי שימוש בידיים. 

SD 5.נגן מוזיקה דרך כרטיס מיקרו
יש להכניס את כרטיס המיקרו SD לחריץ )9( ולהדליק את המכשיר; הנגן 

ישמיע את המוזיקה שאגורה בכרטיס בהתאם.

הפעלת הפונקציות - המשך



2.1+EDR :'1. גרסת בלוטות
2. מרחק פעולה: 0 עד 10 מטרים

ISM 3. טווח התדירות: 2.4 עד 2.4835 ג'יגה הרץ בפס
4. טווה פעולה: עד 10 מטרים

5. מצב המתנה רגיל: עד 200 שעות
6. סוללת ליתיום נטענת: 300 מיליאמפר

אביזרים: כבל USB, כבל אודיו

מפרט

)Aux In( 6. מצב כניסת עזר
יש להשתמש בכבל האודיו הממיר כניסת 2.5 מ"מ לכניסת 3.5 מ"מ על מנת 
לחבר לנגן מוזיקה כגון נגן MP3, טלפון סלולארי, מחשב PC וכדומה; ערכת 

האוזניות תשמיע את המוזיקה שתגיע ממקור המוזיקה בהתאמה. 

הפעלת הפונקציות - המשך



NOA 888 תעודת אחריות – אוזניות 
חברת ברקום שיווק והפצה בע”מ נותנת שירות למוצר )להלן “ברקום”( מתחייבת בזאת, למתן אחריות למוצר, בהתאם לתנאים 

המפורטים להלן:
 “מוצר” – הוא מוצר המיובא ע”י חברת ברקום אשר נרכש ע”י הלקוח, ואשר הוצמדה לו תעודת אחריות זו.

1. תקופת האחריות למוצר זה מתחילה במועד הרכישה, ולמשך 12 חודשים.
2.תעודה זו תהא בתוקף בכפוף להצגת קבלה/חשבונית רכישה ע”י הלקוח בלבד.

3. ברקום מתחייבת כלפי הלקוח כי, בתקופת האחריות ובכפוף לשימוש רגיל וסביר במוצר, בתנאי הפעלה רגילים, המוצר יהא ללא פגמים.
4. הלקוח מחויב בזאת לקרוא היטב את הוראות השימוש המצורפות למוצר ולהפעיל את המוצר בהתאם למפורט בהוראות אלו.

5. אחריות ברקום כלפי המוצר, כמפורט בתעודה זו, מכסה ליקויים במוצר אשר נובעים משימוש רגיל וסביר במוצר.
בכל מקרה , ומבלי לפגוע בכלליות, אחריות זו אינה כוללת ליקויים אשר נגרמים בשל:

א. תוכנה, חומרה, ממשק או חומרי עזר שלא סופקו ע”י ברקום או אשר אינם מתוצרת מקורית.
ב. שינוי במוצר או בחלק ממנו, אשר נערכו ע”י הלקוח או צד ג’, שלא באישור ברקום.

ג. תחזוקה לא מוסמכת, לא נכונה או בלתי מספקת שבוצעה ע”י הלקוח או ע”י כל צד שלישי.
ד. שימוש במוצר שלא בהתאם להוראות ההפעלה שלו בהתאם לייעוד המוצר.

ה. נזק, שבר או אבדן למוצר, שנגרם כתוצאה מרשלנות או הזנחה של הלקוח או כתוצאה משריפה, מכת ברק, שיטפון, הצפה, 
קצר חשמלי או כל סיבה אחרת המצויה מחוץ לשליטתה של חברת ברקום.

6. אם יסתבר לברקום כי מוצר חומרה המצוי תחת אחריות, הוא פגום או לקוי, תחליט ברקום  עפ”י שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם 
למדיניות החברה, אם לתקן את המוצר או להחליף אותו, או מרכיבים ממנו, למוצר חליפי מחודש. ללקוח לא תהא כל טענה כלפי 

ברקום או מי מטעמה בשל כך.
7. למעט ההתחייבויות הכלולות בתעודה זו, מובהר כי, בשום מקרה לא יהיו ברקום או מי מטעמה אחראים כלפי הלקוח או כלפי 
צד ג’ כלשהו לנזק ישיר, עקיף או תוצאתי, לרבות אבדן או מחיקת מידע, אובדן הכנסות או רווחים אשר עלולים להיגרם כתוצאה 

משימוש במוצר, כתוצאה מאי תקינותו או כתוצאה מפעולות לצורך מתן שירות למוצר.
8. השירות מכוח תעודת אחריות זו יינתן באופן המפורט מטה:

 מומלץ לפנות לקבלת תמיכה דרך דואר אלקטרוני:info@barcom.co.il או במס’ הטלפון  של שירות הלקוחות 1700704700.
א’ – ה’ 10:00-17:00. במידה ולא ניתן יהיה לפתור את הבעיה באמצעות תמיכה טלפונית, יוזמן הלקוח למעבדת השירות של 

 ברקום, או לשלוח את הדיבורית למעבדה.
www.barcom.co.il )כל האמור בתעודה זו מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מתייחס לשני המינים(

תעודת אחריות






