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 מיקרופון
מובנה

Neck Travel Pillow 

and Bluetooth Hoodie
חברת ברקום שיווק והפצה בע”מ  )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.
 תקופת האחריות למוצר זה מתחילה במועד הרכישה, ולמשך 12 חודשים.
תעודה זו תהא בתוקף בכפוף להצגת קבלה/חשבונית רכישה ע”י הלקוח 

 בלבד.
ברקום מתחייבת כלפי הלקוח כי, בתקופת האחריות ובכפוף לשימוש רגיל 

וסביר במוצר, בתנאי הפעלה רגילים, המוצר יהא ללא פגמים.
הלקוח מחויב בזאת לקרוא היטב את הוראות השימוש המצורפות למוצר 
ולהפעיל את המוצר בהתאם למפורט בהוראות אלו. 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 

תעודת אחריות
 כל סיבה אחרת המצויה מחוץ לשליטתה של חברת ברקום.

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.
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. 

לפניות בנושא שרות: info@barcom.co.il או בטלפון: 08-9355925
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הנחיות בטיחות

אין לחשוף את המוצר לנוזלים וללחות.

אין לנסות לטפל במוצר על ידי פירוק, פתיחה וכד’.

אין לאחסן את המוצר בקרבת חומצות.

יש להרחיק את המוצר מאש.

הנחיות טעינה

יש לטעון את הסוללה באופן מלא לפני שימוש ראשון.

יש להשתמש בכבל ה-USB המצורף לחברו לשקע הטעינה של כרית הנסיעות.

.USB עתה יש לחבר את צידו השני של הכבל למחשב או למטען

בזמן הטעינה, נורית חיווי מצב בלוח הבקרה תהפוך אדומה.

כאשר הטעינה תושלם, הנורית האדומה תהפוך כחולה.

הסוללה תיטען במלואה תוך כשעה אחת.

מאפיינים

הברדס המוגדל שומר על פרטיות וחוסם אור לשינה טובה

ניתן להסיר את הברדס לכביסה

iOS אפשרות להפעלת סירי בפקודות קוליות במכשירי

מיקרופון מובנה לשם תפקוד כדיבורית

תואם לכל הטלפונים החכמים

המוצר נטען באמצעות כבל מיקרו USB אוניברסלי.
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מאפיינים

גרסת בלוטות׳: 4.1

GHz 2.480 - 2.402 :תדר

טווח שידור: 10 מטרים

10 mW RMS x 2 :הספק מוערך

יחידת רמקול: 32ohm / 10 מ”מ

mAh 100 3.7V סוללה: פולימר ליתיום נטענת

זמן המתנה: מעל ל-60 שעות

זמן נגינה: עד 5 שעות

5V DC זמן טעינה: כ-60 דקות

עם מעגל מודפס מתוכנן להגן מפני זרם-יתר, טעינת-יתר והתחממות-יתר

ממשק הכפתורים

1. הנמכת עצמת הקול )לחיצה ארוכה(/ השיר הקודם )לחיצה קצרה(

 2. השמעה/ עצירה/ מענה/ ניתוק/ חיוג חוזר

 הדלקה/ כיבוי )לחיצה ארוכה(

 השמעה/ עצירה )לחיצה קצרה(

 מענה/ ניתוק )לחיצה קצרה(

חיוג חוזר )לחיצה כפולה(

3. הגברת עצמת הקול )לחיצה ארוכה(/ השיר הבא )לחיצה קצרה(

 4. נורית חיווי לד

- דחיית שיחה נכנסת על ידי לחיצה במשך 2 שניות על כפתור ההשמעה/ עצירה.


