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שפת ברירת המחדל היא אנגלית. ניתן לשנות שפה באמצעות 
אפליקציית Cardo  לשפות רבות כולל עברית.

Volume + | + ווליום

Mobile / Media | טלפון / מדיה

LED Indicator  | חיווי לד

Charging | USB טעינת

Volume -  | - ווליום

Intercom | אינטרקום

Getting Started | התחלת עבודה

On/ Off | כיבוי / הדלקה

Pair Mobile Devices | צימוד לטלפון

Search for Bluetooth devices  |  

חפש רשת בלוטות׳

Searching for available devices
Freecom

Bluetooth

ON

Searching for available devices
Freecom

Bluetooth

ON

1

FREEC
OM

GPS

2

Search for Bluetooth devices on the GPS | 

חפש רשת בלוטות׳ 

x2

x1

x1

x1Search for Bluetooth devices on the Phone |  

חפש רשת בלוטות׳

communication in motion

Use while charging | שימוש בעת טעינה

Flash | הבהוב

Pair Phone | צימוד מכשיר
Add a 2nd Phone / GPS | הוספת טלפון נוסף 

 Cancel Pairing |  ביטול צימוד

Pair GPS | GPS צימודPair Phone  |  צימוד טלפון

סיום תהליך Flash | הבהוב 
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Default language is English. Language set can be changed via 

the Cardo Connect App setting or  the Cardo Community

Register your device on the Cardo Community under
cardosystems.com/cardo-community/   for
Receive software update | Customize device |   & more

x1

Flash | הבהוב

FREECOM 1FM

רשום את המכשיר שלך בקהילת קרדו:
cardosystems.com/cardo-community 

לקבלת עדכוני תוכנה |התאמה אישית להתקן ועוד

תעודת אחריות
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 24 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 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  

 info@barcom.co.il :לפניות בנושא שרות 

או בטלפון: 08-9355925

Cardo Mobile App

Cardo Connect 

App

•  For easy configuration • להתאמת הגדרות בקלות
•  Remote control operation • הפעלה ע״י שלט רחוק
•  On-the-go setting customization • התאמה אישית תוך כדי תנועה

אפליקציה



Phone Features |  אפשרויות המכשיר

Reject | דחה שיחה

Speed Dial | חיוג מהיר

Answer  | מענה לשיחה

Set via app | הגדר דרך האפליקצייה 

Auto Scan |  סריקה אוטומטית                                                

Previous | הקודם Next | הבא

x2

On | הפעלה On | הפעלהOff | כיבוי Off | כיבוי

x2

x1

x1

x1

FM Radio | FM  רדיו Music | מוסיקה

x2

x1

x1

or

או x1

cardosystems.com/support

communication in motion

Copyright
The contents of this Guide, including all text, illustrations and drawings 
are the exclusive intellectual property of Cardo Systems, Ltd. and are 
protected by copyright laws. They are not in the public domain. Any 
partial or total reproduction, translation and or dissemination, without 
the prior written authorization by Cardo Systems, Ltd. are strictly 
prohibited. Any rights not expressly granted herein are reserved.

© cardosystems
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Previous | הקודם Next | הבא

Redial | חיוג חוזר

x3

End a call | סיים שיחה

x1

Sharing Audio | שיתוף מוסיקה

Start / Stop sharing |הפעל/הפסק שיתוף
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Factory Reset | איפוס להגדרות יצרן

Voice dial | חיוג קולי

x1

Ignore a Call | סינון שיחה

x1

 

cardosystems.com

 

support@cardosystems.com


