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אוזניות בלוטות׳

NOA TRAVEL X

מדריך למשתמש
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משתמש יקר,
ברצוננו להודות לך על שבחרת ב-NOA Travel X - מוצר איכותי  נוסף מבית ברקום. 

בחירתך חשובה לנו מאוד ואנו מודים לך  שהצטרפת לשורות לקוחותינו. 
נבקשך לעיין במדריך זה בעיון לפני תחילת השימוש במוצר.
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תכולת האריזה

סט אוזניות בלוטות’

מארז טעינה נייד

כבל טעינה
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סקירת האוזניות
)R( 1. ימין

)L( 2. שמאל
3. הוראות הפעלה

הרצועה הבאה

מיקרופון

שקע טעינה ונתונים

MFB מתג/כפתור

LED נורית חיווי

 רצועה
קודמת

 הנמכת
קול

הגברת קול
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הצגת פונקציות

הפעלה וכיבוי
הפעלה: יש להוציא את האוזניות מתוך מארז הטעינה כדי להפעילן.

כיבוי: יש להכניס את האוזניות לתוך מארז הטעינה והן תכבינה מעצמן.

קישור
חיבור של אוזניה יחידה

 1. יש להוציא את אחת האוזניות מתוך מארז הטעינה. לאחר מכן יש ללחוץ 
    לחיצה ארוכה על כפתור ה-MFB עד שהנורית תהבהב לסירוגין בירוק ובאדום.

 .AWEI T2 2. יש להפעיל את מאפיין הבלוטות’ של הטלפון ולחפש את 
     כאשר הטלפון התחבר בהצלחה, הנורית תהבהב בכחול ויישמע חיווי קולי   

     connected )מחובר(.

חיבור של שתי האוזניות
 1. יש להוציא את שתי האוזניות מתוך מארז הטעינה. האוזניות תופעלנה באופן 

     אוטומטי והאוזניה הימנית תתחבר באופן אוטומטי לשמאלית.
     לאחר חיבור האוזניות זו לזו, יישמע חיווי קולי Connected )מחובר(,

     Left Channel )ערוץ שמאלי(, Right Channel )ערוץ ימני( ו-pairing )מקשר(.
     נורית החיווי תהבהב בירוק ובאדום )האוזנייה במצב חיפוש.

     עתה ניתן להפעיל את הבלוטות’ בטלפון או בהתקן אחר שבשימושך(.
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 2. יש להפעיל את מאפיין הבלוטות’ של הטלפון )או של ההתקן האחר שבשימושך( 
     ולחפש את AWEI T2 לשם קישור. כאשר הטלפון התחבר בהצלחה, יישמע חיווי 

     קולי Second device connected )ההתקן השני מחובר(.
     חיבור מחדש: האוזניות יתחברו לטלפון בפעם הבאה שהטלפון יופעל )מתוך 

    הנחה שהבלוטות’ בטלפון פעיל ושהמאפיין הבלוטות’ לא מחק את נתוני האוזניות(.

אופן השימוש
 1. האוזניות עברו קישור זו לזו במפעל, כך שכאשר מקבלים את הערכה )של שתי 

    האוזניות(, כל שיש לעשות הוא להוציא את האוזניות מתוך מארז הטעינה.
 2. אם יש צורך לבצע קישור מחדש של האוזניות, יש ללחוץ לחיצה ארוכה על

     כפתור ה-MFB של שתי האוזניות עד שנורית החיווי תהבהב בכחול ובאדום. 
     לאחר קישור מוצלח של האוזניות,הנורית תהבהב בכחול באיטיות. לאחר מספר 

    שניות, הנורית של אחת האוזניות תהבהב בכחול ובאדום לשם חיבור לטלפון.
 3. במצב TWS, כאשר הסוללה של אחת האוזניות חלשה, שתיהן ייכבו באופן 

     אוטומטי. באותה מידה, כאשר המכשיר אליו מחוברות האוזניות נכבה, 
     תוך חמש דקות גם האוזניות נכבות. 

הערה:
אם אחת האוזניות אינה פועלת, יש לכבות את הבלוטות’ בטלפון שלך, להחזיר את האוזניות 
למארז הטעינה, להוציא את שתי האוזניות מהמארז ולהחזיק את שתיהן פעילות. אחר כך יש 
ללחוץ פעם אחת על כל אוזנייה, כשלאחר מכן הנורית תהבהב בירוק ובאדום בין שנייה אחת 

לעשר שניות. לאחר מכן, שתי האוזניות יהיו מקושרות בצורה כהלכה. יש לחזור על צעד 1 ו-2 
כדי לקשר מחדש את האוזניות לטלפון.
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הגדרת כפתורים
 # כדי להיכנס למצב קישור יש ללחוץ לחיצה ארוכה על כפתור ה-MFB עד 

   שנורות החיווי באדום וכחול יהבהבו לסירוגין
# לחיצה על כפתור ה-MFB יענה לשיחה נכנסת.

# לחיצה בת 2 שניות על כפתור ה-MFB תדחה שיחה נכנסת.
 # לחיצה על כפתור ה-MFB אחרי קבלת שיחה תגרום לניתוקה.

.MFB-לניגון לחץ על כפתור ה # 

.MFB-לעצירה לחץ על שוב כפתור ה # 

 # להגברת הווליום לחץ +.

 # להנמכת הווליום לחץ -.

 # למעבר לקטע הבא לחץ לחיצה ארוכה על +.

# למעבר לקטע הקודם לחץ לחיצה ארוכה על -.
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מפרט אוזניית בלוטות’
V5.0 :’גרסת בלוטות

AVRCP ,A2DP ,HSP ,HFP :’פרוטוקולי בלוטות 
 זמן המתנה: 200 שעות

 משך פעולה: כ-5 שעות שיחה, כ-4 שעות של השמעת מוזיקה
 זמן טעינה: כשעתיים
 DC5V :מתח טעינה 

 טמפרטורה לתקינות המכשיר: 20-/50+ מעלות
 מרחק פעולה מירבי: 10 מטרים )ללא nכשולים(

80mAh / 3.7V  :סוללת האוזניות 
1500mAh / 3.7V  :סוללת נרתיק הטעינה 

2.402G-2.480G  :טווח תדרים
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בטיחות ותחזוקה

יש לקרוא את העצות להלן כדי לסייע להאריך את חיי המוצר וכדי להבין בצורה 
ברורה את תנאי האחריות.

יש לשמור על המוצר יבש ולא להציב אותו בסביבה לחה מחשש לקצר.
אין לחשוף את המוצר לשמש או לחום גבוה. חום גבוה יקצר את אורך חיי הרכיבים 

האלקטרוניים של המוצר, יפגום בסוללה ויעוות מספר חלקים פלסטיים.
אין להציב את המוצר בסביבה קרה מחשש לנזק למעגל המודפס.

אין לנסות לפרק את המוצר.
אין להפיל את המוצר, להרטיט אותו בחוזקה, להכות אותו באמצעות עצמים קשים 

מחשש לנזק למעגל האלקטרוני הפנימי.
אין לנקות את המוצר עם חומרים כימיים חזקים או בסבון.

אין לשרוט את המשטח עם חפצים חדים כדי להימנע מנזק למעטפת ולמראה 
המוצר.

יש להימנע מטעינת יתר מחשש לפגיעה באורך חיי הסוללה.
אם המוצר אינו מתפקד כראוי, יש לשלוח אותו לחברת ברקום. הצוות שלנו ישמח 

 לסייע לפתור את בעיותיך.

חשוב! יש להימנע מהשארת האוזניה ונרתיק הטעינה ברכב חונה בשמש
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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 המו
צר 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 לשליט

 תה של חברת ברקום.
אם יסתבר לברקום כי מוצר חומרה המצוי תחת אחריות, הוא פגום או לקוי, תחליט ברקום, 

תעודת אחריות
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 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 מט
עמה 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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