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PRO.BOSE.COM

PROFESSIONAL

מה מכוסה על ידי האחריות  /לכמה זמן
קבוצת כהנא מתחייבת כי ,למשך פרקי הזמן המפורטים למטה ,מוצר זה ,כאשר סופק במצב חדש ,באריזתו
המקורית ,ממפיץ מורשה של  ,Boseונעשה בו שימוש בתנאים רגילים ,יהיה נטול פגמים בייצור ,בחומרים ובשיטות
העבודה.
האחריות המוגבלת של ® Boseprofessionalלמוצרי ניתנת לחמש שנים ממועד הרכישה של כל המגברים ,מעבדי
האותות הדיגיטליים ,MSA12X ,מוצרי רמקולים שאינם מופעלים מעצמם )מוגברים( ,רכיבי רמקולים למוצרים
המיועדים לתנאי מזג אוויר או סביבות ספציפיים ,ורכיבי רמקולים למוצרים המופעלים באמצעות חשמל.
האחריות המוגבלת של ® Boseלמוצרים מקצועיים המיועדים לתנאי מזג אוויר או סביבות ספציפיים ניתנת לשתי
שנים ממועד הקנייה לגימור החיצוני או למראה של מארזי הרמקולים.
האחריות המוגבלת של ® Boseלמערכת  Bose Professional VB1, F1, L1, T1ו S1-ניתנת לשנתיים ממועד
הקנייה.
האחריות המוגבלת של ® Boseלאוזניות לסינון רעשים של  Boseמדגם  700 UCניתנת לשנה אחת ממועד הקנייה.
האחריות המוגבלת של ® Boseתינתן בהצגת חשבונית מקור בלבד מטעם המפיץ.
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הוראות בטיחות חשובות
נא לקרוא ולשמור את כל הוראות הבטיחות והשימוש לעיון נוסף בעתיד.
הוראות בטיחות חשובות
 .1נא לקרוא את ההוראות.
 .2נא לשמור את ההוראות.
 .3נא לשים לב לכל האזהרות.
 .4נא לקיים את כל ההוראות.
 .5אסור להשתמש במכשיר בקרבת מים.
 .6יש לנקות את המכשיר עם מטלית יבשה בלבד.
 .7יש להשתמש אך ורק בתוספים/אביזרים נלווים המפורטים על ידי היצרן.
 .8נא להפנות את כל התיקונים לאנשי שירות מיומנים .שירות תיקונים נדרש כאשר המכשיר ניזוק בכל דרך כגון נזק
לכבל החשמלי או לתקע ,שפיכת נוזלים או נפילת עצמים לתוך המכשיר ,המכשיר נחשף לגשם או ללחות ,אינו

פועל כהלכה או הופל.

אזהרות/התראות
•

•

אסור להשתמש באוזניות בעוצמת קול גבוהה למשך פרקי זמן ממושכים.
−

למניעת נזק לשמיעה ,יש להשתמש באוזניות בעוצמת קול מתונה ונוחה.

−

יש להחליש את עוצמת הקול על המכשיר לפני הרכבת האוזניות על האוזניים ,ואז להגביר את עוצמת הקול
בהדרגה עד להשגת רמת עוצמת הקול הנוחה הרצויה.

אסור להשתמש באוזניות במהלך נהיגה לשיחות טלפון או לכל מטרה אחרת.

• אסור להשתמש באוזניות עם פונקצית ביטול רעשים פעילה כאשר אי היכולת לשמוע צלילי רקע עלולה לגרום
לסכנה לעצמכם או לאחרים ,לדוגמה ,במהלך רכיבה על אופניים או הליכה על או בקרבת כבישים סואנים ,אתרי
בנייה ,מסילות רכבת וכדומה ,ויש לפעול על פי החוקים החלים על שימוש באוזניות.
−

יש להסיר את האוזניות ,או להשתמש באוזניות כשפונקצית ביטול הרעשים מבוטלת ,ולכוונן את עוצמת הקול
כדי להבטיח שניתן לשמוע את צלילי הסביבה,לרבות אזעקות ואותות אזהרה.

−

יש לשים לב כיצד צלילים שאתם מסתמכים עליכם כתזכורות או אותות אזהרה עשויים להשתנות בעת
שימוש באוזניות.

• אסור להשתמש באוזניות אם הן פולטות רעש חזק וחריג .במקרה זה ,יש לכבות את האוזניות ולפנות לשירות
הלקוחות של .Bose
•

יש להסיר מיד את האוזניות במקרה של תחושת חום או אובדן שמע.

• אסור להשתמש במתאמים לטלפונים ניידים לחיבור האוזניות לשקעי המושב במטוסים ,שכן הדבר עלול לגרום
לפציעה או לנזק לרכוש כתוצאה מהתחממות יותר.
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• אסור להשתמש באוזניות כאוזניות לתקשורת אווירית במטוסים למעט במקרי חירום.
−

לא ניתן לשמוע כל שמע נכנס עם סוללה שהתרוקנה או לא הותקנה כהלכה .הדבר עלול לגרום לתקלות
בתקשורת במהלך הטסת כלי טיס.

−

רמות רעש סביבתי חזקות במיוחד האופייניות לכלי טייס רבים המופעלים על ידי מדחף עלולים לפגוע
ביכולתכם לקבל תקשורת שמע נכנסת ,בעיקר במהלך המראה ועלייה לגובה רב.

−

האוזניות אינן מתוכננות למצבי רעש ,גובה ,טמפרטורה או תנאים סביבתיים אחרים האופייניים לכלי טיס לא
מסחריים ,וכתוצאה מכך עשויים להיגרם שיבושים בתקשורת חיונית.
האוזניות מכילות חלקים קטנים העלולים לגרום לסכנת חנק .המוצר אינו מתאים לילדים בני פחות משלוש
שנים.
המוצר מכיל חומר מגנטי .נא להתייעץ עם רופא האם החומר המגנטי עלול להשפיע על מכשירים רפואיים
המושתלים בגוף.

• להפחתת הסיכון לשריפה או התחשמלות ,אסור לחשוף את המוצר לגשם ,נוזלים או לחות.
• אסור לחשוף את המוצר לטפטופים או התזות ,ואין לשים כלים מלאי נוזלים כגון אגרטלים על או בקרבת המוצר.
• אסור לבצע שינויים בלתי מורשים במוצר.
• יש להשתמש במוצר אך ורק עם מקור הספק מאושר על ידי הרשויות העומד בדרישות התקינה המקומיות )כגון
.(UL, CSA, VDE, CCC
• אסור לחשוף מוצרים המכילים סוללות לחום גבוה )לדוגמה ,על ידי אחסון במקומות החשופים לאור שמש ישיר,
אש וכדומה(.
• אסור להרכיב את האוזניות במהלך טעינתן.
• האוזניות אינן משמיעות צלילי שמע במהלך טעינתן.
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מידע רגולטורי
הערה :הציוד נבדק ונמצא תואם להגבלות של מכשיר דיגיטאלי  ,Class Bבכפוף לחלק  15של כללי רשות התקשורת
הפדראלית של ארצות הברית .הגבלות אלו נועדו לספק הגנה סבירה מפני שיבושים מזיקים בהתקנה ביתית .הציוד
מפיק ,עושה שימוש ועשוי להקרין אנרגיית תדר רדיו ,ואם אינו מותקן ולא נעשה בו שימוש על פי ההוראות ,הוא עלול
לגרום לשיבושים מזיקים בתקשורת אלחוטית .אך אין כל ערובה לכך שהשיבושים לא יתחוללו בהתקנה ספציפית
כלשהי .אם הציוד גורם לשיבושים מזיקים בקליטת שידורי רדיו או טלוויזיה ,שניתן לגלות על ידי הפעלה וכיבוי של
הציוד ,על המשתמש לנסות ולתקן את השיבושים על ידי אחד האמצעים הבאים או יותר:
• לכוון מחדש או לשנות את המיקום של האנטנה הקולטת.
• להפריד עוד יותר בין הציוד לבין המקלט.
• לחבר את הציוד לשקע במעגל שונה מהמעגל שהמקלט מחובר לו.
• לפנות למפיץ או לטכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה לקבלת עזרה.
שינויים או תיקונים שאינם מאושרים מפורשות על ידי תאגיד  Boseעלולים לגרום לפקיעת סמכות המשתמש להפעיל
את הציוד.
המכשיר תואם לחלק  15של כללי רשות התקשורת הפדראלית של ארצות הברית ותקן)י( הפטור מרישיון למכשירי
רדיו של קנדה .הפעלת המכשיר כפופה לשני התנאים הבאים (1) :המכשיר לא יגרום לשיבושים מזיקים (2) ,על
המכשיר לקלוט כל שיבוש שיתקבל ,לרבות שיבוש העלול לגרום להפעלה בלתי רצויה.
הציוד תואם להגבלות החשיפה לקרינת תדר רדיו של קנדה ורשות התקשורת הפדראלית של ארצות הברית לסביבות
המיועדות לאוכלוסייה הכללית.
המשדר לא יותקן או יופעל ביחד עם כל אנטנה או משדר אחר.

)CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B
תאגיד  Boseמצהיר בזאת כי המוצר תואם לדרישות היסוד ולהוראות הרלוונטיות האחרות של צו
האיחוד האירופי  ,2014/53/EUוכל שאר דרישות צווי האיחוד האירופי החלים בנידון.
ניתן למצוא את הצהרת התאימות השלמה בכתובתwww.Bose.com/compliance:
לאירופה:
פס תדרי ההפעלה  2400 - 2483.5 -מגה-הרץ.
בלוטוס :הספק שידור מקסימאלי של פחות מ.20 dBm EIRP-
בלוטוס חסכוני באנרגיה :צפיפות הספק ספקטראלית מקסימאלית של פחות מ.10 dBm/MHz EIRP-
סמל זה פירושו שאסור להשליך את המוצר עם הפסולת הביתית הרגילה ,ויש למסור אותו למתקן איסוף
מתאים לצורך מיחזור .השלכה ומיחזור הולמים מסייעים לשמירת משאבי הטבע ,הבריאות ואיכות
הסביבה .למידע נוסף על השלכה ומיחזור של המוצר ,נא לפנות לרשות המקומית ,שירות איסוף
הפסולת ,או החנות שבה המוצר נקנה.

תקנות ניהול למכשירי תדר רדיו בהספק נמוך
סעיף 12
על פי "תקנת הניהול למכשירי תדר רדיו בהספק נמוך" ,ללא רשות של רשות התקשורת המקומית ,אסור לכל חברה,
ארגון או משתמש לשנות את התדר ,להגביר את עוצמת השידור ,או לשנות את המאפיינים המקוריים והביצועים
למכשיר תדר רדיו בהספק נמוך מאושר.

סעיף 14
מכשירי תדר רדיו בהספק נמוך לא יפגעו באבטחת כלי טיס ולא ישבשו תקשורת חוקית; אם יתגלה כל שיבוש ,על
המשתמש להפסיק את ההפעלה עד שלא יופיעו עוד שיבושים כלשהם .תקשורת חוקית פירושה תקשורת רדיו
הפועלת בתאימות לחוק התקשורת של ארצות הברית.
מכשיר תדר רדיו בהספק נמוך יהיו רגישים לשיבושים מתקשורת חוקית או מכשירים המקרינים גלי רדיו לשימושים
תעשייתיים ,מדעיים ורפואיים.
סוג מוצר :מכשירים אלחוטיים ספציפיים עם הספק נמוך )מכשירים אלחוטיים למערכות תקשורת נתונים
אלחוטיות( ,מספר אישור  ,R-C-BFM-423352מספר דגם ) 423352אוזניות() 434489 ,חיבור  USBשל (Bose
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מידע משפטי
אסור לנסות להוציא סוללת יון ליתיום נטענת מהמוצר .יש לפנות למפיץ  Boseהמקומי או לאיש מקצוע מיומן אחר
לצורך הוצאת הסוללה.

נא להשליך את הסוללות המשומשות על פי התקנות המקומיות .נא לא לשרוף את הסוללות.
סוללות יון ליתיום

שמות ורמות תכולה של מרכיבים רעילים או מסוכנים
חומרים ומרכיבים רעילים או מסוכנים
כספית
)(Hg

קדמיום
)(Cd

כרום בעל
ערכיות שש
))(CR(VI

פוליברומינט ביפניל
)(PBB

דיפניל אתרים רב-
מוברמים)(PBDE

לוחות מעגלים
מודפסים

X

O

O

O

O

O

חלקי מתכת

X

O

O

O

O

O

חלקי פלסטיק

O

O

O

O

O

O

רמקולים

X

O

O

O

O

O

כבלים

X

O

O

O

O

O

עופרת
שמות החלקים
)(Pb

טבלה זו הוכנה על פי על פי ההוראות של .SJ/T 11364
 :Oחומר רעיל או מסוכן זה מצוי בכל החומרים ההומוגניים שנעשה בהם שימוש בחלק זה
בכמות שהנה מתחת לדרישת הסף של .GB/T 26572
 :Xחומר רעיל או מסוכן זה מצוי באחד לפחות מהחומרים ההומוגניים שנעשה בהם שימוש
בחלק זה בכמות שהנה מעל לדרישת הסף של .GB/T 26572
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מידע משפטי
מידע על אבטחה
המוצר יכול לקבל עדכוני אבטחה מתאגיד  Boseבאמצעות אפליקציית  .Bose Musicלקבלת עדכוני
אבטחה ,יש להשלים את תהליך הגדרת המוצר באפליקציית  .Bose Musicאם תהליך ההגדרה לא
הושלם ,אתם תהיו אחראים להתקנת עדכוני האבטחה המופצים על ידי תאגיד .Bose

 ,Amazon, Alexa, Amazon Musicוכל הסמלילים הקשורים הם סימנים מסחריים של Amazon Inc.או החברות
המסונפות שלה.
 ,Appleהסמליל של  iPad, iPhone, iPod ,Appleו macOS-הם סימנים מסחריים של  ,Apple Inc.הרשומים
בארצות הברית ובארצות אחרות .ביפן נעשה שימוש בסימן המסחרי " "iPhoneברישיון של App .Aiphone K.K
 Storeהוא סימן שירות של .Apple Inc.
השימוש בתג  Made for Appleפירושו שאביזר נלווה תוכנן במיוחד כדי להתחבר למוצר)י(  Appleהמצוינים על גבי
התג ,ואושר על ידי המפתח כעומד בתקני הביצועים של  .Appleחברת  Appleאינה אחראית לתפקוד התקין של
מכשיר זה או לתאימות לתקני הבטיחות והחקיקה.
הסימן המילולי ® Bluetoothוהסמלילים הם סימנים מסחריים הרשומים בבעלות  ,Bluetooth SIG, Inc.וכל שימוש
בסימנים אלו על ידי תאגיד  Boseנעשה ברישיון.
 Google, Google Maps, Google Playוסימנים וסמלילים קשורים אחרים הם סימנים מסחריים של Google
.LLC.
 Wi-Fiהוא סימן מסחרי רשום של ®.Wi-Fi Alliance
 Bose, Bose Musicו Bose Noise Cancelling Headphones-הם סימנים מסחריים של תאגיד .Bose
כל שאר הסימנים המסחריים הם קניין בעליהם.
המטה הראשי של תאגיד 1-877-230-5639 :Bose
מדיניות הפרטיות של  Boseמופיעה באתר האינטרנט של .Bose
 ©2020כל הזכויות שמורות לתאגיד  .Boseאף חלק של יצירה זו לא ניתן להעתיק ,לשנות ,להפיץ או לעשות בו כל
שימוש אחר ללא רשות בכתב מראש.
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גילוי רישיונות
גילוי הרישיונות הבאים החלים על חבילות תוכנה של צדדים שלישיים שנעשה בהם שימוש כרכיבים במוצר .חבילת
תוכנהNanopb :
כל הזכויות שמורות © <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi> Petteri Aimonen 2011חבילת התוכנה Nanopb
כפופה לתנאי הרישיון המוצגים למטה:
רישיון :Zlib
כל הזכויות שמורות © <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi> Petteri Aimonen 2011
התוכנה מסופקת "כמות שהיא" ,ללא כל אחריות מפורשת א משתמעת .בשום מקרה לא יישאו מחברי התוכנה בכל
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תנאים והתניות לשימוש ,שכפול והפצה
 .1הגדרות.
"רישיון" פירושו התנאים וההתניות לשימוש ,שכפול והפצה כפי שמוגדר בסעיפים  1-9של מסמך זה.
"נותן רישיון" פירושו בעל זכויות היוצרים או הישות המורשית על ידי בעל זכויות היוצרים הנותנת את הרישיון.
"ישות משפטית" פירושה האיחוד של הישות הפעילה ,וכל שאר הישויות השולטות ,הנשלטות על ידי ,או הנתונות
לשליטה המשותפת של ישות זו .למטרות הגדרה זו" ,שליטה" פירושה ) (1הסמכות ,הישירה או העקיפה ,לניהול
ישות זו ,בין אם על פי חוזה או אחרת או ) (2הבעלות של חמישים אחוזים ) (50%או יותר של המניות המונפקות,
או ) (3הבעלות שביושר של ישות זו.
"אתם" )או "שלכם"( פירושו יחיד או ישות משפטית המממשת היתרים שניתנו על ידי רישיון זה.
צורת "מקור" פירושו הצורה המועדפת לביצוע שינויים ,לרבות אך ללא הגבלה קוד מקור של תוכנות ,מקור תיעוד
וקבצי הגדרת תצורה.
צורת "יעד" פירוש כל צורה הנוצרת משינוי מכאני או תרגום של צורת המקור ,לרבות אך ללא הגבלה קוד יעד
מקומפל ,תיעוד שנוצר ,והמרות לסוגי מדיה אחרים.
"יצירה" פירושו עבודת היצירה ,בין אם בצורת מקור או יעד ,הזמינה בכפוף לרישיון ,כפי שמעידה הודעת זכויות
היוצרים הנכללת בתוך או המצורפת אל היצירה )דוגמה ניתן לראות בנספח למטה(.
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"יצירות נגזרות" פירושו כל יצירה ,בין אם בצורת מקור או יעד ,המבוססת על )או הנגזרת מתוך( היצירה וששינויי
העריכה ,הפירושים ,ההרחבות או שינויים אחרים שלה מהווים ,כמכלול ,עבודת יצירה מקורית .למטרות רישיון זה,
יצירות נגזרות לא יכללו יצירות שנותרו נפרדות ,או מקושרות בלבד )או קשורות בשם( לממשקים של היצירה
והיצירות הנגזרות מתוכה.
"תרומה" פירושו כל יצירה ,לרבות הגרסה המקורית של היצירה ,וכל השינויים או התוספות ליצירה זו או ליצירות
הנגזרות מתוכה ,שנמסרה בכוונה לנותן הרישיון לצורך הכללה ביצירה על ידי בעל זכויות היוצרים או יחיד או ישות
משפטית המורשים למסור בשם בעל זכויות היוצרים .למטרות הגדרה זו",נמסר" פירושו כל צורה של תקשורת
אלקטרונית ,מילולית או כתובה שנשלחה לנותן הרישיון או נציגיו ,לרבות אך ללא הגבלה ,תקשורת ברשימות דיוור
אלקטרוניות ,מערכות בקרת קוד מקור ,ומערכות מעקב גרסאות המנוהלות על ידי ,או בשם ,נותן הרישיון למטרת
דיון ביצירה ושיפורה ,אך לא כולל תקשורת המסומנת בבירור או המצוינת בכתב על ידי בעל זכויות היצרים כ"לא
תרומה".
"תורם" פירושו נותן רישיון ,וכל יחיד או ישות משפטית שבשמם התרומה התקבלה על ידי נותן הרישיון ,ושולבה
בסופו של דבר ביצירה.
 .2מתן רישיון זכויות יוצרים .בכפוף לתנאים ולהתניות של רישיון זה ,כל תורם מעניק לכם בזאת רישיון זכויות
יוצרים ,תמידי ,כלל עולמי ,לא בלעדי ,ללא תשלום ,פטור מתמלוגים ובלתי חוזר לשכפל ,להכין יצירות נגזרות של,
להציג בפומבי ,לבצע בפומבי ,לתת ברישיון משנה ,ולהפיץ את היצירה והיצירות הנגזרות מתוכה בצורת המקור
או היעד.
 .3מתן רישיון פטנט .בכפוף לתנאים ולהתניות של רישיון זה ,כל תורם מעניק לכם בזאת רישיון פטנט תמידי ,כלל
עולמי ,לא בלעדי ,ללא תשלום ,פטור מתמלוגים ובלתי חוזר )למעט כפי שצוין בסעיף זה( ליצור ,להביא ליצירת,
לעשות שימוש ,להציע למכירה ,למכור ,לייבא ,ולהעביר בכל דרך אחרת את היצירה ,היכן שרישיון זה חל אך ורק
על תביעות הפטנט הניתנות למתן ברישיון על ידי תורם זה ,והמופרות באופן בלתי נמנע על ידי התרומה)ות(
שלהן לבד או על ידי שילוב של התרומה)ות( שלהן עם היצירה שתרומה)ות( אלו ניתנו לה .אם נקטתם בהליכים
משפטיים לגבי זכויות פטנטים נגד כל ישות )לרבות תובענה שכנגד או תביעת נגד( בטענה כי היצירה או התרומה
המשולבת בתוך היצירה מהווה הפרה ישירה או תורמת של זכויות פטנט ,אזי כל רישיונות הפטנטים שהוענקו
לכם בכפוף לרישיון זה ליצירה זו יסתיימו נכון למועד הגשת כל תביעה מעין זו.
 .4הפצה מחדש .ניתן לשכפל ולהפיץ עותקים של היצירה או היצירות הנגזרות מתוכה בכל מדיה ,עם או בלי
שינויים ,ובצורת המקור או היעד ,בתנאי שאתם עומדים בתנאים הבאים:
א .יש לתת לכל המקבלים האחרים של היצירה או היצירות הנגזרות עותק של רישיון זה; וכן
ב .יש להבטיח שכל הקבצים ששונו יישאו הודעות בולטות לעין המצהירות כי שיניתם את הקבצים; וכן
ג .יש לשמור ,בצורת המקור של כל אחת מהיצירות הנגזרות שהפצתם ,את הודעות זכויות היוצרים ,הפטנטים,
הסימנים המסחריים והייחוס מצורת המקור של היצירה ,לא כולל ההודעות שאינן מתייחסות לכל חלק של
היצירות הנגזרות; וכן
ד .אם היצירה כוללת קובץ טקסט של "הודעה" כחלק מההפצה שלה ,אזי כל היצירות הנגזרות שאתם מפיצים
יכללו עותק קריא של הודעות הייחוס הנכללות בקובץ הודעה זה ,לא כולל ההודעות שאינן מתייחסות לכל
חלק של היצירות הנגזרות ,באחד המקומות הבאים לפחות :בתוך קובץ טקסט של הודעה המופץ כחלק
מהיצירות הנגזרות ,בתוך צורת המקור או התיעוד ,אם מסופק ביחד עם היצירות הנגזרות; או בתוך תצוגה
שנוצרה על ידי יצירות המקור ,אם והיכן שהודעות צד שלישי מופיעות בדרך כלל .תכני קובץ ההודעה נועדו
למטרות מידע בלבד ,ואינם משנים את הרישיון .ניתן להוסיף את הודעות הייחוס שלכם בתוך היצירות
הנגזרות שהפצתם ,לצד או בתוספת לטקסט ההודעה מהיצירה ,בתנאי שהודעות ייחוס אלו אינן ניתנות
לפירוש כמשנות את הרישיון.
אתם רשאים להוסיף את הצהרת זכויות היוצרים שלכם לשינויים שלכם ,ולספק תנאי והתניות רישיון שונים
לשימוש ,שכפול או הפצה של השינויים שלכם ,או לכל אחת מיצירות נגזרות אלו כמכלול ,בתנאי שהשימוש,
שכפול והפצה שלכם של היצירה תואמים בכל שאר המובנים לתנאים המפורטים ברישיון זה.
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 .5מתן תרומות .אלא אם כן צוין מפורשות אחרת ,כל תרומה שניתנה בכוונה לצורך הכללה ביצירה על ידיכם לנותן
הרישיון תהיה כפופה לתנאים ולהתניות של רישיון זה ,ללא כל תנאים והתניות נוספים .על אף האמור לעיל ,שום
דבר מהאמור בזאת לא יגבר על או ישנה את התנאים של כל הסכם רישיון נפרד שאתם עשויים לחתום עליו עם
נותן הרישיון לגבי תרומות אלו.
 .6סימנים מסחריים .רישיון זה אינו מעניק רשות להשתמש בשמות המסחריים ,הסימנים המסחריים ,סימני השירות
או שמות המוצרים של נותן הרישיון ,למעט כפי שנחוץ לצורך שימוש סביר ומקובל בתיאור מקור היצירה ושכפול
התוכן של קובץ ההודעה.
 .7כתב הסרת אחריות .אלא אם כן כך נדרש על פי הדין החל בנידון או הוסכם בכתב ,נותן הרישיון נותן את היצירה
)וכל תורם נותן את תרומתו( על בסיס "כמות שהיא" ללא התחייבויות או תנאים כלשהם ,במפורש או
במשתמע ,לרבות אך ללא הגבלה ,התחייבויות או תנאים כלשהם של קניין ,אי הפרה ,סחירות או התאמה
למטרה ספציפית .אתם נושאים באחריות הבלעדית להחליט על מידת ההתאמה לשימוש או להפצה מחדש את
היצירה ,ונוטלים על עצמכם את כל הסיכונים הכרוכים במימוש ההיתרים שניתנו לכם בכפוף לרישיון זה.
 .8הגבלת אחריות משפטית .בשום מקרה ובכפוף לכל תורת משפט ,בין אם דיני נזיקין )לרבות רשלנות( חוזים או
אחרת ,אלא אם כן כך נדרש על פי הדין החל בנידון )כגון מעשי זדון ורשלנות חמורה( או הוסכם בכתב ,אף אחד
מהתורמים לא יישא בכל אחריות משפטית כלפיכם לנזקים ,לרבות נזקים ישירים ,עקיפים ,מיוחדים ,מקריים או
תוצאתיים מכל סוג ומין הנובעים כתוצאה מרישיון זה או השימוש או אי היכולת לעשות שימוש ביצירות )לרבות
אך ללא הגבלה נזקים של אובדן מוניטין ,הפסקת עבודה ,כשלים או תקלות במחשבים ,או כל הנזקים או
ההפסדים המסחריים האחרים( ,גם אם התורם היה מודע לאפשרות של נזקים מעין אלו.
 .9קבלת התחייבות או אחריות משפטית נוספת .במהלך ההפצה מחדש של היצירה או היצירות הנגזרות מתוכה,
אתם רשאים לבחור להציע ,ולגבות תשלום תמורת ,קבלת תמיכה ,התחייבות ,שיפוי או אחריות משפטית אחרת
ו/או זכויות העולות בקנה אחד עם רישיון זה .אך על ידי קבלת התחייבויות אלו ,אתם פועלים בשמכם ועל
אחריותכם בלבד ,ולא בשם כל תורם אחר ,ואך ורק אם אתם מסכימים לשפות את ולהגן על כל תורם מפני כל
אחריות משפטית שנאלץ לשאת בה או תביעות משפטיות שהוגשו נגד תורם זה בגין קבלת התחייבות או אחריות
משפטית נוספת זו על ידיכם.
סוף התנאים וההתניות
 ©2018כל הזכויות שמורות לתאגיד .Bose
ניתן ברישיון  ,Apacheגרסה ) 2.0להלן :ה"רישיון"(; לא ניתן להשתמש בקובץ זה למעט בתאימות לרישיון.
ניתן לקבל עותק של הרישיון בכתובתhttp://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0:
אלא אם כן הדבר נדרש על פי הדין החל בנידון או הוסכם בכתב ,תוכנה המופצת תחת הרישיון מופצת על בסיס
"כמות שהיא" ,ללא התחייבויות או תנאים כלשהם ,בין אם במפורש או במשתמע.
נא לעיין ברישיון לנוסח הספציפי החל על ההיתרים וההגבלות בכפוף לרישיון.
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מה בקופסה?
מה בקופסה?

תכולת האריזה
נא לוודא כי החלקים הבאים נכללים באריזה:

תיק נשיאה

אוזניות ביטול רעשים של  Boseמדגם 700 UC

חיבורBose USB

כבל שמע

כבל  USB-CלUSB-A-

הערה :אם כל חלק של המוצר פגום ,נא לא להשתמש בו .יש לפנות למפיץ מורשה או לשירות הלקוחות של .Bose
נא לבקר באתרworldwide.Bose.com/Support/HP700:
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הגדרת אפליקציית MUSIC BOSE
הגדרת אפליקציית BOSE MUSIC

אפליקציית  Bose Musicמאפשרת להגדיר ולשלוט באוזניות מכל מכשיר נייד כגון סמארטפון או טאבלט .באמצעות
האפליקציה ניתן להגדיר את תצורת סייען גוגל או אמזון אלקסה ,לבחור את שפת ההודעות הקוליות ,לכוונן את רמות
ביטול הרעשים ,ולנהל את הגדרות האוזניות.
הערה :אם כבר יצרתם חשבון  Boseבאפליקציה שלכם למוצר  Boseאחר ,ראה "הוספת האוזניות לחשבון קיים".

הורדת אפליקציית BOSE MUSIC
 .1יש להוריד את אפליקציית  BOSE MUSICלמכשיר הנייד.

 .2נא לפעול על פי הוראות האפליקציה.

הוספת האוזניות לחשבון קיים
 .1באפליקציית  ,Bose Musicממסך  ,My Boseנא ללחוץ על .+
הערה :כדי לשוב למסך  ,My Boseיש ללחוץ על

בפינה השמאלית העליונה של המסך.

 .2נא לפעול על פי הוראות האפליקציה.
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כיצד להרכיב את האוזניות
כיצד להרכיב את האוזניות

כוונון האוזניות
לפני הנחת האוזניות על הראש ,יש לכוונן את כריות האוזניים שעל קשת האוזניות להתאמה נכונה.
 .1כשהצד החיצוני של כרית האוזן פונה כלפיכם ,יש לאחוז היטב בצד של קשת האוזניות.

 .2ביד השנייה יש לאחוז בכרית האוזן .יש להזיז את כרית האוזן למעלה או למטה לכוונון.

 .3יש לחזור על שלבים  1-3לכרית האוזן השנייה.
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כיצד להרכיב את האוזניות
לחצני האוזניות
מסגרות הבד הפנימיות של כריות האוזניות מסומנות באות ) Lכרית אוזן שמאלית( ו) R-כרית אוזן ימנית( .יש שני
לחצנים על כרית האוזן הימנית ולחצן אחד על כרית האוזן השמאלית.
יש להתאים את כרית האוזן הימנית לאוזן הימנית ואת כרית האוזן השמאלית לאוזן השמאלית .יש לשים את האוזניות
על הראש כשהלחצנים פונים לאחור .כאשר האוזניות על הראש ,יש להשתמש באגודלים כדי ללחוץ על הלחצנים.
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הפעלה
הפעלה

הפעלה/כיבוי
חיבור Bose USB
יש להכניס את חיבור  Bose USBליציאת  USBעל המחשב .הנורית על חיבור  USBתהבהב.
הערה :אם למחשב יציאת  USB-Cבמקום יציאת  ,USB-Aניתן להשתמש במתאם  USB-A-to-Cסטנדרטי או
רכזת  USBלביצוע חיבור זה.

אוזניות
יש ללחוץ ולשחרר את לחצן ההפעלה/בלוטוס על האוזניות.
לאחר הפעלת האוזניות ,ניתן לשמוע הודעה קולית ,ונוריות חיווי הסטאטוס דולקות )ראה עמוד  .(38הנורית על חיבור
 Bose USBתהבהב במהירות ,ואז תמשיך לדלוק ברציפות במהלך החיבור לאוזניות.

כיבוי אוטומטי
כיבוי אוטומטי חוסך בהספק הסוללה של האוזניות באמצעות גילוי תנועה .האוזניות נכבות אוטומטית אם לא הזזתם
את האוזניות במשך  10דקות.
כדי להפעיל את האוזניות מחדש יש ללחוץ על לחצן ההפעלה/בלוטוס.
עצה :ניתן גם להגדיר את האוזניות לכיבוי אוטומטי כאשר אין שמע .לאפשור כיבוי אוטומטי במצב של העדר שמע ,יש
להשתמש באפליקציית  .Bose Musicניתן לגשת לאפשרות זו מתפריט ההגדרות.
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בקרת מגע
בקרת מגע

יש להשתמש בבקרת מגע על ידי הזזה או לחיצה על משטח המגע של האוזניות .עם בקרת מגע ,ניתן להפעיל או
להפסיק את השמע ,לדלג קדימה או אחורה ,לשנות את עוצמת הקול ,ולבצע פונקציות שיחה בסיסיות.

אזור משטח המגע
משטח המגע מצוי בקדמת כרית האוזן הימנית.

משטח מגע

פונקציות השמעה ועוצמת קול
השמעה/הפסקה.
יש ללחוץ פעמיים להשמעה או להפסקה של השמע.
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בקרת מגע
דילוג קדימה
להזיז קדימה כדי לדלג לפס הקול הבא.

דילוג אחורה
להזיז אחורה כדי לדלג לפס הקול הקודם.
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בקרת מגע
שינוי עוצמת הקול
•

להזיז למעלה להגברת עוצמת הקול.

•

להזיז למטה להפחתת עוצמת הקול.
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בקרת מגע
פונקציות שיחה
לענות/לסיים שיחות
יש ללחוץ פעמיים כדי לענות או לסיים שיחה.

דחיית שיחה נכנסת
יש ללחוץ למשך שנייה אחת לדחיית שיחה נכנסת.
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בקרת מגע
השתקת שיחה
במהלך שיחה ,יש ללחוץ ולשחרר את לחצן הסייען הקולי להשתקת המיקרופון.

הודעות שיחה
הודעה קולית מכריזה על שיחות נכנסות וסטאטוס השיחה.
להשבתת הודעות שיחה ,יש להשתמש באפליקציית  .Bose Musicניתן לגשת לאפשרות זו מתפריט ההגדרות.
הערה :השבתת ההודעות הקוליות משביתה גם את ההודעות על שיחות.
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בקרת מגע
קיצור דרך בהתאמה אישית
ניתן להתאים אישית קיצור דרך לפעולת הלחיצה על האוזניות לביצוע אחת משתי פונקציות:
•

הודעה על רמת טעינת הסוללה )ברירת מחדל(.

•

השבתה/הפעלה של מילת העירור של אמזון אלקסה )לא לסייען גוגל או בקרה קולית של מכשיר נייד(.
הערה :למידע נוסף על אפשרויות סייען קולי ,ראה עמוד .26

להתאמה אישית של בקרת מגע ,יש להשתמש באפליקציית  .Bose Musicניתן לגשת לאפשרות זו מתפריט
ההגדרות.
לאחר ההתאמה האישית של קיצור הדרך ,יש ללחוץ על הפונקציה הרצויה.
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בקרת MICROSOFT TEAMS
בקרת MICROSOFT TEAMS

כאשר האוזניות מחוברות לחיבור  ,Bose USBניתן להשתמש בלחצן ) Microsoft Teamsאפליקציית שיתוף פעולה
צוותי( על האוזניות לבקרת פונקציות שונות באפליקציית  Microsoft Teamsעל המחשב.
הערה :הסייען הקולי אינו זמין כאשר האוזניות מחוברות לחיבור .USB

השימוש בלחצן MICROSOFT TEAMS
לחצן  Microsoft Teamsמשמש לבקרת פונקציות שונות באפליקציית  Microsoft Teamsעל המחשב .לחצן זה
מצוי על כרית האוזן הימנית.

לחצן Microsoft Teams

לפני תחילת השימוש יש לוודא כי המכשיר הנייד מחובר לרשת ® Wi-Fiאו נתונים סלולאריים ,ולהשתמש באפליקציית
 Bose Musicכדי ללמוד כיצד להשתמש בלחצן .Microsoft Teams
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סייען קולי
סייען קולי

אפשרויות סייען קולי
ניתן לתכנת את האוזניות לגישה קלה ומהירה לסייען גוגל או אמזון אלקסה ,או יכולות בקרה קולית על המכשיר
הנייד.

אפשרויות

הוראות שימוש

סייען גוגל

שימוש בלחצן הסייען הקולי )ראה עמוד .(28
הערה :לא ניתן להשתמש בקולכם כדי לגשת לסייען גוגל .תכונות חדשות מתווספות
באופן תקופתי.

אמזון אלקסה

שימוש בקולכם ו/או לחצן הסייען הקולי )ראה עמוד .(31

בקרה קולית של מכשיר נייד

שימוש בלחצן הסייען הקולי )ראה עמוד .(32
הערה :לא ניתן להשתמש בקולכם לגישה לבקרה הקולית של המכשיר הנייד.

הערה :הסייען הקולי לא זמין כאשר האוזניות מחוברות לחיבור .USB
הערה :לא ניתן להגדיר את האוזניות לגישה לסייען גוגל ואמזון אלקסה בו-זמנית.

הגדרת הסייען הקולי
לפני תחילת ההגדרה ,נא לוודא כי המכשיר הנייד מחובר לרשת ® Wi-Fiאו נתונים סלולאריים.
להגדרת הסייען הקולי יש להשתמש באפליקציית  .Bose Musicניתן לגשת לאפשרות זו מתפריט ההגדרות.
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סייען קולי
גישה לסייען גוגל
האוזניות ממוטבות כדי לפעול עם סייען גוגל להפיכתן לכלי העזר המושלם לעשיית דברים תוך כדי נסיעות .ניתן
להמשיך בשיחות בנסיעות ,ולגשת בקלות למיטב של גוגל מאפליקציות גוגל השונות ,מגוגל מוסיקה ועד גוגל מפות.
ניתן ליהנות במהירות מבידור ,לשמור על קשר עם חברים ,לקבל מידע ,ולנהל את שגרת היום  -הכל מבלי להציץ
בטלפון הנייד .ניתן להקשיב לשירים אהובים ,לשמוע הודעות שנשלחו ,או להגדיר תזכורות ושעוני עצר .יש פשוט
ללחוץ ממושכות על לחצן הסייען הקולי כדי להתחיל בשיחה עם סייען גוגל.
למידע נוסף על מה סייען גוגל יכול לעשות ,נא לבקר באתרhttps://support.google.com/headphones:
הערה :סייען גוגל אינו זמין בשפות ובארצות מסוימות.
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סייען קולי
שימוש בלחצן הסייען הקולי
לחצן הסייען הקולי משמש לבקרה של סייען גוגל .לחצן זה מצוי על כרית האוזן הימנית.

סייען גוגל

פעולות שיש לנסות

מה לעשות?

לשוחח עם סייען גוגל

ללחוץ ממושכות על לחצן סייען גוגל עד לשמיעת צליל .לאחר שמיעת הצליל ,נא לומר
את בקשתכם.
לדוגמאות או שאלות ודברים שניתן לעשות ,נא לבקר באתר:
https://support.aooale.com/headphones

קבלת הודעות

יש ללחוץ על לחצן הסייען הקולי.

תשובה להודעה

לאחר קבלת הודעה ,יש ללחוץ ממושכות על לחצן הסייען הקולי כדי להשיב.
כשסיימתם יש לשחרר את הלחצן.

עצירת סייען גוגל

יש ללחוץ פעמיים על לחצן הסייען הקולי.
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סייען קולי
גישה לאמזון אלקסה
האוזניות מאופשרות אמזון אלקסה .עם אלקסה ,ניתן לבקש להשמיע מוסיקה ,להאזין לחדשות ,להתעדכן בתחזית
מזג האוויר ,לשלוט במכשירי הבית החכם ועוד .השימוש באלקסה באוזניות קל ופשוט כמו לבקש בקשה .צריך פשוט
לבקש או להשתמש בלחצן הסייען הקולי ואלקסה עונה מיד.
למידע נוסף על מה אלקסה יכולה לעשות ,נא לבקר באתרhttps://www.amazon.com/usealexa:
הערה :אלקסה אינה זמינה בשפות ובארצות מסוימות.
גישה מותאמת אישית
במהלך ההגדרה הראשונית ,האפליקציה מבקשת מכם לבחור את שיטת הגישה המועדפת עליכם לאלקסה .אם
בחרתם באלקסה כסייען הקולי שלכם ,ניתן להתאימה אישית לגישה באמצעות:
•

לחצן הסייען הקולי בלבד.

•

קולכם ולחצן הסייען הקולי.
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סייען קולי
שימוש בקולכם
התחילו עם "אלקסה" ואז אמרו:

פעולות שיש לנסות

דוגמאות של מה לומר

לדבר אל אלקסה

מה תוכלי לעשות?
להשמיע בטהובן.

שמע

הערה :אפליקציית  Amazon Musicמוגדרת כשירות המוזיקה ברירת המחדל.
לשינוי שירות המוסיקה ברירת המחדל ,יש להשתמש באפליקציית
אלקסה.

להשמיע משירות שמע ספציפי

להשמיע  NPRאו .Tuneln

לדלג לשיר הבא

השיר הבא.

לתכנן את יומכם

איך מזג האוויר?

להוסיף לרשימת הקניות שלכם להוסיף ביצים לרשימת הקניות שלי.
לשלוח הודעה
)מיסור אלקסה לאלקסה בלבד(

לשלוח הודעה לתום.

לגלות כישורים נוספים

אלו כישורים חדשים יש לך?

לעצור את אלקסה

עצור.

להשבית את מילת העירור
כדי להשבית את מילת העירור לאמזון אלקסה ,יש להשתמש באפליקציית  .Bose Musicניתן לגשת לאפשרות זו
מתפריט ההגדרות.
הערות:
•

לאר השבתת מילת העירור ,עדיין ניתן להשתמש בלחצן הסייען הקולי )ראה עמוד .(26

•

ניתן גם להתאים אישית את בקרת המגע להשבתה/הפעלה של מילת העירור )ראה עמוד .(24
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סייען קולי
שימוש בלחצן הסייען הקולי
לחצן הסייען הקולי משמש לבקרה של אמזון אלקסה .לחצן זה מצוי על כרית האוזן הימנית.

לחצן סייען קולי

פעולות שיש לנסות

מה לעשות?

לדבר אל אלקסה

יש ללחוץ ולשחרר את לחצן הסייען הקולי .לאחר שמיעת הצליל ,נא לומר את בקשתכם.
לרשימת הדברים שיש לנסות ,נא לבקר באתר:
httDs://www.amazon.com/usealexa

לעצור את אלקסה

יש ללחוץ ולשחרר את לחצן הסייען הקולי.
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סייען קולי
גישה לבקרה קולית על מכשירים ניידים
ניתן להגדיר את האוזניות לגישה לבקרה קולית על המכשיר הנייד.
לאחר ההגדרה ,המיקרופון של האוזניות פועל כשלוחה של המיקרופון של הטלפון הנייד.
יש ללחוץ ממושכות על לחצן הסייען הקולי לגישה לבקרה הקולית של המכשיר הנייד .ניתן לשמוע צליל המעיד כי
הבקרה הקולית פעילה.
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ביטול רעשים
ביטול רעשים

ביטול רעשים מפחית רעש בלתי רצוי ,ומספק ביצועי שמע ברורים יותר בדומה לשמע בחיים האמיתיים .בכל הפעלה
של האוזניות ,ביטול הרעשים מאופשר במלואו ברמה הגבוהה ביותר ).(10
הערה :להגדרת רמת ברירת המחדל של ביטול הרעשים למצב מופעל ,יש להשתמש באפליקציית .Bose Music

כוונון רמות ביטול הרעשים
יש לבחור את רמת ביטול הרעשים על פי העדפות ההאזנה והסביבה שלכם .כיוון שניתן להגביר את רמת ביטול
הרעשים ,רעשי רקע חיצוניים בלתי רצויים מוחלשים .ככל שמורידים את רמת ביטול הרעשים ,ניתן לשמוע יותר רעשי
רקע חיצוניים.
יש להגדיר את רמת ביטול הרעשים באמצעות לחצן בקרת הרעשים )ראה עמוד  (34או אפליקציית .Bose Music

רמות ביטול הרעשים
ניתן לכוונן בין שמיעת כל רעשי הרקע לבין כמעט דממה מוחלטת .ברמה  ,0ביטול הרעשים הוא ברמה הנמוכה
ביותר ומספק שקיפות מלאה כך שניתן לשמוע את כל רעשי הרקע .ברמה  ,10ביטול הרעשים מאופשר לחלוטין כך
שניתן לשמוע מעט מאוד מהעולם החיצוני.
עצה :לגישה לכל רמות ביטול הרעשים ,יש להשתמש באפליקציית .Bose Music
מועדפים
כברירת מחדל ,לחצן בקרת הרעשים עובר בין שלוש רמות ביטול הרעשים )ראה עמוד ) 0 :(34שמיעת כל רעשי
הרקע() 5 ,שמיעת חלק מרעשי הרקע( ו) 10-ביטול כל רעשי הרקע(.

הגדרת ברירת מחדל

תיאור

0

שמיעת כל רעשי הרקע כדי שתוכלו לשמוע את כל העולם הסובב אתכם כאילו אינכם
מרכיבים אוזניות כלל.

5

חסימת רוב הרעשים בתדר נמוך ,כגון רעש של רכבת נוסעת וזמזום של שואב אבק,
אך עדיין ניתן לשמוע חלק מרעשי הרקע של סביבתכם.

10

ביטול רעשים ברמה עולמית המונע למעשה את שמיעת כל רעשי הרקע החיצוניים
סביבכם.

הערה :להתאמה אישית של רמות ביטול הרעשים המועדפות עליכם ,יש להשתמש באפליקציית .Bose Music
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ביטול רעשים
מעבר בין רמות ביטול רעשים מועדפות
הערה :להתאמה אישית של רמות ביטול הרעשים המועדפות עליכם ,יש להשתמש באפליקציית .Bose Music
 .1יש ללחוץ ולשחרר את לחצן בקרת הרעשים.
ניתן לשמוע את רמת ביטול הרעשים הנוכחית.

 .2נא לחזור על הפעולה עד לשמיעת רמת ביטול הרעשים המועדפת עליכם.
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ביטול רעשים
מצב שיחה
מצב שיחה הוא מצב נוח כדי להפסיק בו-זמנית את השמע ולשמוע את כל רעשי הרקע .כך ניתן לנהל שיחה מהירה
עם מישהו או להיות מודעים מיד לסביבתכם.

מצב הפעלת שיחה
יש ללחוץ על לחצן בקרת הרעשים למשך שנייה אחת.

מצב כיבוי שיחה
יש ללחוץ על כל לחצן או להקיש על משטח המגע.
האוזניות שבות לרמת ביטול הרעשים הקיימת וממשיכות בהשמעת השמע.
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ביטול רעשים
ביטול רעשים במהלך שיחה
כאשר מתקבלת שיחה ,האוזניות נותרות ברמת ביטול הרעשים הנוכחית ,וקול עצמי ) (Self Voiceמופעל .הקול
העצמי מסייע לכם לשמוע את עצמכם מדברים באופן טבעי יותר .לכוונון רמת ביטול הרעשים במהלך שיחה ,יש
להשתמש בלחצן בקרת הרעשים )ראה עמוד .(34
הערות:
•

לכוונון קול עצמי ,יש להשתמש באפליקציית  .Bose Musicניתן לגשת לאפשרות זו מתפריט ההגדרות.

•

לא ניתן להשתמש במצב שיחה במהלך שיחה.

שימוש בביטול רעשים בלבד
ניתן למנוע רעשים הגורמים להסחת דעת ללא שמע .כך ניתן להתמקד בחשוב מכל  -עבודתכם או העיסוק האהוב
עליכם.
 .1יש ללחוץ ממושכות על לחצן הפעלה/בלוטוס עד לשמיעת הודעה קולית .המכשיר)ים( הנייד שלך מתנתק וכל
השמע נפסק.
 .2יש להגדיר את רמת ביטול הרעשים המועדפת עליכם )ראה עמוד .(34
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סוללה
סוללה

טעינת האוזניות
 .1יש לחבר את הקצה הקטן של כבל  USBליציאת  USB-Cעל כרית האוזן הימנית.

 .2יש לחבר את הקצה השני למטען קיר  USB-Aאו מחשב מופעל.
במהלך הטעינה ,נורית הסוללה מהבהבת באור לבן .כאשר הסוללה טעונה במלואה ,נורית הסוללה דולקת
ברציפות באור לבן )ראה עמוד .(40
הערה :האוזניות אינן משמיעות צלילי שמע או מבטלות רעשים במהלך טעינתן.
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סוללה
זמן טעינה
יש להמתין עד  2.5שעות עד לטעינה מלאה של האוזניות.
הערות:
•

טעינה של  15דקות מפעילה את האוזניות במשך עד  3.5שעות.

•

טעינה מלאה מפעילה את האוזניות במשך עד  20שעות.

שמיעת רמת טעינת הסוללה
בכל הפעלה של האוזניות ,הודעה קולית מכריזה על רמת טעינת הסוללה .כאשר נעשה שימוש באוזניות והסוללה
כמעט והתרוקנה ,תשמע הודעת ") "Battery low, please charge nowהסוללה מתרוקנת ,נא להטעינה כעת(.
לשמיעת רמת ההספק של הסוללה במהלך השימוש באוזניות ,יש ללחוץ על משטח המגע עד לשמיעת ההודעה
הקולית.

הערה :כברירת מחדל ,פעולת הלחיצה הממושכת על האוזניות מוגדרת להודיע על רמת טעינת הסוללה .למידע נוסף
על התאמה אישית של פעולה זו ,ראה עמוד .24
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סטאטוס
סטאטוס

נורית בלוטוס
נורית בלוטוס מצויה על כרית האוזן הימנית ,ומציגה את סטאטוס החיבור של המכשיר הנייד.

נורית בלוטוס

פעילות הנורית

מצב המערכת

כחול מהבהב באיטיות

מוכן להתחברות

כחול מהבהב

התחברות

כחול רציף

מחובר

כבוי

מנותק
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סטאטוס
נורית הסוללה
נורית הסוללה מצויה על כרית האוזן הימנית,ומציגה את רמת טעינת הסוללה.

נורית סוללה

פעילות הנורית

מצב המערכת

לבן רציף

טעינה בינונית עד מלאה

אדום רציף

התרוקנות הסוללה

אדום מהבהב

יש לטעון את הסוללה

אדום ולבן מהבהב

שגיאה  -לפנות לשירות הלקוחות של Bose

הבהוב לבן מהיר

עדכון האוזניות

הערות:
•

במהלך הטעינה ,נורית הסוללה מהבהבת באור לבן .כאשר האוזניות טעונות במלואן ,נורית הסוללה דולקת בלבן
ברציפות.

•

אם האוזניות מחוברות למכשיר אפל ,המכשיר מציג את רמת טעינת הסוללה ליד הפינה הימנית העליונה של
המסך ובמרכז ההודעות.

•

ניתן גם לבדוק את רמת טעינת הסוללה של האוזניות באמצעות אפליקציית .Bose Music
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סטאטוס
נורית חיבור Bose USB
הנורית על חיבור  Bose USBמעידה על סטאטוס החיבור לאוזניות והסטאטוס של אפליקציית .Microsoft Teams

נורית חיבור Bose USB

פעילות הנורית

מצב המערכת

כחול מהבהב באיטיות

חיבור  USBמוכן להתחברות לאוזניות

כחול מהבהב במהירות

חיבור  USBמתחבר לאוזניות.

כחול רציף

חיבור  USBמחובר לאוזניות.

סגול רציף

חיבור  USBמחובר לאוזניות ,והמחשב מחובר לחשבון .Microsoft Teams

סגול מהבהב

חיבור  USBמחובר לאוזניות ,והמחשב מחובר לחשבון  ,Microsoft Teamsהמקבל
הודעה.

אדום רציף

חיבור  USBמחובר לאוזניות ,והמיקרופון מושתק.
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חיבור בלוטוס
טכנולוגיית בלוטוס אלחוטית מאפשרת להזרים מוסיקה ממכשירים ניידים כגון סמארטפונים ,טאבלטים ומחשבים
ניידים .לפני שניתן להפעיל שמע ממכשיר ,יש לחבר את המכשיר לאוזניות.

יש להתחבר באמצעות תפריט בלוטוס על המכשיר הנייד
הערה :כדי לעשות שימוש מיטבי באוזניות ,יש להגדיר ולחבר את המכשיר הנייד באמצעות אפליקציית Bose Music
)ראה עמוד .(15
 .1יש ללחוץ ממושכות על לחצן הפעלה/בלוטוס עד לשמיעת הודעת ") "Ready to connect another deviceמוכן
להתחברות למכשיר אחר( ,ונורית בלוטוס מהבהבת באיטיות בכחול.

 .2יש להפעיל את תכונת בלוטוס על המכשיר.
עצה :תכונת בלוטוס מצויה בדרך כלל בתפריט ההגדרות.

42

חיבורי בלוטוס
 .3יש לבחור את האוזניות מרשימת המכשירים.
עצה :יש לחפש את השם שהוזן לאוזניות באפליקציית .Bose Music

לאחר ההתחברות ,תשמע הודעת ">) "Connected to <mobile device nameמחובר אל >שם המכשיר הנייד<(,
ונורית בלוטוס דולקת ברציפות בכחול.

ניתוק מכשיר נייד מהאוזניות
יש להשתמש באפליקציית  Bose Musicלניתוק המכשיר הנייד.
עצה :ניתן גם להשתמש בהגדרות בלוטוס לניתוק המכשיר הנייד.
השבתת תכונת בלוטוס מנתקת את כל המכשירים האחרים.

חיבור מחדש של מכשיר נייד לאוזניות
כאשר האוזניות מופעלות ,הן מנסות להתחבר מחדש אל שני המכשירים האחרונים שהיו מחוברים אליהן.
הערות:
•

המכשיר יהיה בטווח של  9מטרים ומופעל.

•

יש לוודא כי תכונת בלוטוס מאופשרת על המכשיר הנייד.
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חיבורי בלוטוס
חיבור מכשיר נייד נוסף לאוזניות
ניתן לאחסן עד שמונה מכשירים ברשימת המכשירים של האוזניות ,וניתן לחבר את האוזניות באופן פעיל לשני
מכשירים בו-זמנית.
לחיבור מכשיר נוסף ,יש להשתמש באפליקציית  .Bose Musicניתן לגשת לאפשרות זו מתפריט ההגדרות.
עצה :ניתן גם להשתמש בתפריט בלוטוס על המכשיר הנייד )ראה עמוד .(42
הערה :ניתן להפעיל שמע ממכשיר אחד בלבד בכל עת.

מעבר בין שני מכשירים ניידים מחוברים
 .1יש להפסיק את השמע על המכשיר הראשון.
 .2יש להפעיל את השמע על המכשיר השני.
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חיבורי בלוטוס
חיבור מחדש של זוג אוזניות לחיבור Bose USB
יש להסיר את חיבור  USBמיציאת  USBעל המחשב ,ולהתקינו מחדש .הנורית של חיבור  USBתהבהב בעת שהוא
מנסה להתחבר מחדש אל האוזניות שהיה מחובר אליהן קודם.

חיבור של זוג אוזניות נוסף לחיבור Bose USB
ניתן לאחסן עד שמונה מכשירים )אוזניות( ברשימת המכשירים של חיבור .Bose USB
 .1יש ללחוץ על הלחצן על חיבור  Bose USBלמשך כ 3-שניות ,ואז לשחררו .הנורית על חיבור  USBתהבהב
באיטיות בכחול כדי להעיד כי הוא מוכן להתחבר למכשיר בלוטוס אחר.
 .2יש להפעיל את אוזניות  Boseכדי לחבר מכשיר בלוטוס חדש .יש להמתין מעט עד שהאוזניות יתחברו לחיבור
 .USBהנורית על חיבור  USBתהבהב במהירות ,ואז תמשיך לדלוק ברציפות במהלך החיבור לאוזניות.
הערה :אם חיבור  Bose USBאינו מחובר לזוג אוזניות בלוטוס של  Boseכעבור  5דקות לערך ,הנורית על
חיבור  USBתפסיק להבהב .לחיבור זוג נוסף של אוזניות בלוטוס של  ,Boseיש לחזור על הפעולות לעיל.

מחיקת רשימת המכשירים של האוזניות
 .1יש ללחוץ ממושכות על לחצן הפעלה/בלוטוס עד לשמיעת הודעת ") "Bluetooth device list clearedרשימת
מכשירי בלוטוס נמחקה( ,ונורית בלוטוס מהבהבת באיטיות בכחול.
 .2יש למחוק את האוזניות מרשימת בלוטוס על המכשיר .כל המכשירים נמחקו ,והאוזניות מוכנות להתחברות.

מחיקת רשימת המכשירים של חיבור Bose USB
יש ללחוץ על הלחצן על חיבור  Bose USBלמשך  .7-10הנורית על חיבור  USBתהבהב באיטיות.
כל המכשירים נמחקו ,וחיבור  USBמוכן להתחברות.
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חיבורים מחווטים
חיבורים מחווטים

חיבור כבל השמע
יש להשתמש בכבל שמע לחיבור למכשיר שאינו אלחוטי או אם סוללת האוזניות התרוקנה.
 .1יש להכניס את הכבל לשקע  2.5מ"מ על כרית האוזן הימנית.

 .2יש להכניס את הקצה השני של הכבל לשקע  3.5מ"מ על המכשיר.
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טיפול ותחזוקה
טיפול ותחזוקה

אחסון האוזניות
כריות האוזניים מסתובבות לאחסון קל ונוח.
 .1יש לכוונן את כריות האוזניים כך שניתן לקפל את קשת האוזניות )ראה עמוד .(16
 .2יש לסובב את שתי כריות האוזניים פנימה כדי לשטחן.

כרית האוזן הימנית
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כרית האוזן השמאלית

טיפול ותחזוקה
טיפול ותחזוקה

 .1יש לשים את האוזניות במצב שטוח בתוך הקופסה.

הערה :יש להקפיד לכבות את האוזניות כאשר אינן בשימוש.
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ניקוי האוזניות וחיבור Bose USB
האוזניות וחיבור  Bose USBעשויים להצריך ניקוי תקופתי.
•

יש לנגב את המשטחים החיצוניים במטלית רכה ויבשה.

•

אסור שלחות תחדור לתוך כריות האוזן ושקע  2.5מ"מ של האוזניות או לתוך חיבור .USB

חלקי חילוף ואביזרים
חלקי חילוף ואביזרים נלווים ניתן להזמין באמצעות שירות הלקוחות של  .Boseנא לבקר באתר:
worldwide.Bose.com/Support/HP700
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היכן ניתן למצוא את המספר הסידורי
המספר הסידורי מצוי:
•

על התווית החיצונית של קופסת הקרטון.

•

באפליקציית  ,Bose Musicמתחת למידע הטכני.

•

בכרית האוזן הימנית ,מתחת למסגרת הבד של כרית האוזן.

ניתן לראות את המספר הסידורי על האוזניות )לא מומלץ(
 .1על כרית האוזן הימנית ,למשוך קלות את החלק העליון של כרית האוזן הימנית אחורה.
 .2לדחוף כלפי מטה את מסגרת הבד בקצה הימני העליון לגילוי התווית.
זהירות :יש להיזהר ולא ללחוץ כלפי מטה או להסיר כל אחד מהרכיבים שבתוך כרית האוזן כדי להימנע מגרימת נזק
לאוזניות.

מיקומי המספר הסידורי

מסגרת בד
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אבחון ותיקון תקלות

נא לנסות קודם את הפתרונות הבאים
אם נתקלתם בבעיות עם האוזניות או חיבור  Bose USBנסו קודם את הפתרונות הבאים:
•

יש לטעון את הסוללה )ראה עמוד .(37

•

יש להפעיל את האוזניות )ראה עמוד .(18

•

יש לבדוק את נוריות חיווי הסטאטוס )ראה עמוד .(39

•

יש לוודא שהמכשיר הנייד תומך בחיבורי בלוטוס )ראה עמוד .(42

•

יש לוודא כי חיבור  USBמחובר היטב למחשב )ראה עמוד .(18

•

יש להוריד את אפליקציית  ,Bose Musicולהריץ את עדכוני התוכנה הזמינים )ראה עמוד .(15

•

יש לקרב את האוזניות למכשיר או לחיבור  ,USBולהרחיקן מכל מקור של שיבושים או חסימות.

•

יש להגביר את עוצמת הקול של האוזניות ,המכשיר הנייד ,המוסיקה או אפליקציית הפגישות.

•

יש לוודא כי אפליקציית הפגישות ומערכת ההפעלה על המחשב מעודכנות.

•

יש לחבר מכשיר נייד אחר )ראה עמוד .(44

•

יש להפעיל מחדש את המחשב ,או להתנתק מאפליקציית הפגישות ולהתחבר מחדש.

•

יש להסיר את קישור  USBמיציאת  USBעל המחשב ,ולהתקינו מחדש.

•

יש לבדוק האם קיימים עדכוני קושחה זמינים לחיבור ) USBראה עמוד .(56

פתרונות אחרים
אם אינכם מצליחים לפתור את הבעיה שלכם ,נא לעיין בטבלה למטה לזיהוי תסמינים ופתרונות לבעיות נפוצות .אם
עדיין אינכם מצליחים לפתור את הבעיה שלכם ,נא לפנות לשירות הלקוחות של .Bose
נא לבקר באתרworldwide.Bose.com/contact:

בעיה

מה לעשות?

האוזניות אינן מתחברות
למכשיר בלוטוס

על המכשיר שלכם:
• יש להשבית את תכונת בלוטוס ולהפעילה שנית.
• יש למחוק את האוזניות מרשימת בלוטוס על המכשיר .לנסות לחבר שנית
)ראה עמוד .(42
נא לבקר באתר worldwide.Bose.com/Support/HP700לצפייה בסרטוני
הדרכה.
יש למחוק את רשימת המכשירים של האוזניות )ראה עמוד  .(45להתחבר שנית.
לאתחל את האוזניות )ראה עמוד .(56

האוזניות אינן מגיבות במהלך
הגדרה באמצעות האפליקציה

יש לוודא כי אתם משתמשים באפליקציית  Bose Musicלצורך הגדרה.
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בעיה

מה לעשות?

אפליקציית Bose Music
אינה פועלת על מכשיר נייד

יש לוודא כי המכשיר הנייד תואם לאפליקציית  Bose Musicועומד בדרישות
המערכת המינימאליות .למידע נוסף ,נא לבדוק בחנות האפליקציות על המכשיר
הנייד.
יש להסיר את אפליקציית  Bose Musicעל המכשיר הנייד ,ואז להתקינה שנית
)ראה עמוד .(15

אין צליל

יש ללחוץ על  Playעל המכשיר הנייד כדי לוודא שהשמע מופעל.
יש להפעיל את השמע מאפליקציה או שירות מוסיקה שונים.
יש להפעיל את השמע מתוכן השמור ישירות על המכשיר.
יש להפעיל מחדש את המכשיר
אם מחוברים שני מכשירים ,יש לעצור את המכשיר הראשון ולהפעיל את המכשיר
הנייד השני.
אם מחוברים שני מכשירים ,יש להזיז את המכשירים לטווח של האוזניות
) 9מטרים(.
אם אתם בפגישה ,נא לוודא כי חיבור  Bose USBנבחר כרמקול באפליקציית
הפגישות שלכם.

אין צליל )חיבור מחווט(

יש לאבטח את שני קצות כבל השמע.
יש ללחוץ על  Playעל המכשיר הנייד כדי לוודא שהשמע מופעל.
יש להפעיל את השמע מאפליקציה או שירות מוסיקה שונים.
יש להפעיל את השמע מתוכן השמור ישירות על המכשיר.
יש להפעיל מחדש את המכשיר

איכות צליל ירודה

בסביבה עם רוחות חזקות ,יש לכוונן את רמת ביטול הרעשים )ראה עמוד .(32
יש לנסות פס קול שונה.
יש להפעיל את השמע מאפליקציה או שירות מוסיקה שונים.
יש לנתק את המכשיר השני.
יש להשבית את כל תכונות הגברת השמע על המכשיר או אפליקציית המוסיקה.
על המכשיר שלכם:
•

להשבית את תכונת בלוטוס ולהפעילה שנית.

•

למחוק את האוזניות מרשימת בלוטוס על המכשיר .לנסות להתחבר שנית
)ראה עמוד .(42
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בעיה

מה לעשות?

האוזניות לא נטענות

יש לוודא כי כבל  USBמוכנס נכון ליציאה על האוזניות.
יש לאבטח את שני קצות כבל .USB
אם האוזניות נחשפו לטמפרטורות גבוהות או נמוכות ,יש להמתין עד שהאוזניות
ישובו לטמפרטורת החדר ,ואז לנסות לטעון שנית.
יש לנסות מטען קיר  ,USB-Aכבל  USBאו מקור אספקת זרם חילופין )רשת
חשמל( אחר.

לא ניתן לכוונן את ביטול
הרעשים

יש לכבות את האוזניות )ראה עמוד .(18
אם נעשה שימוש בלחצן בקרת הרעשים ,יש לנסות להשתמש באפליקציית Bose
 Musicלכוונון רמות ביטול הרעשים.

המיקרופון אינו קולט צלילים

יש לוודא כי פתחי המיקרופון על הקצה הקדמי של האוזניות אינם חסומים.
יש לנסות שיחת טלפון אחרת.
יש לנסות מכשיר תואם אחר.
יש לוודא כי המיקרופון אינו מושתק )ראה עמוד .(23
על המכשיר שלכם:
•

להשבית את תכונת בלוטוס ולהפעילה שנית.

•

למחוק את האוזניות מרשימת בלוטוס על המכשיר .לנסות להתחבר שנית
)ראה עמוד .(42

סביבה רועשת לשיחות טלפון

יש להשתמש באפליקציית  Bose Musicלכוונון הקול העצמי .ניתן לגשת
לאפשרות זו מתפריט ההגדרות.
יש לנסות רמת ביטול רעשים שונה.

האוזניות לא מגיבות לבקרת
מגע

יש להקפיד ללחוץ על משטח בקרת המגע שבקדמת כרית האוזן הימנית )ראה
עמוד .(19
נא לוודא שידיכם יבשות.
אם אתם לובשים כפפות ,יש להסירן לפני לחיצה על משטח בקרת המגע.
לפונקציות המצריכות מספר לחיצות ,יש לשנות את לחץ הלחיצה.
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בעיה

מה לעשות?

שפת ההודעות הקוליות לא
זמינה

להתאמה אישית או השבתה של הודעות קוליות ,יש להשתמש באפליקציית Bose
 .Musicניתן לגשת לאפשרות זו מתפריט ההגדרות.

סייען גוגל לא מגיב

יש לוודא כי סייען גוגל הוגדר באמצעות אפליקציית ) Bose Musicראה עמוד
.(26
יש לחבר את המכשיר הנייד לרשת  Wi-Fiאו נתונים סלולאריים.
יש לוודא שסייען גוגל זמין בארצכם.
יש לוודא כי אתם משתמשים בגרסה העדכנית ביותר של אפליקציית סייען גוגל.
יש לוודא כי המכשיר הנייד תואם לאפליקציית סייען גוגל.
נא לבקר באתרhttDs://suDD0rt.aooale.com/headDhones:
לתמיכה נוספת ,נא לבקר באתר:
httDs://suDD0rt.a00ale.c0m/headDh0nes

אלקסה לא מגיבה

יש לוודא כי אלקסה הוגדרה באמצעות אפליקציית ) Bose Musicראה עמוד .(26
יש לחבר את המכשיר הנייד לרשת  Wi-Fiאו נתונים סלולאריים.
יש לוודא שאלקסה זמינה בארצכם.
יש לוודא כי מילת העירור מאופשרת )ראה עמוד .(30
יש לוודא כי אתם משתמשים בגרסה העדכנית ביותר של אפליקציית אמזון
אלקסה.
יש לוודא כי המכשיר הנייד תואם לאפליקציית סייען גוגל.
לתמיכה נוספת ,נא לבקר באתרhttps://www.amazon.com/usealexa:

אם אתם מנסים לחבר זוג אוזניות נוסף לחיבור  ,USBיש ללחוץ על הלחצן למשך
שום דבר לא קורה כשאני לוחץ  3שניות לפחות לפני שחרורו )ראה עמוד .(45
על הלחצן על חיבור Bose
יש לוודא כי אינכם בפגישה במהלך הלחיצה על הלחצן .אחרת ,חיבור  USBלא
.USB
יגיב כדי שלא לקטוע את הפגישה.
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בעיה

מה לעשות?
יש להמתין  30שניות לערך עד שהמחשב ירשום את חיבור  USBכמכשיר
המיקרופון ,רמקול ומצלמה.
עדיין הבעיה לא נפתרה ,יש לנסות את הפתרונות הבאים:

חיבור  Bose USאינו רשום
כרמקול באפליקציית הפגישות
•
שלי.
•

כוונון עוצמת הקול על המחשב
אינה משפיעה כלל על עוצמת
הקול של קישור .Bose USB

לנסות לחבר את קישור  USBליציאת  USBאחרת על המחשב.
לוודא כי קישור  USBמחובר היטב ליציאת .USB

יתכן שלמחשב אין קישור  USBשנבחר כמכשיר ברירת המחדל להשמעת שמע
)גם אם אפליקציית הפגישות פועלת כהלכה עם קישור .(USB
•  :Windowsיש ללחוץ על צלמית הרמקול במגש המערכת )בסרגל המשימות(
ולבחור את קישור  Bose USBכמכשיר ההשמעה.
•  :macOSיש ללחוץ על צלמית אפל בפינה השמאלית העליונה של המסך,
ולבחור  ,System Preferencesללחוץ על  ,Soundואז ללחוץ על .Output
יש לבחור קישור  Bose USBברשימת המכשירים.

נורית חיווי הסטאטוס על
יש למחוק את רשימת המכשירים על קישור ) USBראה עמוד  ,(45ואז לנסות
קישור  Bose USBדולקת
ברציפות בכחול ,סגול או אדום ,לחבר את האוזניות שנית )ראה עמוד .(45
אבל האוזניות לא מחוברות.
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אתחול האוזניות
אם האוזניות אינן מגיבות ,ניתן לאתחל אותן .אתחול האוזניות אינו מוחק הגדרות או מכשירים מחוברים.
הערה :אסור לחבר את כבל  USBלאוזניות עד לקבלת הוראה לעשות כן.
 .1לנתק את כל הכבלים מהאוזניות.
 .2לחבר קצה אחד של כבל  USBלמטען קיר  USB-Aאו מחשב מופעל.
 .3ללחוץ על לחצן הפעלה/בלוטוס תוך כדי חיבור הקצה הקטן של כבל  USBליציאת  USB-Cעל כרית האוזן
הימנית.
 .4לשחרר את לחצן הפעלה/בלוטוס לאחר  2שניות.
הערה :יתכן שיהיה צורך לאתחל את האוזניות פעמיים.

שחזור הגדרות ברירת המחדל של חיבור Bose USB
אם חיבור  Bose USBאינו מגיב או פועל כמצופה ,ניתן לשחזר את הגדרות ברירת המחדל שלו .שחזור הגדרות
ברירת המחדל ימחק את רשימת מכשירי קישור .USB
יש ללחוץ על הלחצן על חיבור  USBלמשך .7-10

עדכון הקושחה
לעתים יתכן שיהיה צורך לעדכן את הקושחה המותקנת על חיבור .Bose USB
אם נתקלתם בבעיות כלשהן הקשורות לקישוריות בלוטוס ,שילוב עם אפליקציית הפגישות או איכות השמע ,יש לעדכן
את הקושחה כדי לראות אם העדכון פותר את הבעיה.
להורדה ,התקנה ושימוש באפליקציית עדכון חיבור  Bose USBעל המחשב שלכם:
 .1על המחשב שלכם ,נא לבקר באתר . pro.Bose.com/USBLink
 .2להוריד את קובץ  ZIPלאפליקציית עדכון חיבור .Bose USB
 .3לפתוח את קובץ  ,ZIPואז ללחוץ פעמיים על אפליקציית ההתקנה.
 .4לפעול על פי השלבים שעל המסך להשלמת ההתקנה.
 .5להכניס את חיבור  USBליציאת  USBעל המחשב .הנורית על קישור  USBתהבהב.
 .6לפתוח את אפליקציית עדכון חיבור  Bose USBעל המחשב ,ולפעול על פי הוראות האפליקציה.
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