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התחלה מהירה
הסרה

אסור למשוך את
הכבל
ה

צמדה
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)”מצב מופעל“(
““POWER ON
)”מחפש את התקן המוזיקה שלך“(
“SEARCHING FOR YOUR
”MUSIC DEVICE
)”האוזניות מחוברות“(
”“HEADPHONES CONNECTED

צימוד

לחיצה למשך 4
שניות
האזינו להנחיה הקולית

4

בצעו התאמה אישית של הגדרות
הצליל ושמרו אותן באוזניות
 APPאו ב GOOGLE PLAY
 MYSOUNDב STORE
חפשו את היישומון
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בחרו את אפשרות ההתאמה
לאוזן/שילוב אפשרויות ההתאמה
בחרו את אפשרות ההתאמה

כריות-קצה
מסיליקון

מתחת לאוזן

סנפירי אוזניים
מסיליקון

COMPLY TM
כריות-קצה

מעל האוזן
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תופסן כבל

תופסני התאמת-אורך
כבלים
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עבור אצנים
השתמשו בתופסני התאמת-אורך
הכבלים כדי לקצר את הכבל ולשמור על
בקר ההפעלה צמוד לראש

מתחת לאוזן

מעל האוזן
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צימוד

שתף אותי

מוזיקה ושיחות טלפון

האוזניות זוכרות עד 8
מכשירים
עמוד 31

שיתוף מכשיר  1עם  2אוזניות
עמוד 35

עם שליטה-מרחוק מלאה
עמוד 20

יישומון MYSOUND

שעון חכם

חיבור רב-נקודתי

בצעו התאמה אישית של הגדרות
הצליל ושמרו אותן באוזניות
עמוד 21

השאירו את הטלפון בבית ובצעו
צימוד לשעון החכם
עמוד 37

חברו את האוזניות שלכם ל2-
מכשירים בעת ובעונה אחת
עמוד 34

הוראות בסרטון וידיאו באתר jaybirdsport.com
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מה בקופסה
.1

.1

.4

.2
.3
.4

.3

.2

.5
.7

אוזניות Bluetooth Freedom
ל  3זוגות של כריות-קצה מסיליקון
)קטן ,בינוני ,גדול (
ל 3זוגות של כריות-קצה מספוג איכותי
™) Complyקטן ,בינוני ,גדול(
ל 3זוגות של סנפירי אוזניים
)קטן ,בינוני ,גדול (
כבל טעינה USB
ל 2תופסני התאמת-אורך כבלים
תופסן כבל

.5
.6
.7
 .8תופסן טעינה
 .9תיק נשיאה

.6
.8

.9
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התאמה
ביצועי צליל מעולים תלויים בבחירת כריות קצה בגודל הנכון

כריות-קצה מסיליקון

כולנו אוהבים צליל מעולה .ודאו
שאתם שומעים אותו .מכיוון שלכל
אחד מאתנו אוזניים שונות ,הקפידו
לנסות את כל הגדלים של כריות-
הקצה .רק עם כריות-קצה בגודל
הנכון תוכלו ליהנות מהתאמה נוחה
ומאיכות צליל מעולה

כריות-קצה איכותיות מספוג
לספורטאים ™COMPLY
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COMPLY

TM

הקצה מספוג איכותי- כריותComply™  תוכננו במיוחד עבור אוזניותJaybird
Freedom כדי לספק בידוד מרעש ונוחּות מרביים.

2

3

Compress
Foam tip
Comply Comply
הקצה מספוג-כרית
 אתby
כווצו
rolling withהאצבעות
fingers.על ידי גלגולה בין.
TM
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1

4

Comply
Foam
tip onto
Pull ear Slide
back
to open
earהקצה-כרית
canal
for
Comply
מספוג
החליקו את
Freedom
speaker
housing.
a deeper
more secure
Insert
Freedom
אוזניית
שלfit.
הרמקול
על גבי קופסית
entire foam tip into ear.
TM

Hold in
to expa

התאמה הדוקה :כרית-הקצה מתרחבת לצורך התאמה חסימת רעשים :מאפשרת לכם ליהנות מהמוזיקה
אישית והצמדה יוצאת מן הכלל לאוזן .האוזניות שלכם שלכם גם בסביבה רועשת ,מבלי להגביר את עוצמת
נותרות צמודות למקומן גם כשאתם בחדר הכושר ,על הצליל
מדרונות ההרים ,או בתנועה
חוויית אודיו :האוזניות יוצרות אטימה מיטבית
נוחות רכה :ספוג “זוכר” ייחודי מספק נוחות למשך כל ומעבירות את הצליל ישירות לתעלת האוזן – לחוויית
האזנה שונה לחלוטין
היום ,תוך מניעת גירוי ועייפות של תוך-האוזן

2

3

4

15 - 30
שניות
toלאפשר
openכדי
 earשניות
15-30
המתינו
לספוגPull
ear back
canal
for
וליצור אטימה
להתרחב
a deeper more secure
fit. Insert
entire foam tip into ear.

תעלת האוזן
לפתוח את
 Complyכדי
לאחור
את
משכו
Hold
in Compress
place
15-30
האוזןsec
for
Foam
foam
tip by
הכניסו את
.and
ועמוקה יותר
הדוקה
expandכלto
rolling
with
create
fingers.
התאמה a
לצורך seal.
כרית-הקצה מספוג לתוך האוזן

o
or
g.
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סנפירי אוזניים
התקינו את סנפירי האוזניים להתאמה-מלאה בגודל המועדף ,כמודגם

ימין

שמאל

שמאל  /ימין

גודל
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החליקו את סנפירי האוזניים להתאמה-מלאה לאחור עד שהבליטות בסנפירים
ייכנסו לתוך השקעים שבאוזניות
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נעלו את קצה סנפיר האוזן
בתוך חלקה העליון של
אפרכסת האוזן ,כמודגם
אמורה להתקבל התאמה
הדוקה עם מגע עם החלק
התחתון ,האחורי והעליון של
אפרכסת האוזן
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תופסני התאמת-אורך כבלים
לפני ביצוע ההתאמה ,התקינו את תופסני התאמת-אורך הכבלים כדי
לקצר את שארית הכבל לצורך התאמה אישית
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ניתן להשתמש בתופסני
התאמת-אורך הכבלים בשלוש
דרכים כדי לקבוע את אורך
הכבל ולמצוא את ההתאמה
הנכונה עבורכם
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תופסן כבל
השתמשו בתופסן הכבל המצורף
כדי להצמיד את אוזניות
 FREEDOMלגב החולצה
הזרוע הארוכה של התופסן צריכה
להיות מחוץ לחולצה
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מצב מופעל
:הנחיה קולית
)”מחפש (“...
”…“Searching
ממצב כבוי לחצו למשך 4
שניות כדי לבצע צימוד
ממצב מופעל לחצו למשך 4
שניות כדי לכבות

ON

לחיצה למשך  4שניות

לחיצה למשך שניה 1

לחיצה

מוזיקה ושיחות
טלפון
בצעו צימוד של האוזניות למכשיר
שלכם ,השמיעו מוזיקה ,ונסו את כל
אחד מהגדלים של כריות-הקצה כדי
למצוא את ההתאמה ואת ביצועי הצליל
הטובים ביותר
אטימה טובה חיונית על מנת שתוכלו
להעריך במלואה את האיכות האודיו
הגבוהה של אוזניות Freedom

מיקרופון
נורית אדום/ירוק
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היישומון MYSOUND
כדי לבצע התאמה אישית של פרופיל הצליל באוזניות
 ,FREEDOMהורידו את היישומון MYSOUND
מחנויות היישומונים  APPLE APPאו GOOGLE PLAY

+
WARMTH

CUSTOMIZE

הגדרות הצליל החדשות שלכם נשמרות באוזניות עצמן ,כך שתוכלו
לקחת את הגדרות הצליל המותאמות אישית שלכם לכל מקום ,ועם
כל מכשיר שבשמושכם
היישומון  MySoundפועל עם אוזניות אין תמיכה .Jaybird Freedom
באוזניות של יצרנים אחרים או באוזניות ישנות יותר של Jaybird
הוספת בסים לפרופיל הצליל שלכם באמצעות היישומון MySound
תקצר את משך הנגינה

JAYBIRD ENHANCED

JAYBIRD SIGNATURE

EXTENDED LISTENING

WARMTH

R & B FREAK

REMOVE SHARPNESS

Jaybird Freedom
60%

MORE
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PROFILE

DISCOVER

DASHBOARD

) Saveשמירה (

צליל

שמרו את ההגדרה
הקבועה החדשה שלכם
בלוח המחוונים לצורך
גישה קלה אל הגדרות
.הצליל המועדפות עליכם

התאמה אישית של
הגדרות הצליל שלכם.
השינויים נשמרים
באוזניות Freedom
SAVE

)היסטוריה (
History

מוזיקה

מעקב אחר
היסטוריית השינויים
.שלכם

מציין אם מושמעת
מוזיקה במכשיר שלכם

מכשיר
תצוגת המכשיר
המחובר ומצב
.הסוללה

) Discoverגילוי(
גלו הגדרות קבועות-מראש
מספורטאים ומשתמשים
אחרים

HISTORY

Jaybird Freedom
60%

MORE
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PROFILE

DISCOVER

DASHBOARD

מצב טעינה  /סוללה
טעינה

מה

י רה

20

דקות =
שעה  1של
זמן נגינה

4

שעות על
האוזניות

4

שעות על
התופסן

8

שעות
זמן
נגינה

אוזניות  Freedomנשלחות כשהן טעונות ,אולם
משך הטעינה הראשונית עשוי להשתנות
אתרו את סמל מצב סוללת אוזניות
 Bluetoothבפינה הימנית עליונה של
מסך האייפון

רמת הטעינה של הסוללה
היישומון  MySoundמסוגל לדווח על רמת הטעינה
של סוללת אוזניות  Freedomברמת דיוק של ± 1%
כאשר הן אינן מחוברות ליישומון  ,MySoundאוזניות
 Freedomיציגו את רמת הטעינה הממוצעת של
הסוללה עם הפעלתן .לחילופין ,ניתן לגרום לאוזניות
להכריז על רמת הטעינה הממוצעת של הסוללה על
ידי לחיצה על לחצן ) Volume +הגבר עוצמת צליל(
הערכים המוצגים באוזניות  Freedomמעוגלים ל 20%
הקרובים לדוגמה ,ערך טעינה של k26%ביישומון יביא
להנחיה הקולית הבאה“Battery 20 Percent” :
)”סוללה (“20%

או את הסמל הזה בפינה הימנית תחתונה ביישומון
 MySoundכדי לראות את מצב הסוללה של
אוזניות Freedom

90%
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הנחיה קולית
האם האוזניות מופעלו?
האם הסוללה חלשה?
במצב ) Standbyהמתנה)* ,לחצו על  +והביטו בנורית

הבהוב אחד בירוק = נותרו עוד d10%או יותר בסוללה
הבהוב אחד באדום = נותרו פחות מ h10%בסוללה
הנורית לא דולקת = האוזניות מכובות
* מצב ) Standbyהמתנה) :האוזניות מופעלות ולא
.מחוברות למכשיר ,אך אינן מנגנות מוזיקה או בשיחת טלפון

מצבי הנורית
אדום :בטעינה
ירוק :הסוללה טעונה
)כאשר תופסן המטען מחובר (

כאשר האוזניות אינן מנגנות
מוזיקה ,לחיצה על לחצן
) Volume +הגבר עוצמת צליל (
או – ) Volumeהנמך עוצמת צליל(
תגרום להכרזה על מצב הסוללה

USB
טעינת מיקרו
תופסן הטעינה המצורף
לאוזניות משמש גם כעמדת
טעינה 2.5 .שעות לטעינה
מלאה מספקות  4 + 4שעות
של זמן נגינה 20 .דקות של
טעינה מספקות שעה  1של
זמן נגינה .ניתן גם לטעון את
התופסן בנפרד ולהשתמש בו
.במועד מאוחר יותר

אדום+ירוק לסירוגין :מצב צימּוד
 /הנורית לא דולקת :מצב המתנה  /מצב נגינה
שיחת טלפון  /האוזניות מכובות
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תופסן טעינה
כדי לטעון את אוזניות  ,Freedomהצמידו
היטב את תופסן הטעינה לחלקו האחורי של
בקר ההפעלה ,והכניסו את מחבר המיקרו USB
שבקצה הכבל המצורף לשקע שבצדו התחתון
של תופסן הטעינה .חברו את קצהו השני של
הכבל לכל מקור מתח a5 USBוולט 500
מיליאמפר
פעולה זו מטעינה הן את האוזניות והן את תופסן
הטעינה בעת ובעונה אחת ,להשגת זמן האזנה
.ממושך

נורית אדומה = בטעינה
נורית ירוקה = הסוללה טעונה במלואה
)מחובר למקור מתח -USBכאשר כבל ה(
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שימוש בתופסן הטעינה
לטעינת האוזניות
בנוסף לשימוש בכבל ה  USBלטעינה ,תופסן הטעינה
יכול לטעון את האוזניות שלכם גם מבלי שהוא מחובר
למקור מתח .תופסן הטעינה שלכם מכיל סוללה וחיווט
פנימיים ,שמאריכים את זמן הנגינה ב 4-שעות .כל
שעליכם לעשות הוא להצמיד אותו לחלקו האחורי של
בקר ההפעלה ,והטעינה תתחיל באופן אוטומטי
בכל פעם שתצמידו את תופסן הטעינה ,הוא יאתחל את
האוזניות על ידי כיבויין .ניתן להפעיל מחדש את האוזניות
ולהמשיך להאזין למוזיקה בעת שתופסן הטעינה מוצמד
לאוזניות ומעביר מתח

בעוד אוזניות  Freedomחסינות מפני זיעה ,תופסן הטעינה
אינו כזה .חשיפה ללחות או לזיעה תפקיע את כתב האחריות
שלכם
אין להשתמש באוזניות בעת שכבל ה  USBמחובר למקור
מתח .הדבר עלול לגרום להלם חשמלי במקרה של תקלה
חשמלית במקור המתח

A4שעות A4 +שעות
= שעות זמן נגינה
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הסרה

הצמדה והסרה של
תופסן הטעינה
חברו את תופסן הטעינה על ידי הצמדתו
ישירות לחלקו האחורי של בקר ההפעלה ,עד
שתחושו שהוא נצמד היטב למקומו בנקישה
כדי להסיר את תופסן הטעינה ,לחצו על
חלקו העליון של בקר ההפעלה והפרידו אותו
מתופסן הטעינה

ה

צמדה
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אסור למשוך
את הכבל

ךושמל רוסא ,ןספותה תרסה תעב
םורגל לולע רבדה .לבכה תא
בתכ תא עיקפיו תוינזואל קזנ
.םכלש תוירחאה
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תופסן טעינה
מיקרו USB
תקני USB

אנו ממליצים להטעין את האוזניות/תופסן הטעינה באמצעות כל מקור מתח  USBמקומי
d5וולט d500מיליאמפר .ניתן להשתמש בשקעי חשמל/מתאמים לרכב/מטעני USB
שמספקים מתח של d5וולט אבל זרם גבוה מ d500מיליאמפר ,אך הם אינם משפרים
את משך הטעינה של מכשיר  Jaybirdשברשותכם .שקעי חשמל/מתאמים לרכב/
מטענים שמספקים מתח גבוה מ d5.5וולט יגרמו נזק למכשיר  Jaybirdשברשותכם
ואין להשתמש בהם .אנו ממליצים להשתמש בשקעי d/USBמתאמים לרכב שאושרו
על ידי ) Jaybirdניתן להשיג באתר (jaybirdsport.com
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לחצני הבקרה

לחיצה למשך  4שניות

לחיצה למשך שניה 1

לחיצה

מוזיקה ושיחות
טלפון

תופסונ ןופלט תודוקפ
תוינזואל החיש תרבעה
Freedom
רזוח-גויח

ON
OFF

הקתשה-לוטיבו הקתשה
החיש לש

כאשר האוזניות לא בשיחת טלפון או ניגון מוזיקה:
 Siriאו פקודות קוליות

על לחצן אמצעי מפעילה את

dעל לחצן אמצעי תענה על השיחה השנייה ,
אם יש לכם שיחה נכנסת שנייה:
תכניס להמתנה את השיחה הפעילה ותאפשר מעבר בין השיחה הפעילה לשיחה בהמתנה
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דומיצ
 .1כאשר האוזניות במצב מכובה ,וכשאתם במרחק של עד מטר  1מנגן המוזיקה,
לחצו לחיצה ממושכת על המקש האמצעי למשך יותר מ 4-שניות עד שתראו נורית
דולקת לסירוגין באדום/ירוק ותישמעו הנחיה קולית האומרת Searching For
) Your Music Deviceמחפש את נגן המוזיקה (

 .2הפעילו את ה  Bluetoothבטלפון/נגן
המוזיקה שלכם לחיפוש התקני Bluetooth
 .3בחרו ”“Jaybird Freedom
)הזינו קוד-כניסה 0000
אם הושמעה הנחיה לעשות זאת(

Jaybird
Freedom

 .4ההנחיה הקולית של אוזניות Freedom
שתשמעו היא ”“Headphones Connected
)האוזניות מחּוּברות (
 .5אם הצימוד לא הושלם בהצלחה ,כבו את האוזניות
על ידי לחיצה על המקש האמצעי למשך יותר מ4-
שניות ,וחזרו על השלבים שתוארו לעיל
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צימוד באמצעות מתאם BLUETOOTH

 .1הניחו את האוזניות ואת המכשיר במרחק של ער
מטר d1זה מזה
 .2העבירו את האוזניות למצב “צימוד” ,לפי ההנחיות
בעמוד הקודם
 .3אם אתם משתמשים ב’מתאם  Bluetoothאוניברסלי
) ,(BAUיש להעביר גם אותו למצב צימוד
)ראו מדריך (BAU
 .4חברו את מתאם ה  Bluetoothלנגן המוזיקה ונגנו שיר
 .5צימוד של האוזניות והמתאם יתבצע באופן אוטומטי
)קוד הכניסה של המתאם חייב להיות d(0000
 .6אחרי השלמת הצימוד והחיבור בהצלחה ,האוזניות
ישמיעו את ההנחיה הקולית Headphones Connected
)האוזניות מחּוּברות(
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חיבור רב-נקודתי
צימוד למספר התקני Bluetooth
חיבור רב-נקודתי מאפשר לכם לבצע צימוד וחיבור של האוזניות שלכם לשני התקני Bluetooth
נפרדים בעת ובעונה אחת .לדוגמה ,תוכלו לחבר את אוזניות  Freedomלמחשב הנייד שלכם
ולטלפון שלכם בעת ובעונה אחת .באמצעות בקר ההפעלה של אוזניות  ,Freedomאתם
יכולים להאזין למוזיקה מהמחשב הנייד ועדיין לענות לשיחת טלפון נכנסת .מתוחכם למדי ,נכון?
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חיבור רב-נקודתי
 .1בצעו צימוד של האוזניות
למכשיר הראשון

Jaybird
Freedom

Jaybird Freedom

 .2החזירו את האוזניות למצב
“צימוד” ,ואז לחצו בלי להרפות
על הלחצן האמצעי
 .3חפשו ובחרו באוזניות Freedom
במכשיר השני

34

שתף אותי
שתפו את המוזיקה שאתם מאזינים לה עם זוג נוסף של אוזניות  .Freedomפעלו לפי השלבים
הבאים כדי לחבר זוג אוזניות נוסף .יש אהבה באוויר !
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יתוא ףתש

 .1הפעילו את שני זוגות האוזניות ,כאשר רק זוג אחד
מצומד ומחובר למכשיר אחד בלבד

2

 .2לחצו מבלי להרפות על לחצן  Vol +באוזניות המחוברות
למכשיר ,תוך כדי לחיצה מבלי להרפות על לחצן – Vol
בזוג האוזניות השני ,עד שהנוריות בשני זוגות האוזניות
.מהבהבות אדום/ירוק

1

 .3שני הזוגות של האוזניות יהיו מחוברים כאשר הנוריות
חדלות להבהב וההנחיה ”“Headphones Connected
מושמעת בשני זוגות האוזניות
 .4נגנו מוזיקה
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שעונים חכמים
אם ברשותכם שעון חכם מתאים ,תוכלו להשאיר את הטלפון בבית .כל שעליכם
לעשות הוא לסנכרן את המוזיקה לשעון החכם ,ולבצע צימוד לאוזניות .לזה
קוראים חופש !
הערה :בשעונים חכמים מסוימים האות של  Bluetoothחלש יותר והעברת האות עשויה להיות מקוטעת

האוזניות פועלות עם שעונים חכמים כגון :
MOTOROLA

SAMSUNG

APPLE
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טיפול בתקלות
אתחּול
אם האוזניות שברשותכם אינן מגיבות ,חברו את תופסן הטעינה וכבל USB
למקור מתח .פעולה זו תכבה את האוזניות ותבצע אתחּול רך

אתחּול יצרן
כדי לאפס את האוזניות ולהחזיר את ההגדרות המקוריות שנקבעו במפעל,
הכניסו את האוזניות למצב “צימוד” על ידי כיבוי האוזניות ולחיצה מהלי
על הלחצן האמצעי למשך יותר מ 4-שניות ,עד
להרפות d
.שהנורית תדלק באדום/ירוק לסירוגין

כאשר הנורית מהבהבת באדום  /ירוק ,לחצו לחיצה כפולה

על הלחצן האמצעי .עם השלמת אתחול יצרן בהצלחה ,הנורית משתנה
לכתום והאוזניות מכּובות

תירונ

הערה :אם נעשה אתחול לאוזניות ,ברגע שתפעילו אותן הן ייכנסו באופן אוטומטי למצב “צימוד
בחרו באפשרות ”) “Forgetשכח) או ”) “Removeהסר) את אוזניות Jaybird Freedom
מתפריט ה  Bluetoothבמכשיר שלכם ובצעו שוב צימוד
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םיטרפמ
 Bluetoothגרסת

רב-נקודתית 4.1,

קודק

AAC, SBC, Modified SBC

פרופיל

, A2DP, AVCRP, SPPדיבורית ,אוזניות

טווח אפקטיבי

מטרים 10

זמן נגינה

שעות* ( 4שעות עם סוללת האוזניות ועוד  4שעות עם תופסן 8
)הטעינה המצורף

זמן במצב המתנה

*שעות 110

מתח סוללה

 DCוולט  500מיליאמפר 5

משך טעינה

שעות 2.5

טעינה מהירה

דקות = שעה  1של זמן נגינה באוזניות  +שעה נוספת באמצעות 20
תופסן הטעינה

מידות

מ"מ גודל האוזנייה 490 ,מ"מ אורך הכבל 23 x 13

משקל

בערך  13גרם

*משך זמן נגינה ומשך זמן בהמתנה עשויים להשתנות כתוצאה מתנאי השימוש .הוספת בסים לפרופיל הצליל שלכם
באמצעות היישומון  MySoundתקצר את משך הנגינה
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כתב אחריות ,אזהרות ובטיחות
כתב אחריות מלא ,ופרטים אודות טיפול ותחזוקה בכתובת:
jaybirdsport.com/warranty +1.866.244.3399
בגלל תכונות הבידוד מרעשים של אוזניות אלה ,אין להשתמש בהן בזמן נהיגה ,רכיבה על אופניים או במקום שבו מתנהלת
תנועת רכבים ,או בכל פעילות שבה אי-יכולת לשמוע את רעשי הסביבה עלולה להיות מסוכנת.שימוש באוזניות אלה
בעוצמות צליל גבוהות עלול לגרום נזק תמידי לשמיעה .הקפידו תמיד להנמיך את עוצמת הצליל לפני השימוש .יש להיזהר
בעת הכנסת עצמים לתעלת האוזן .השימוש על אחריותכם בלבד .אין לחבוש את האוזניות בעת שהן מחוברות למקור מתח
.של  110וולט או  220וולט
הודעת זכויות יוצרים  Jaybird .2016 Jaybird, LLCוהסמליל של  Jaybirdהם סימנים מסחריים של Jaybird,
 Bluetooth .LLCהוא סימן מסחרי בבעלות חברת  Blueooth SIG, Inc. USAוניתן ברישיון לחברת Jaybird,
 iPad ,iPhone .LLCו  iPodהם סימנים מסחריים של חברת  ,Apple Inc.הרשומים בארה”ב ובארצות אחרות ,ו
 App Storeהוא סימן שירות של חברת  .Apple Inc.כל הסימנים המסחריים האחרים הם רכושם של בעליהם,
בהתאמה  Androidהוא סימן מסחרי של חברת  Google Inc.בארצות הברית ובארצות אחרות .מיוצר בכפוף לפטנטים
 Freebitשמספריהם  US8976995 ,US8630436 ,EP2177045ופטנטים בינלאומיים תואמים .מּורכב במלזיה

40

CCAK16LP1110T0

204-620128

MSIP-CRMJL3-F5

FCC ID: XX8-F5 / IC ID:
20358-F5

תעדוה :FCC
תושירדב דמוע הז ןקתה  Part 15ה יללכ לש  .FCCיאשר וניא הז ןקתה :םיאבה םיאנתה ינשל ףופכב איה ותלעפה ןכו ,הקיזמ הערפה םורגל ) (2תטלקנש הערפה לכ לבקל בייח הז ןקתה,
ךילשהל ןיא .רוזחמל תנתינ הללוסה .רישכמה תא ליעפהל שמתשמה לש תושרה תעקפהל איבת רישכמב םהשלכ תומאתה וא םייוניש תיישע .יוצר-אל לועפתל םורגל הלולעש הערפה תוברל
.ץוציפל םורגל לולע רבדה ןכש ,שאל הללוסה תא
תעדוה :NCC
הכומנ המצועב וידר ילג םירדשמה םינקתה אשונב תויתלהנמ תונקת ןיינעב הרהזא:
וידר רדת ירישכמל ורשואש םיעוציבה תא םג ומכ ,םיירוקמה םינייפאמה תא תונשל וא רודישה תמצוע תא ריבגהל ,רדת תונשל שמתשמ וא ןוגרא ,הרבח לכ לע רוסיא לח –  12ףיעס
ה תאמ רתיה אלל ,הכומנ המצועב  .NCCףיעס  -14הלגתת םא ;תיקוח תרושקתל הערפה םרגית אלו סיט ילכ תוחיטב לע העפשה היהת אל הכומנ המצועב וידר רדת ירישכמל
ירודישמ תמרגנה הערפהב דומעל םילגוסמ תויהל םיבייח הכומנ המצועב וידרה רדת ירישכמ .הערפה לכ םשרית אלש דע רישכמה תלעפהמ דיימ לודחל שמתשמה לע ,רומאכ הערפה
ירישכממ וא תיקוח תרושקת  ISMוידר ילג לע םילעופה
יפוריאה דוחיאה-יפוריאה ןקתל תומיאת תרהצה
היחנהב תורומאה תושירדב דמוע דויצה טירפ  1999/5/ECקזב תרושקתל הצק-דויצו וידר דויצ ןיינעב
.םיאבה תומיאתה ינקתב דמוע הז דויצ טירפ

הציוד

התקנים החלים

Art.3.1(a) Health

EN 62479:2010

Art.3.1(a) Safety

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
+A2:2013

Art.3.1(b) EMC

EN301489-1 V1.9.2
EN301489-17 V2.2.1

Art.3.2 Radio

EN 300328 V1.9.1
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האזנה אחראית
הימנעו מרמות גבוהות של עוצמת צליל ומפרקי זמן
ארוכים של האזנה .האזנה ממושכת בעוצמות צליל
מוגזמות עלולה לגרום ליקוי שמיעה תמיד
אין להשתמש בקרבת תנועת כלי רכב

הוראות בסרטון וידיאו באתר jaybirdsport.com

