
 

 

 

 

 

 

  AV-4000 דגם:

  HDMIאזורים וחיבור  2רסיבר סטיראו עם 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 ובטיחות הוראות הפעלה
 :ובטיחות מדריך זהירות

 היחידה את נתקל ממליצים אנו ממושך זמן לפרקי בשימוש תהיה לא היחידה אם. בשימוש אינה כאשר המערכת את לכבות נא

 . חוהכ ממקור

 .שמש לקרן ישירה חשיפה עם באזורים או גבוהה חום של באזוריםאותה  להתקין לא מערכת, ממומלץל נזק למנוע כדי

 .אחרים נוזלים או לחות, גשם עם במגע לבוא עלול שבו למקום סמוך מערכתה את להתקין אין

 מהתחממות כתוצאה למערכת נזק לגרום עלולים אלה אוורור פתחי חסימת. טוב אוורור עם שטוח משטח על היחידה את התקן

 .יתר

 . יבש מפית או סמרטוט באמצעות אותו לנגב יש, היחידה את לנקות כדי

 

 .את הרמקול לים וכדומה לנקות'אזהרה: אין להשתמש בחומרי ניקוי נוזלים, ג

 .ראוי ותיקון לאבחון מוסמךלפתוח את הרמקול בעצמך! יש ליצור קשר אם בעל מקצוע  אין תקלה שלבמקרה חריג 

 .האחריות לביטול ויביא ולרמקול לך לניזק לגרום ועלולה מסוכן הוא בעצמך היחידה פירוק: זהירות

  

 :מאפייני מוצר
 8Ω, 1 kHz, 10%וואט לערוץ  150*  2 - הגברה  •

 4Ω, 1 kHz, 10%וואט לערוץ  200*  2                    

 

 לפי בחירה באמצעות סלקטור בקדמת המכשיר A /B/A+Bניגון מוזיקה ממקור אחד לפי אזורים   -אזורים  2 •

• HDMI – 2 כניסות ויציאה אחת בגב המכשיר 

 4K/50Hzבגב המכשיר ותומכת בפורמט  – HDMIיציאת  •

 להעברת אות אודיו ברמה גבוהה ללא עיוותים חיבור אופטי דיגטלי –כניסה אופטית  •

 Bluetooth התומך מכשיר מכל אלחוטי באופן ת מוסיקהמאפשר הזרמ -בלוטוס  •

 אנלוגית המותאמת לרגישות לחיבור פטיפון  PHONO כניסת  –חיבור פטיפון  •

• PRE OUT –  יציאתRCA    לחיבור מגבר נוסף 

• RCA – 2  המכשיר  בגב אנלוגית כניסות 



 

 

•  USB –  3מאפשר ניגון מוזיקה ישירות מכרטיס הזיכרון של קבציMP , 

  בנוסף שקע זה מאפשר טעינה של סמארטפון באמצעות חיבור כבל טעינה ) כבל לא כלול (

 ריקה אוטומטית לקליטת תחנות רדיומובנה. מופעל על ידי ס  FMרדיו  – FMרדיו  •

 בוררי בס וטרבל נפרדים לשליטה והתאמת סאונד אישית  –שליטת סאונד  •

 מ"מ נשלטות דיגיטלית  6.3בקדמת המכשיר בקוטר   –כניסות מיקרופון 2 •

 בקדמת המערכת מספקת מידע מלא וברור על מקור השמע,  – תצוגה גדולה •

 תחנת הרדיו שיר מתנגן ועוד

 מאפשר שליטה מלאה על כל פונקציות המערכת באופן אלחוטי – שלט רחוק •

 

 פאנל מערכת קדמי ואחורי

 
 בורר עוצמת שמע ראשי .1

 קדמית  AUXכניסת  .2

 צוגה דיגיטליתת .3

 בורר אזורים .4

 לניגון מכרטיס זיכרון  USB שקע  .5

 או טעינת סמארטפון

 

 

 

 

 

 

 

 :שלט רחוק
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ON/OFFמתג הפעלה .1

 CDמקש פתיחה וסגירה מגש .2

 CD/BT/USB/FMשורת מקורות שמע : .3

 מקש איקוולייזר דיגיטלי   - AUXמצב שמע .4

 STOPמקש .5

 MUTE –מקש השתק .6

 פאנל שליטה מולטימדיה.7

 עוצמת שמעמקש שליטה על .8



 

 

 

 

 

 תפעול  : 
 חיבור בלוטוס

 ,   ד הגעה למצב בלוטוסע בפאנל המולטימדיה Mיש ללחוץ  על לחצן 

 בקדמת המערכת.  תתחיל להבהב אדום וכחול LED נורית חיווי

 שלכם אינו יותר ממטר. יש לשמור שמרחק בין המערכת למכשיר בלוטוס

 .שלכם בהגדרת למצב סריקה יש להעביר את המכשיר הבלוטוס

 .מרשימת התקנים שנסרקו ”PURE AV-4000“ בחר 

 .אישור כדי להשלים את תהליך הקישור/  ובחר כן" 0000" אם יתבקש להזין קוד יש להקיש

 תפסיק להבהב ותישאר מוארתLED בהצלחה עם המכשיר שלך נורית חיווי  ההתחבר לאחר שהמערכת

 

 CDניגון 

  CDד הגעה למצב ע בפאנל המולטימדיה Mיש ללחוץ  על לחצן 

 למגש ולסגור את המגש.  CDעל המערכת או בשלט. יש להכניס  CDיש ללחוץ על מגש פתיחת מגש 

 .MP3צרובים  CDמקוריים כמו כן ניתן לנגן   CDניתן לנגן 

 

  AUXכניסת 

 ועוד... MP3מאפשרת חיבור אנאלוגי בין הרמקול למקור השמע כגון: סמארטפונים, טאבלטים ,נגני 

  RCAכניסת 

 ועוד... MP3מאפשרת חיבור אנאלוגי בין הרמקול למקור השמע כגון: סמארטפונים, טאבלטים ,נגני 

 USBחיבור 

 פעולות שונות : 2חיבור זה מאפשר 

 יקה מדיסק או קי להשמיע מוזניתן  .1

לנגן  הלא מתחיל מערכתוה שמיע את המוזיקה המאוחסנת. במקרהת מערכתוה USB -הכנס את הדיסק און קי לכניסת ה

 USBלמצב  יכנסהלו MODE -יש ללחוץ על כפתור ה תאוטומטי

הטעינה איננו  זה מאפשר ביצוע טעינה של סמארטפון באמצעות כבל טעינה  ) כבל USBשקע  –ניתן להטעין סמארטפון  .2

 כלול ( 
 

 FMרדיו 

 תחנות בזיכרון 30שמירה של עד . ושמירה של תחנות רדיוהמערכת תומכת בקליטה 

 במערכת  FMיש להיכנס למצב 

 על השלט או בפאנל המולטימדיה במערכת               יש ללחוץ לחיצה ארוכה על מקש 

 תחנות רדיו בזיכרון המערכתבמצב זה המערכת תבצע סריקה ושמירה אוטומטית של 

 

 

 

 

 

    

 


