הוראות הפעלה Beats Flex

הדליקו והטעינו את ה Beats Flex-שלכם
כפתור ההפעלה ממוקם ביחידת השליטה הימנית .לִחְצו ּוהחזיקו את כפתור למשך שניה אחת כדי להדליק
או לכבות את האוזניות.
כדי לטעון ,חברו את האוזניות למקור כוח באמצעות כבל ה USB-C-המצורף .טעינה מלאה תספק עד 12
שעות נגינה לאוזניות שלכם.
כאשר האוזניות דלוקות ומוכנות ,נורית חיווי שעל כפתור ההפעלה מציגה כמה זמן האזנה נותר על פי
צבעה :
• צבע לבן :נותרה יותר משעת האזנה
• צבע אדום :נותרה פחות משעת האזנה
• צבע אדום מהבהב :יש צורך בטעינה

צַמְדו ּאת ה Beats Flex-שלכם
לִמְדו ּכיצד לצמד את האוזניות שלכם עם המכשיר שלכם.

צַמְדו ּעם  iPhone, iPadאו iPod Touch
 .1ודאו שהפעלתם קישוריות בלוטות׳ במכשיר ה iPhone, iPad-או ה iPod touch-שלכם.
 .2החזיקו את האוזניות שלכם קרוב למכשיר  iOSשלכם שאינו נעול.
 .3לִחְצו ּוהחזיקו את כפתור ההפעלה שעל האוזניות שלכם .כאשר נורית החיווי מהבהבת ,האוזניות שלכם
נמצאות במצב ״ניתנות לגילוי״.
 .4עִקְבו ּאחר ההוראות שמופיעות על מכשיר ה iOS-שלכם.

צַמְדו ּעם  ,Macמכשיר אנדרואיד ,או מכשיר אחר
 .1ודאו שהפעלתם קישוריות בלוטות׳ במחשב ה ,Mac-מכשיר האנדרואיד או כל מכשיר אחר שלכם.
 .2החזיקו את האוזניות שלכם קרוב למכשיר שלכם שאינו נעול.
 .3לִחְצו ּוהחזיקו את כפתור ההפעלה שעל האוזניות שלכם .כאשר נורית החיווי מהבהבת ,האוזניות שלכם
נמצאות במצב ״ניתנות לגילוי״.
 .4פִּתְחו ּאת תפריט הבלוטות׳ במחשב ה ,Mac-מכשיר האנדרואיד או כל מכשיר אחר שלכם.
 .5מתוך רשימת מכשירי הבלוטות׳ המוצגת בחרו את האוזניות שלכם.

השתמשו ב Beats Flex-שלכם
לִמְדו ּכיצד לנגן מוזיקה ,לשנות את עוצמת השמע ,ולענות לשיחות באמצעות הכפתורים הממוקמים
ביחידת השליטה השמאלית.

נַג ְנו ּמוזיקה
כדי לשלוט בנגינת השמע ,השתמשו בכפתור האמצעי ביחידת השליטה השמאלית:
• לִחְצו ּפעם אחת כדי לנגן או להשהות את נגינת השמע.
• לִחְצו ּפעמיים כדי לדלג לרצועה הבאה .לִחְצו ּ 3פעמים כדי לקפוץ אחורה לתחילת הרצועה.
• לִחְצו ּפעמיים ובלחיצה השניה המשיכו להחזיק את הכפתור לחוץ כדי להריץ קדימה בתוך הרצועה .לִחְצו ּ
שלוש פעמים ובלחיצה השלישית המשיכו להחזיק את הכפתור לחוץ כדי להריץ אחורה בתוך הרצועה.
אתם יכולים להשהות את נגינת השמע גם ע״י הצמדת האוזניות שלכם זו לזו )נצמדות באמצעות מגנט(
ולהחזיר את הנגינה ע״י הפרדת האוזניות זו מזו.

שינוי עוצמת השמע
כדי לשלוט בעוצמת השמע של הנגינה השתמשו בכפתורי עוצמת השמע הממוקמים ביחידת השליטה
השמאלית .כדי לשלוט בעוצמת השמע של שיחה ,השתמשו בלחצני עוצמת השמע שעל הטלפון שלכם.
• לִחְצו ּועִז ְבו ּאת כפתור הגברת עוצמת השמע ,או לִחְצו ּוהחזיקו כדי להגביר את העוצמה באופן רציף
ומתמשך.
• לִחְצו ּועִז ְבו ּאת כפתור הנמכת עוצמת השמע ,או לִחְצו ּוהחזיקו כדי להנמיך את העוצמה באופן רציף
ומתמשך.

מענה לשיחות
כדי לשלוט בשיחות טלפון ,השתמשו בכפתור האמצעי שעל יחידת השליטה השמאלית:
• לִחְצו ּפעם אחת כדי לענות לשיחה או כדי לסיים שיחה.
• לִחְצו ּפעם אחת כדי לענות לשיחה נכנסת שניה ולהעביר את השיחה הראשונה למצב המתנה .כשאר
שתי השיחות פעילות ,לחיצה אחת מחליפה בין השיחות.
• לִחְצו ּוהחזיקו למשך שניה כדי לדחות שיחה נכנסת.
• לִחְצו ּפעמיים כדי להפסיק להאזין דרך האוזניות ולשלוח את השיחה ל iPhone-שלכם.

שאלו את Siri
כדי לזַמֵן את  ,Siriלִחְצו ּוהחזיקו את הכפתור האמצעי ביחידת השליטה השמאלית עד שתשמעו צלצול.
לאחר מכן הגידו מה שאתם צריכים.
כדי לזַמֵן את תכונת הסייענית הקולית עבור מכשיר אחר ,ניתן ללחוץ ולהחזיק את הכפתור האמצעי ביחידת
השליטה השמאלית.

א ּ
פְסו ּאת ה Beats Flex-שלכם
ַ
 .1לִחְצו ּוהחזיקו את כפתור ההפעלה וכפתור הנמכת עוצמת השמע יחד למשך  15שניות.
 .2כאשר נורית החיווי מהבהבת ,שחררו את הכפתורים .האוזניות שלכם מאופסות כעת ומוכנות להיות
מוגדרות מחדש עם המכשירים שלכם.

