
,Apple מזל טוב על רכישת האוזניות עם בקר השליטה והמיקרופון מתוצרת

על מנת להתשתמש באוזניות מתוצרת Apple עם בקר השליטה והמיקרופון , אנא הכנס אותם למכשיר נתמך מתוצרת  	 

Iphone, Ipode ,Apple או Ipad והכנס את האוזניות לאוזנייך.
על מנת לראות את רשימת המכשירים הנתמכים לעבודה עם אוזניות מתוצרת Apple עם בקר שליטה ומיקרופון,	 

www.apple.com/earphones -גש ל

חשוב: לא כל התכונות רשומות למטה נתמכות על ידי כל המודלים של האוזניות.	 

בדוק את המדריך של המוצר שבידיך לקבלת מידע נוסף

שימוש באוזניות עם בקר שליטה ומיקרופון

EarPods



הוראות שימוש והפעלה
כיצד לבצעסוג הפעולה

לחץ על הכפתור האמצעי פעם אחת, לחץ שוב להחזיר את ניגון או עצירה של שיר או וידאו

הניגון החוזר

לחץ על הכפתור האמצעי פעמיים במהירותקפיצה לשיר או הפרק הבא

לחץ על הכפתור האמצעי פעמיים במהירות והחזקהרצה מהירה קדימה

לחץ על הכפתור האמצעי שלוש פעמים במהירותחזרה לאחור לשיר או הפרק הקודם 

לחץ על הכפתור האמצעי שלוש פעמים במהירות והחזקהרצה אחורה

 לחץ על הכפתור האמצעי פעם אחת למענה, מענה או סיום שיחה

לחץ שוב לסיום השיה

החזק למטה את הכפתור האמצעי  לכ- 2 שניות בערך, ואז דחיית שיחה נכנסת

 שחרר.

כאשר אתה משחרר, שני ציפצופים חלשים יושמעו לאישור 

שדחית את קבלת השיחה

 החלף לשיחה נכנסת או החזק שיחה 

והכנס את השיחה הנוכחית להמתנה

 לחץ על הכפתור המרכזי פעם אחת, 

לחץ שוב להחלפה לשיחה הקודמת

 החלף לשיחה נכנסת או החזק שיחה 

וסיים את השיחה הנוכחית

החזק למטה את הכפתור האמצעי  לכ- 2 שניות בערך, ואז 

 שחרר.

כאשר אתה משחרר, שני ציפצופים חלשים יושמעו לאישור 

שניתקת את השיחה הראשונה

לחץ על כפתור )+( הגבר עוצמת שמע )ווליום(

לחץ על כפתור )-(הנמך עוצמת שמע )ווליום(
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Siri -שימוש ב

VoiceOver שימוש ב

.Apple באמצעות האוזניות עם בקר השליטה מבית Siri -ביכולתך להשתמש ב

 	. Siri לחץ והחזק את הכפתור האמצעי על מנת להמשיך שיחה עם

 	.Siri לחץ והחזק את הכפתור האמצעי בכל פעם שברצונך לנהל שיחה עם

למידע נוסף ראה את המדריך המצורף למכשירך.	 

ביכולתך ב- iPod Shuffle )דור 4 ומעלה( iPod nano )דור 5 ומעלה(	 

על מנת להכריז על שם השיר המתנגן, שם האמן ורשימת שירים וגם להחליף רשימת שירים.	 

להשתמש ב- VoiceOver , לחץ על הכפתור המרכזי לשמוע את שם השיר ואת שם האמן.	 

המשך ללחוץ עד אשר תשמע צליל, אז שחרר את הכפתור.	 
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