
  

ּ את ה-Beats Fit Pro שלכם  צְַמדו
ּ כיצד לצמד את אוזניות ה-Beats Fit Pro שלכם עם המכשיר שלכם.  לִמְדו

  

 iPod Touch או iPhone, iPad עם ּ צְַמדו
הפעילו קישוריות בלוטות׳ במכשיר ה-iPhone, iPad או ה-iPod touch שלכם. 1.

הניחו את אוזניות ה-Beats Fit Pro במארז הטעינה. 2.

עם מכסה מארז הטעינה פתוח, החזיקו את ה-Beats Fit Pro קרוב אל מכשיר ה-iPhone, iPad או 3.
ה-iPod touch שלכם כאשר המסך אינו נעול. 

עְִקבו אחר ההוראות שמופיעות על המסך. אם הוראות אינן מופיעות על המסך, עקבו אחר הצעדים 4.
בסעיף 'צמדו את ה-Beats Fit Pro שלכם עם מכשיר אחר' (מופיע בהמשך). 

ּ עם מכשיר האנדרואיד שלכם  צְַמדו
ראו סעיף 'צמדו את ה-Beats Fit Pro באמצעות יישומון Beats לאנדרואיד' (מופיע בהמשך). 

ּ עם ה-Mac שלכם או מכשיר אחר שמשתמש בבלוטות׳  צְַמדו
הפעילו את קישוריות הבלוטות׳ ב-Mac או מכשיר אחר שלכם. 1.

הניחו את אוזניות ה-Beats Fit Pro במארז הטעינה. 2.

עם מכסה מארז הטעינה פתוח, החזיקו את ה-Beats Fit Pro קרוב אל ה-Mac או המכשיר האחר 3.
שלכם. 

לחצו והחזיקו את כפתור המערכת על מארז הטעינה עד שנורת ה-LED תהבהב. 4.

פתחו את תפריט הבלוטות׳ ב-Mac או במכשיר האחר שלכם. 5.

ברשימה של התקני הבלוטות׳ שנמצאו, בחרו את ה-Beats Fit Pro שלכם ע״י הקשה או לחיצה. 6.
  

השתמשו ב-Beats Fit Pro שלכם 
כאשר אתם מוציאים את ה-Beats Fit Pro מחוץ למארז, הן פועלות ומוכנות לשימוש. 

  

נגנו מוזיקה 
כדי לשלוט במוזיקה שלכם, אתם יכולים להשתמש באחד מלחצני הלוגו של Beats      שעל כל 

אחת מהאוזניות: (המשך בעמוד הבא) 
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הגדירו את ה-Beats Fit Pro שלכם



כדי לנגן או להשהות נגינה, לחצו על לחצן הלוגו של Beats פעם אחת. •

כדי לדלג לרצועה הבאה, לחצו על לחצן הלוגו של Beats פעמיים. •

כדי להאזין לרצועה הקודמת, לחצו על לחצן הלוגו של Beats שלוש פעמים. •

הפעילו/כבו 'זיהוי אוזניים אוטומטי' 
ה-Beats Fit Pro שלכם חשות כשהן באוזן שלכם וקולטות שמע מהמכשיר שלכם. 

Beats Fit Pro גם משהות ומחזירות את ההשמעה כאשר אתם מסירים אחת מהאוזניות, או עוצרות את 
ההשמעה - ולא מחזירות אותה - כאשר אתם מסירים את שתיהן. כאשר זיהוי אוזניים אוטומטי פעיל ואתם 

לא מרכיבים את האוזניות באוזניים, השמע מתנגן דרך הרמקולים של המכשיר שלכם. 

כאשר אתם מכבים את זיהוי האוזניים האוטומטי, כל השמע מתנגן דרך ה-Beats Fit Pro שלכם בין אם 
אתם מרכיבים את האוזניות באוזניים או לא. 

כך מפעילים ומכבים את 'זיהוי אוזניים אוטומטי': 

.1 .iPad touch או iPad ,iPhone-גשו ל-'הגדרות' > בלוטות׳ ב

.2 .Beats Fit Pro-ברשימת המכשירים, הקישו על כפתור המידע        ליד ה

הקישו על המחוון ליד 'זיהוי אוזניים אוטומטי'. 3.

שנו את עוצמת השמע 

ּ משהו כמו 'הנמיכי את עוצמת השמע'. או גררו  ּ 'היי Siri', ואז אִמְרו כדי לשנות את עוצמת ההשמעה, אִמְרו
את המחוון ביישומון לו אתם מאזינים, על גבי מסך הנעילה או במרכז הבקרה. אתם יכולים גם לפתוח את 
יישומון 'מנגן כעת' ב-Apple Watch שלכם ולסובב את ה-Digital Crown כדי לכוון את עוצמת השמע. 

 
ענו לשיחות טלפון נכנסות 

כדי לשלוט בשיחות טלפון, השתמשו באחד מלחצני הלוגו של Beats      שנמצא על כל אחת מהאוזניות: 

לחצו פעם אחת כדי לענות לשיחה או כדי לסיים שיחה. •

לחצו פעם אחת כדי לענות לשיחת טלפון נכנסת שניה ולהעביר את השיחה הראשונה למצב המתנה. •
כאשר שתי שיחות פעילות לחיצה מחליפה בין השיחות. 

לחצו והחזיקו כדי לדחות שיחה נכנסת. •

לחצו פעמיים כדי להפסיק להאזין באמצעות האוזניות ולהעביר את השמע של השיחה לטלפון. •

(המשך בעמוד הבא) 
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השתמשו ב'ביטול רעשים אקטיבי' ומצב 'שקיפות' 
Beats Fit Pro מאפשרות לכם לשלוט עד כמה תשמעו את הסביבה שלכם. לחצו והחזיקו את אחד 

מלחצני לוגו ה-Beats       שנמצא על כל אחת מהאוזניות כדי להחליף בין מצב 'ביטול רעשים אקטיבי', 
מצב 'שקיפות' ומצב כבוי (כדי לאפשר חיי סוללה מירביים). 

אתם יכולים לבחור בין אילו מצבים תחליף פעולת ה'לחצו-והחזיקו'. בזמן שאתם מרכיבים את 
ה-Beats Fit Pro שלכם, גשו ל-‘הגדרות‘ > בלוטות׳ > Beats Fit Pro > 'לחצו והחזיקו'. 

 iPadOS או iOS עם מערכת הפעלה iPod touch או iPad ,iPhone התאמה של תכונת 'לחצו והחזיקו' מחייבת
 .Beats שמותקנת בו הגרסה העדכנית ביותר של יישומון Android 14.6 והלאה או מכשיר

 Siri שאלו את
 Beats Fit Pro-מוכנה לשימוש עם ה 'Siri שלכם, אז 'היי iPhone-ב 'Siri אם כבר הגדרתם את 'היי

שלכם. אם לא הגדרתם את 'היי Siri', תודרכו במהלך ההגדרה. 

כדי לזמן את Siri, אתם יכולים לומר 'היי Siri', או ללחוץ ולהחזיק על אחד מלחצני הלוגו של Beats שנמצא 
ּ מה שאתם צריכים.  על כל אחת מהאוזניות. כאשר תשמעו צלצול, אִמְרו
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השתמשו ביישומון Beats לאנדרואיד 

אתם יכולים להשתמש ביישומון 'Beats ל-Android' כדי לצמד את המכשירים שלכם ולעדכן את גרסת 
הקושחה. 

הורידו את יישומון Beats מחנות Google Play, לאחר מכן השתמשו בו כדי לצמד את ה-Beats שלכם עם 
מכשיר ה-Android שלכם. לאחר שתצמדו את ה-Beats שלכם, תוכלו לצפות ולכוון את ההגדרות ביישומון. 

כדי להשתמש ביישומון 'Beats ל-Android', אתם צריכים את אחד ממוצרי ה-Beats הבאים ומכשיר 
Android עם מערכת הפעלה Android 7.0 והלאה: 

• Beats Fit Pro

• Beats Studio Buds

• Beats Flex

• Powerbeats

• BeatsX

• Powerbeats Pro

• Beats Solo Pro

• Beats Solo3

• Beats Studio3

• Powerbeats3

• Beats Pill+ רמקול

צמדו את המכשירים שלכם 
דבר ראשון, ודאו שהמוצר שלכם נמצא במצב צימוד ע״י החזקה של כפתור 
הצימוד לחוץ עד אשר נורית ה-LED תתחיל להבהב. לאחר מכן, החזיקו את 

ה-Beats שלכם קרוב למכשיר האנדרואיד שלכם כדי לראות את כרטיס הצימוד. 
אם אינכם רואים את כרטיס הצימוד, יש ותצטרכו לאפשר גישה למיקום: 

גשו ל-'הגדרות' > 'אבטחה ומיקום' > מיקום. 1.

ודאו ש'השתמש במיקום' פעיל. 2.

.3 .Beats פתחו את יישומון

הקישו על התפריט בפינה השמאלית העליונה של היישומון, ואז בחר 4.
'הגדרות יישומון'. 

בחרו 'הגדרות אנדרואיד' > 'הרשאות', וודאו כי 'מיקום' פעיל. 5.
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הציגו ושנו את ההגדרות שלכם 
פתחו את יישומון Beats כדי לראות את רמת הסוללה של המכשיר שלכם, לשנות את שם המכשיר או 

כדי לכוון הגדרות אחרות. 

הציגו את רמת הטעינה 

אתם יכולים לראות את רמת הסוללה בקצה העליון של המסך, מעל השם של ה-Beats שלכם. 

ּ אם קיימים עדכוני קושחה   בְִּדקו

אם אתם רואים התראה שמודיעה שעליכם לעדכן את הקושחה, עקבו אחר ההוראות בהתראה כדי לעדכן. 
השאירו את יישומון Beats פתוח עד שיושלם העידכון. 

שנו את השם של מוצר ה-Beats שלכם 

הקישו על 'שנה שם'. 1.

הקלידו שם. אם אתם רוצים שהיישומון ייצור שם עבורכם, הקישו על 'צור שם'. 2.

ּ את ה-Beats שלכם   ִרְשמו

הקישו על 'רשום'. 1.

'מספר סידורי' והקלידו את המספר הסידורי של מוצר ה-Beats שלכם.  2.

ּ את המספר הסידורי של ה-Beats שלכם   ִמצְאו

בקטע 'מתחת למכסה המנוע' חפשו את 'מספר סידורי'.


