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Jabra Sport Life

הכירו את האפליקציה

התאמה אישית של הרפידות לאוזן
ניהול האימונים שלכם עם מאמן בזמן אמת

בדיקה וניתוח של רמת הכושר שלכם
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מה בקופסה

 כבל 
Micro-USB

נרתיק הטענה 
נייד

Jabra Elite Sport

EarWingsTMרפידות קצף 
)לחצו להתאמה(

EarGelsTM
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שימוש באוזניות
צליל מעולה מתחיל עם התאמה מעולה.

1  התאמה אישית 2  הכנסה לאוזן 3  בדיקת צליל
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1  התאמה אישית
בחרו EarGel או רפידת קצף

 EarWing בחרו מתאם

שיפור איכות 
השיחות 
והמוסיקה

 שיפור 
חיישן הכושר 

וקצב הלב
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2  הכנסה לאוזן

 1 הכניסו 
את הרפידה לתוך האוזן

 2 סובבו
את הרפידה כדי 

להתאים לתעלת האוזן

 3 דחפו 
את קצה מתאם

ה-EarWing לתעלת 
האוזן כמו באיור
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3  בדיקת צליל
 התאימו את האוזניות Jabra Elite Sport לסמארטפון 

והשמיעו את השירים האהובים עליכם. בדקו שאיכות הצליל
טובה ושהבס עמוק וחזק. לקבלת ביצועים מטביים והתאמה לאוזן, נסו כל 

אחד מה-EarGel, רפידות האוזן ומתאמי EarWing - התאמה מושלמת 
לתעלת האוזן חיונית לאיכות הצליל.

התאמה לטלפון

החזיקו למשך 3 שניות להפעלה. 
עקבו אחר ההוראות הקוליות.

החזיקו למשך 3 
שניות להפעלה. 
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טעינה

עד

שעות 
סוללה

שעות 
טעינה

סוללה חלשה?
 20 דקות טעינה = 

שעה אחת של מוסיקה

תוכלו ליהנות מ-9 שעות בדרך
.Jabra Elite Sport נרתיק ההטענה יכול לטעון פעמיים את אוזניות
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מקשים

הקישו

הקישו הקישו החזיקו

 לחצו 
1 שנייה

 לחצו 
1 שנייה

הקישו פעמיים כדי לשמוע את הסביבה
שימו לב למה שקורה סביבכם ותוכלו להשתתף בשיחה מבלי 

.Jabra Elite Sport להסיר את האוזניות
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תעודת אחריות למוצרי ביקונקט טכנולוגיות בע”מ
שם משפחה

תעודה זו ניתנת כאחריות לתקינותו של המוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך 10 )עשרה( ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת 
החברה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה 

ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, ייעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, 
ותקפה אך ורק בצירוף חשבונית הקנייה ממשווק שהוסמך על ידנו כמשווק מורשה.

בהיעדר תחנת שירות במרחק של עד 15 ק”מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר 
והתיקון במקרה כאמור יבוצע תוך שבועיים ממועד מסירת המוצר. 

לאחר ביצוע התיקון ו/או ההחלפה במוצר, יימסר לצרכן אישור בכתב שתפורט בו מהות התיקון ו/או מהות ההחלפה.
אנו נהיה רשאים לדרוש תמורה בעד התיקון, במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות שלהלן:

שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש )לדוגמא: חיבור האוזניות למקור מתח ו/או הספק אשר אינו מיועד לאוזניות(.
זדון או רשלנות של הצרכן )לדוגמא: נזק שנגרם כתוצאה מנזילת סוללות בתוך המכשיר, זיהומו בחול, אבק, מים או שמן וכדומה, שבר 

שנגרם לאוזניות או למוצר(.
במקרה של תיקון שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו. כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן.

פרטי היבואן:  ביקונקט טכנולוגיות בע”מ, ח.פ 514849371 
ת.ד. 50 קריית עקרון מרכז ביל”ו IN צומת עקרון )ביל”ו סנטר( טלפון 08-9418222 פקס: 08-9418223   

 www.bconnect.co.il ניתן להירשם לאחריות גם באתר bconnect@bconnect.co.il דואר אלקטרוני

טלפון

שנת ייצור

מקום הרכישה

שם פרטי
כתובת

פירוט הטובין/דגם

מספר סידורי

מספר חשבונית

לשירות לקוחות ולתמיכה טכנית ניתן לפנות לטלפון 08-9403300
תחנת שירות ומעבדה מרכזית ביקונקט טכנולוגיות מרכז ביל”ו IN צומת עקרון )ביל”ו סנטר( טלפון 08-9418222

רשימת תחנות שירות: 

הערות טלפוןכתובתשם בית העסקעיר

תחנת איסוף08-6499330קניון סימול, הגדוד העברי cellpoint6אשדוד
תחנת איסוף08-6276666/55מתחם ONE PLAZA יצחק נפחא 25מיקי מבטבאר שבע
תחנת איסוף1-700-700-877דרך חברון 66בית UPSבאר שבע

מעבדה ראשית ביקונקט08-9418222קומה שנייהמרכז ביל"ו INביל"ו סנטר
תחנת איסוף04-9862222צה"ל 34, מתחם מיקסאוטופון חדרהחדרה
תחנת איסוף04-8204475התעשייה 37 נשראליהו שבתחיפה
תחנת איסוף1-700-700-877בונה אליעזר 10בית UPSחיפה

תחנת איסוף04-6723091הפרחים 9 אלקטרוןטבריה
תחנת איסוף + מעבדה02-6516166כנפי נשרים 3, גבעת שאולטופ סטנדרטירושלים

תחנת איסוף04-9001049קניון נהריה, אירית 2י ש תקשורתנהריה
תחנת איסוף1-700-700-877סייפן 1בית UPS סניף נתב"גנתב"ג
תחנת איסוף04-6523962המלאכה 12בקשי שווקעפולה
תחנת איסוף04-8227228ההסתדרות 271, מרכז קניות IWAYאוטופון תקשורת קריותקריות

תחנת איסוף04-6959430קניון לב הצפון, ארלוזרוב 6 אלקטרופיקסקרית שמונה
תחנת איסוף03-9413823קניון שער ראשון, גולדה מאיר 1טק שופסראשל"צ

תחנת איסוף08-9494467קניון רחובות, ביל"ו 2טק שופסרחובות
תחנת איסוף + מעבדת טלפונים03-5442040אבן גבירול 163פונטייפתל אביב

חותמת וחתימת בית העסק

T e c h n o l o g i e s  L t d
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שם היבואן: ביקונקט טכנולוגיות בע”מ טל. 08-9418222
מרכז ביל”ו IN קריית עקרון ת.ד. 50 מיקוד 70500

שם היצרן: ג’י. אן. אודיו   ארץ ייצור: סין    שנת ייצור: 2016
ודא כי מתח ההזנה )מתח הרשת( מתאים למתח ההפעלה המצוין על הספק

אין לגעת בספק הכוח בידיים רטובות / איך לחשוף את המכשיר לטפטוף או התזה
אין לפתוח את מכסה הספק בכל מקרה. סכנת מתח גבוה!

הרחק את הספק מטמפרטורות גבוהות
אין לחשוף את הסוללות לחום גבוה כגון שמש, אש וכיו”ב

יש להקפיד ולתחזק את התקן הניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש
הספק מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד ולא לשימוש חיצוני )סביבה לחה(

במקרה של התחממות יתר של ספק הכוח, יש לנתקו ממתח ההזנה ולפנות למעבדת שירות

 GN הינו סימן מסחרי רשום בבעלות Jabra® .כל הזכויות שמורות .GN Audio A/S 2016 ©
Audio A/S. כל שאר הסימנים המסחריים שמופיעים במסמך זה הינם רכושם של בעליהם 

החוקיים. ®Bluetooth והלוגו של Bluetooth שייכים לתאגיד .Bluetooth SIG, Inc, וכל שימוש 
 בסימונים אלה על ידי GN Audio A/S נעשה תחת רישיון. 
)העיצובים והמפרטים נתונים לשינוי ללא הודעה מראש(. 


