Wireless Audio Portable
user manual
Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more
complete service, please register your product at
www.samsung.com/register

DA-F60/DA-F61

Note that the product has been fully charged when shipped, but the internal battery may self-discharge if not used for a
long period of time. If fully discharged, the product may not immediately operate even when the power adaptor is
connected. In such a case, wait for charging at least 20 minutes before using. It is recommended to fully charge
the product, charge it for more than 3 hours to see the battery indicator turns green (enough) or LED off (full).
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What’s included

WHAT’S INCLUDED
Check for the supplied accessories shown below. The appearance of the
accessories may differ slightly from the illustrations.

Your Wireless Audio Portable
Checking and Charging the battery
Using the NFC function
Using Bluetooth function

Power Adapter

Audio Cable

Cover Fabric

User Manual

Using the Cover Fabric

Using AUX IN function

USB

A

5V 500m

AUX IN

DC 14V

Using the SoundShare function

2

2.5A

OPEN

3

Specifications
Software upgrade

1

Troubleshooting
Safety Warnings
Safety Precautions
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Wrap the cover around the product. The cover will be held in place by magnets.
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YOUR WIRELESS AUDIO PORTABLE
SERVICE

SERVICE(USB) Port
Smart phone charging or firmware update

5V 500mA

Power cable connector

AUX IN connector (Analog Input)
AUX IN

DC 14V 2.5A

Reset hole
VOL

VOL

MUTE

VOL

Volume control

MUTE button
Function LED

NFC Tag

FUNC.

BASS

Bluetooth

, AUX

, SoundShare

Function button
Power Bass button

Battery indicator
Power button (On/Off)
✎ When you charge smart phone via USB, the battery may discharge more quickly.
- Charging a smart phone through the Service (USB) port takes longer than charging the unit using the adapter.
It is only chargeable when this product is turned on.
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CHECKING AND CHARGING THE BATTERY

✎ Charge and store the battery at 5° C ~ 35° C.

You can play this product for 12 hours continuously on one charge. For a full
charge, we recommend you charge the battery for about 3 hours.

✎ Do not charge the battery for more than 12 hours or leave the battery fully
discharged for a long time. Doing so may shorten the battery life.

Checking the battery

✎ Depending on how you use your player, actual battery life may vary and may be
shorter than specified.

The battery status indicator is normally off to conserve battery power. To check
the charge level, press and hold the Power button for 5 seconds.
[
]
Green .................... 60% or more of full charge
Yellow ................... 30% to 60% of full charge
Red ....................... 30% or less
Red blink .............. Charge needed

✎ If the battery has insufficient charges, pressing the power button does not turn
on the product. Instead, the battery indicator blinks red a few times and turns
off.
✎ While the battery indicator is blinking, all other buttons will not work.
✎ If the battery is fully discharged, all function, volume and bass settings are
initialized.
Support

Charge the battery

VOL

SERVICE
MUT

E

VOL

5V 500mA

5V 500

FUN

C.

AUX IN

BASS

SERVICE
MUTE

5V 500mA

DC 14V

2.5A

AUX IN

AUX IN

OPEN

FUNC

.

DC 14V

2.5A

BASS

DC 14V 2.5A
OPEN

Don't pull the support too hard. You can damage it.
Reset your Product
Power Adapter

AUX IN

DC 14V

]
[
OFF ....................... Full charge
Green .................... 60% to 99% of full charge
Yellow ................... 30% to 60% of full charge
Red ....................... 30% or less

4 English

2.5A

OPEN

If an error occurs while you are operating this product and it doesn't work
properly, press the Reset hole with a pen tip or similar item for 2 seconds.

Connect your NFC compatible device via Bluetooth to the Wireless Audio Portable
using this simple set-up procedure. You can play music from the smart phone
through the Wireless Audio Portable.

✎ The NFC function is built into Android devices running Android OS 4.1
Jellybean or later.
- If your device is running an Android OS earlier than Android OS 4.1
Jellybean, you must download the 'Samsung NFC Connection' application
from Android market to use the NFC function.
✎ The position of the NFC antenna differs on smart phones.
Check where the NFC antenna is located before connecting.
✎ If your smart phone is covered with a thick case, the connection may not
succeed.
✎ The N-mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the
United States and in other countries.
✎ NFC tagging for Bluetooth connection cannot be established while powering on
and off.
✎ NFC tagging for Bluetooth connection will not work while the battery indicator is
blinking.

1. Turn on the NFC function on the smart phone and make sure the screen lock
function on the smart phone is off. The smart phone's NFC function will not
work if screen lock is on.
2. Gently touch the NFC logo [ ] on the left of the Wireless Audio Portable with
the NFC supported device.
• If the Wireless Audio Portable is off, it will turn on automatically.
3. A pop-up asking whether to proceed with the Bluetooth connection appears
on the smart phone. Select <Yes>.
• When the connection is complete, the 'connected' message appears.
4. To disconnect the NFC device, touch the device to the Wireless Audio
Portable's left panel again.
• To connect another NFC device while the first smart phone is still connected,
touch that device to the Wireless Audio Portable's left panel. The Wireless
Audio Portable will disconnect the first smart phone and connect to the
second smart phone.
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USING THE NFC FUNCTION

USING BLUETOOTH FUNCTION
You can connect the Wireless Audio Portable to Bluetooth devices and enjoy
music with high quality stereo sound, all without wires!

- It is subject to electrical variation from obstructions caused by a wall, corner
or by office partitioning.
- It is exposed to electrical interference from same frequency-band devices
including medical equipment, microwave ovens, and wireless LANs.
✎ The further the distance between the Wireless Audio Portable and Bluetooth
device, the worse the quality.

VOL

Connect
E

MUT

.

FUNC

BASS

External device

✎ The Bluetooth connection only works when the Bluetooth device is close to the
set. The connection is automatically cut off if the Bluetooth device moves out of
range. Even within range, the sound quality may be degraded by obstacles
such as walls or doors.
- In Bluetooth connection mode, the Bluetooth connection will be lost if the
distance between the Wireless Audio Portable and the Bluetooth device
exceeds 5m.
✎ This wireless device may cause electric interference during its operation.

1. Press the
function.
2. Press the

FUNC.

FUNC.

button on the Wireless Audio Portable to select the Bluetooth
button for 3 seconds in Bluetooth mode.

✎ You may be required to enter a PIN code (password) when connecting the
Bluetooth device to the Wireless Audio Portable. If the PIN code input window
appears, enter <0000>.

3. The Bluetooth indicator blinks quickly and the product changes to the pairing
mode.

✎ Supported sampling frequencies for aptX and SBC decoding are 44.1kHz and
48kHz.

4. Scan or Search for the Wireless Audio Portable on your Bluetooth device.

✎ The AVRCP feature is not supported. You cannot connect to a Bluetooth device
that supports only the HF (Hands Free) function.

5. Select "[Samsung] W_Audio" on the list of items found by the Bluetooth
device.
• If the Bluetooth device fails to pair with the Wireless Audio Portable, repeat
Steps 2, 3, and 4.
6. Play music on the connected device.
✎ A Bluetooth device may cause noise or malfunction, depending on usage,
when:
- A part of your body is in contact with the receiving/transmitting system of the
Bluetooth device or the Wireless Audio Portable.
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✎ Connect only to a Bluetooth device that supports the A2DP (AV) function.
✎ Only one Bluetooth device can be paired at a time.
✎ When switching to Bluetooth mode or powered up in Bluetooth mode, the last
Bluetooth connection will be restored automatically if available. Automatic
Bluetooth connection attempt will abort after 1 minute.
✎ Within the automatic connection trial, connection to another Bluetooth device
can be limited. To connect to a different Bluetooth device, switch the product’s
Bluetooth mode to pairing mode.

USING THE SOUNDSHARE FUNCTION

To enjoy music from an external audio device that does not support Bluetooth
communication, use AUX IN of the product.

Connect the Wireless Audio Portable to a Samsung TV that is compatible with
Bluetooth to enjoy TV sound wirelessly.

ENG

USING AUX IN FUNCTION

SERVICE
VOL

VOL

Connect

5V 500mA
SERVICE
MUTE

MUT
E

5V 500mA

AUX IN
FUN
C.

DC 14V

AUX IN

.

FUNC

2.5A
BASS

BAS
S

OPEN

DC 14V 2.5A

Earphones
jack

Audio Cable

1. Turn on the Samsung TV and Wireless Audio Portable.
• Set 'Add New Device' to 'On' in the TV's 'SoundShare Settings' menu.
(Refer to the TV's user manual for details.)
FUNC.

External device
1. Connect the audio cable to the AUX IN terminal.
2. Press the

FUNC.

button to select the AUX function.

✎ Before moving or installing this product, be sure to turn off the power and
disconnect the power cord.

2. Press the button to change the mode of the Wireless Audio Portable to
A message asking whether to proceed with Bluetooth pairing appears.
• The
blinks in the standby mode.

.

3. Select <Yes> on the TV screen. The Wireless Audio Portable pairs with the TV.
• The
indicator blinks, and then stops blinking.
• The Wireless Audio Portable Bluetooth pairing is complete.
• If you want to cancel an existing pairing and pair the Wireless Audio Portable
to another TV, press the button for 3 seconds with the unit in
mode.
FUNC.

✎ SoundShare is supported by some Samsung TVs released after 2012.
Check whether your TV supports SoundShare before you begin.
(For more information, refer to the user's guide of your TV.)
✎ The optimal pairing distance is 1m or less.
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SPECIFICATIONS

SOFTWARE UPGRADE

Model name

DA-F60/DA-F61

Weight

1.1 kg

Dimensions (W x D x H)

225 x 46.5 x 131 mm

Operating temperature range

+5°C~+35°C

Operating humidity range

10 % to 75 %

- Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications
without notice.
- Weight and dimensions are approximate.
- For the Power Supply and Power Consumption, refer to the label attached to
the product. Open the rear cover to check the label.
✎ aptX® : aptX enables high quality Bluetooth stereo audio that delivers wired
audio quality wirelessly.

Samsung may offer upgrades for the Wireless
Audio Portable's system firmware in the future.
To upgrade the firmware, visit samsung.com and
find your model by name to locate the available
download.
Download the firmware file onto a USB drive and
follow the below instructions to upgrade the
product.

SERVICE
5V 500mA

AUX IN

DC 14V 4A

SERVICE
5V 500mA

AUX IN

1. Turn on the product.
2. Insert a USB drive containing the firmware upgrade into the Service (USB) port
on the back of the product.
FUNC.

buttons for 5 seconds at the same time. The update
3. Press the and
process starts.
• All LEDs indicators will blink during the update process.
4. The LEDs will turn off automatically after the update process is complete.
• Do not disconnect the power or remove the USB drive while upgrades are
being applied.
• The product will turn off automatically after completing the firmware upgrade.
• When firmware is upgraded, settings you have made will return to their
default (factory) settings. We recommend you write down your settings so
that you can easily reset them after the upgrade.
• When the battery indicator LED is red, do not update the product. Doing so
could cause the product to malfunction.
✎ If the firmware fails to upgrade, we recommend formatting the USB drive in
FAT16 and trying again.
✎ For upgrading purposes, do not format the USB drive in NTFS format because
it is not a supported file system.
✎ Depending on the manufacturer, the USB may not be supported.
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TROUBLESHOOTING
Before requesting service, please try the following solutions:
The unit will not turn on.
• Connect the power plug to the outlet.
• Your player will not turn on if the battery is completely drained. Recharge the
battery and turn the player on again.
• Check if the battery is discharged.
A function does not work when the button is pressed.
• Disconnect the power plug and connect it again.
• Check if the buttons correspond to the functions you want to activate.
Sound is not produced.
• Make sure the unit is properly connected.
• Check if the Mute function is on.
• Check if the volume is set to minimum.
The power of the unit is off.
• The unit automatically turns off in the following situations.
- If there is no KEY input for 8 hours when the cable is connected in AUX
mode.
- If the AUX cable in AUX mode is disconnected for 25 minutes.
- If the Bluetooth or SoundShare mode has been disconnected from this unit
for 25 minutes.
- It does not turn off when the smart phone is charging.

Sound is not produced in AUX mode.
• Check the power of the external device and whether the music is playing or
not.
• Make sure the AUX mode is selected.
• Check if the audio cable is connected properly.
• Turn up the volume of the product/external device.
The SoundShare (TV pairing) failed.
• Check whether your TV supports SoundShare. (http://www.samsung.com)
• Check whether your TV has the latest firmware.
• Reset the unit.
• If the function doesn't work even though the connection is completed, contact
the Samsung call centre.

The Wireless Audio Portable may not search or connect properly in the
following cases.
• If there is a strong electrical field around the Wireless Audio Portable.
• If several Bluetooth devices are simultaneously paired to the Wireless Audio
Portable.
• If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctioning.
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SAFETY WARNINGS

SAFETY PRECAUTIONS
Power Supply Precautions

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE
COVER(OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER
SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.
This symbol indicates “dangerous voltage” inside the product that
presents a risk of electric shock or personal injury.
This symbol indicates important instructions accompanying the
product.
WARNING : To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this
appliance to rain or moisture.
CAUTION : TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG
TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.
• This apparatus shall always be connected to a AC outlet with a protective
grounding connection.
• To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from
the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.
CAUTION
• Do not expose this apparatus to dripping or splashing. Do not put an object
filled with liquid, such as a vase, on the apparatus.
• To turn this apparatus off completely, you must pull the power plug out of the
wall socket. Consequently, the power plug must be easily and readily
accessible at all times.
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• Do not overload outlets or extension cords.
- This may result in abnormal heat or fire.
• Do not plug in or unplug the power cord with wet hands.
• Do not place the product near heating equipment.
• To clean the power plug blades, remove the plug from the wall outlet and wipe
the blades with a dry cloth only.
• Do not bend the power cord or pull it forcefully.
• Do not put heavy objects on the AC power adaptor.
• Do not use the AC adaptor if it is damaged. Do not disconnect the AC adaptor
by pulling on its power-cord.
• Do not plug the power cord into a loose or damaged outlet.
• Fully insert the AC adaptor's plug into the wall outlet so that it's plug is firmly
attached to the outlet.
- If the connection is unstable, there is a risk of fire.
Installation Precautions
• Do not install the product near equipment or objects that generate heat or
produce fire (candles, mosquito coils, heaters, radiators, etc.). Do not install in
direct sunlight.
• When moving the product, turn off the power and disconnect all cords (include
the power cord) from the unit.
- A damaged cord may cause a fire and poses a risk of electric shock.
• Installing the product in environments with high heat or humidity, dust, or
extreme cold, can lead to quality problems or cause the product to malfunction.
Before you install the product in an environment that is outside the norm, please
contact the Samsung service centre for additional information.
• Place the product upright when installing it on a shelf, cabinet, or desk. Do not
place the product on an unstable surface (e.g. a shaky shelf, a tilted desk, etc.).
- Dropping the product can cause it to malfunction and poses a risk of injury.
Severe vibration or impact can also cause the product to malfunction and
lead to a fire hazard.

• If you smell gas, ventilate the room immediately. Do not touch the power plug
of the product. Do not turn the product off or on.
• Do not strike or subject the product to a sudden shock. Do not pierce the
product with a sharp object.

Usage Precautions

• Never use alcohol, solvents, waxes, benzene, thinners, air freshener, or
lubricants to clean the product or spray insecticide on the product.
- Using any of these materials can discolor the exterior coating or cause it to
split or peel off, or remove the labelling on the product.
• To clean the product, unplug the power cord, and then wipe the product with a
clean, dry, soft cloth (Microfiber, cotton).
- Avoid leaving dust on the product. Dust can scratch its the surface.

• Using for an extended time at high volume may cause serious damage to your
hearing.
- If you are exposed to sound louder than 85db for an extended time, you may
adversely affect your hearing. The louder the sound is, the more seriously
damaged your hearing may become. Note that an ordinary conversation is
between 50 to 60 db and road noise is approximately 80 db.
• This product contains dangerous high voltage. Do not attempt to disassemble,
repair, or modify it yourself.
- Contact a Samsung service centre when your product is in need of repair.
• Do not place any container that contains liquid on the product (e.g. vase,
beverages, cosmetics, chemicals, etc.). Do not allow any metal objects (e.g.
coins, hair clips, etc.) or flammable material (e.g. paper, matches, etc.) to enter
the product (through the air vents, I/O ports, etc.).
- If any harmful material or liquid enters the product, turn off the product
immediately, unplug the power cord, and then contact a Samsung service
centre.
• Do not drop the product. In case of a mechanical breakdown, disconnect the
power cord and contact a Samsung service centre.
- There is a risk of fire or electric shock.
• Do not hold or pull the product by the power cord or the signal cable.
- A damaged cable can cause the product to malfunction, cause a fire, and
poses a risk of electric shock.
• Do not use or keep flammable materials near the product.
• If the product emits an abnormal sound or a burnt smell or smokes, unplug the
power-cord immediately and contact a Samsung service centre.

Cleaning Precautions

Battery Usage Precautions
• Do not subject the product to high temperatures or fire. Do not bring the
product into hot, poorly ventilated areas such as saunas or closed vehicles
during the summer time.
- There is a risk of fire or the battery could explode.
• Do not expose the product to high humidity.
- Humidity and liquids can damage the components and electrical circuits of the
product, cause the product to malfunction, and may cause a risk of fire. We
recommended that you use the product in environments with temperatures
between 5° ~ 35 °C and relative humidities between 10% ~ 75%.
• Do not leave the product connected to the AC adaptor after the battery has
been fully charged.
- Disconnect the AC adapter after the battery is fully charged to prevent
damage to the battery. Overcharging can decrease the battery's useful life.
• Check the charge status of the battery once a month. If you do not use the
product for long periods of time, recharge the battery periodically to maintain
battery capacity and functionality.
- Leaving the battery discharged for a long time can reduce its useful life,
cause the battery to malfunction, or cause a risk of fire.
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• Install your product with enough space around it for the ventilation.
- Leave at least 10cm at the rear of the product and more than 5cm on each
side of the product.
• Keep the plastic packing materials out of reach of your children.
- Children playing with the plastic packing materials run the risk of suffocation.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.
Country

Contact Centre 

` Asia Pacific
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA

1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858

HONG KONG

(852) 3698 4698

INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM

1800 3000 8282
1800 266 8282
0800-112-8888 (Toll Free)
(021) 56997777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-7267864 [PLDT]
1-800-8-7267864 [Globe landline and
Mobile]
02-4222111 [Other landline]
1800-SAMSUNG(726-7864)
0-2689-3232,
1800-29-3232
0800-32-9999
1800 588 889

Web Site
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com
www.samsung.com/hk (Chinese)
www.samsung.com/hk_en (English)
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com
www.samsung.com/my

800-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
183-2255 (183-CALL)
8000-4726
800-2255 (800-CALL)
08000-726786
0800 100 100

JORDAN
SYRIA
IRAN
MOROCCO
SAUDI ARABIA
TURKEY

www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
www.samsung.com
www.samsung.com/n_africa

© 2013 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

Contact Centre 
0800-Samsung (72678)
80-1000-12
0800-22273
06 5777444
18252273
021-8255
080 100 2255
920021230
444 77 11

Web Site
www.samsung.com/pk/
www.samsung.com/n_africa
www.samsung.com/Levant(English)
www.samsung.com/Levant(English)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/sa
www.samsung.com

` Africa
NIGERIA
GHANA

` MENA
U.A.E
OMAN
KUWAIT
BAHRAIN
QATAR
EGYPT
ALGERIA

Country
PAKISTAN
TUNISIA

COTE D’ IVOIRE
SENEGAL
CAMEROON
KENYA
UGANDA
TANZANIA
RWANDA
BURUNDI
DRC
SUDAN
SOUTH AFRICA
BOTSWANA
NAMIBIA
ZAMBIA
MOZAMBIQUE

0800-726-7864
0800-10077
0302-200077
8000 0077
800-00-0077
7095- 0077
0800 545 545
0800 300 300
0685 88 99 00
9999
200
499999
1969
0860 SAMSUNG (726 7864)
8007260000
08 197 267 864
0211 350370
847267864 / 827267864

www.samsung.com/africa_en/

www.samsung.com/africa_fr/

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

Wireless Audio Portable
מדריך למשתמש

תודה שרכשתם מוצר זה מתוצרת  .Samsungםכתושרבש רישכמה תא ומשר
,רתוי אלמ תוריש תלבקל רתאב
www.samsung.com/register

DA-F60/DA-F61

שים לב שהמוצר יוצא מהמפעל כשהוא טעון לחלוטין ,אך הסוללה הפנימית עלולה להתרוקן אם לא נעשה בה
שימוש זמן רב .אם הסוללה התרוקנה לחלוטין ,ייתכן שהמוצר לא יפעל באופן מיידי אפילו כשמתאם החשמל
מחובר .במקרה כזה ,יש לטעון למשך לפחות  20דקות לפני השימושm .מומלץ לטעון את המוצר באופן מלא,
יש לטעון אותו למשך יותר משלוש שעות עד שמחוון הסוללה יהפוך לירוק )מספיק( או שנורית הלד תכבה )מלא(.

תוכן עניינים

2
3
4
5
6
7
7
8
8
9
10
10
2

מה כולל המכשיר

מה כולל המכשיר
בדקו אם האביזרים שלהלן מצורפים למכשיר .מראה האביזרים עשוי להיות שונה במקצת
מהאיורים.

מכשיר ה  Wireless Audio Portable -שלכם
בדיקה וטעינה של הסוללה
השימוש בפונקציית NFC
שימוש בפונקצית Bluetooth

שנאי חשמל

כבל שמע

מדריך למשתמש

בד כיסוי

שימוש בבד הכיסוי

שימוש בכניסת AUX

USB

A

5V 500m

AUX IN

השימוש בפונקציית SoundShare

2.5A

3

DC 14V

OPEN

2

מפרטים
שדרוג תוכנה

1

פתרון בעיות
הוראות בטיחות
אמצעיי זהירות

עברית

כרכו את הכיסוי סביב המכשיר .הכיסוי יישמר במקומו באמצעות מגנטים.

מכשיר ה  WIRELESS AUDIO PORTABLE -שלכם
HEB

חיבור שירות ),(USB
טעינה חכמה של הטלפון או שדרוג קושחה

SERVICE
5V 500mA

מחבר ) AUX INקלט אנאלוגי(
AUX IN

חור איפוס
VOL

VOL

בקר עוצמת הקול

לחצן MUTE

מחבר כבל חשמל

DC 14V 2.5A

VOL

MUTE

Function LED
, SoundShare

, AUX

Bluetooth
לחצן ההפעלה

תווית NFC

FUNC.

BASS

לחצן ההפעלה
נורית מחוון הסוללה
כפתור הפעלה )(ON/OFF
בעת טעינת הטלפון הנייד החכם באמצעות  ,USBהסוללה עשויה להתרוקן מהר יותר.
 טעינת מכשירי טלפון חכמים דרך יציאת השירות ) (USBאורכת יותר זמן מטעינת המכשיר דרך המתאם.ניתן להטענה רק כאשר מכשיר זה דולק.

עברית

3

בדיקה וטעינה של הסוללה

יש להטעין ולאחסן את הסוללה בין  5°-35°מעליות צלזיוס.

תוכלו להפעיל מכשיר זה למשך  12שעות ברציפות מטעינה אחת .עבור טעינה מלאה ,מומלץ
להטעין את הסוללה למשך כ 3-שעות.
בדיקת הסוללה
מצב טעינת הסוללה בדרך כלל אינו פעיל לחסכון באנרגיית הסוללה .לבדיקת רמת הטעינה,
לחצו על לחצן ההפעלה למשך  5שניות.
[
]
ירוק  60% ........................או יותר מטעינה מלאה
צהוב  .......................טעינה של  30%-60%מהטעינה המלאה
אדום  30% .......................או פחות
הבהוב באדום  ..........יש לטעון

אין להטעין את הסוללה למשך יותר מ 12-שעות או להשאיר את הסוללה טעונה במלואה
לזמן רב .דבר זה עלול לקצר את חיי הסוללה.
תלוי כיצד אתם משתמשים בנגן שלכם ,אורך חיי הסוללה בפועל עשוי להשתנות ולהיות
קצר יותר מהמפורט.
אם הסוללה אינה טעונה מספיק ,לא ניתן להפעיל את המכשיר באמצעות לחיצה על לחצן
ההפעלה/כיבוי .במקום זאת ,נורית המחוון של הסוללה מהבהבת באדום מספר פעמים
ונכבית.
בזמן שנורית המחוון של הסוללה מהבהבת ,כל שאר הלחצן אינם פעילים.
אם הסוללה מתרוקנת לחלוטין ,כל הגדרות הפונקציות ,עוצמת הקול והבס מוחזרות
להגדרות היצרן.
תומך

שנאי חשמל

VOL

SERVICE
MUT

E

VOL

5V 500mA

5V 500

FUN

C.

AUX IN

BASS

2.5A

AUX IN

DC 14V

SERVICE
MUTE

5V 500mA

OPEN

AUX IN
FUNC

.

2.5A

DC 14V

BASS

DC 14V 2.5A
OPEN

אל תמשכו את התומך חזק מידי .אתם עשויים לפגוע בו.
הפעילו מחדש את מכשירכם

שנאי חשמל

AUX IN

2.5A

]
[
כבוי  ........................טעינה מלאה
ירוק  ........................טעינה של  60%-99%מהטעינה המלאה
צהוב  .......................טעינה של  30%-60%מהטעינה המלאה
אדום  30% .......................או פחות
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DC 14V

OPEN

אם מתרחשת שגיאה בעת הפעלת המכשיר והוא אינו פועל כראוי ,לחצו על חור האתחול עם
קצה של עט או מוצר חד אחר למשך  2שניות.

השימוש בפונקציית NFC

HEB

חבר את ההתקן התואם  NFCשלך דרך  Bluetoothל Wireless Audio Portable-בעזרת
תהליך ההגדרה הפשוט .ניתן לנגן מוסיקה בטלפון החכם דרך ה.Wireless Audio Portable-

הפונקציה  NFCמובנית בהתקני אנדרואיד הפועלים על Android OS 4.1 Jellybean
או על גרסה מעודכנת יותר.
 אם ההתקן שלכם פועל על מערכת הפעלה של אנדרואיד מוקדמת יותרמ ,Android OS 4.1 Jellybean-עליכם להוריד את היישום
' 'Samsung NFC Connectionמשוק האנדרואיד כדי להשתמש בפונקציה .NFC
מיקום אנטנת ה NFC-שונה בטלפונים חכמים שונים.
בדקו את מיקום האנטנה לפני החיבור.
אם הטלפון החכם שלך מכוסה במארז עבה ,ייתכן שהחיבור לא יצליח.
הסימן  Nהוא סימן מסחרי או סימן מסחרי רשום של  NFC Forum, .Incבארה"ב ובארצות
אחרות.
לא ניתן להגדיר תיוג של  NFCעבור חיבור  Bluetoothבזמן הפעלת המכשיר וכיבויו.
תיוג ה NFC-עבור חיבור ה Bluetooth-לא יפעל בזמן שנורית המחוון של הסוללה
מהבהבת.

 .1הפעל את פונקצית ה NFC-בטלפון החכם וודא שתכונת נעילת המסך של הטלפון כבויה.
פונקצית ה NFC-של הטלפון החכם לא תפעל עם נעילת המסך פועלת.
[ בצד שמאל של ה Wireless Audio Portable-עם

 .2גע בעדינות בסמל ה] NFC-
ההתקן התומך ב.NFC-
• אם ה Wireless Audio Portable-כבוי ,הוא יידלק באופן אוטומטי.

 .3בטלפון החכם יוצג מסך קופץ עם שאלה האם להמשיך בחיבור ה.Bluetooth-
בחרו >) Yesכן(<.
• כאשר יושלם החיבור ,תופיע ההודעה ' ) connectedמחובר('.
 .4לניתוק התקן ה ,NFC-געו שוב עם ההתקן בלוח השמאלי של הWireless Audio-
.Portable
• כדי לחבר התקן  NFCנוסף כאשר הטלפון החכם הראשון עדיין מחובר ,גע עם המכשיר
הזה בצד השמאלי של ה .Wireless Audio Portable-הWireless Audio Portable-
ינתק את הטלפון החכם הראשון ויתחבר לטלפון החכם השני.

עברית
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שימוש בפונקצית BLUETOOTH
תוכלו לחבר את  Wireless Audio Portableלהתקן בלוטות' וליהנות מאיכות מוזיקה
סטראופונית משובחת ,והכל באופן אלחוטי!

התקן  Bluetoothעשוי לגרום לרעשים או לתקלות ,בהתאם לאופן השימוש ,כאשר:
 חלק מגופכם נמצא במגע עם המערכת המקבלת והמשדרת של התקן בלוטות' או.Wireless Audio Portable
 השידורים מההתקן נחסמים על-ידי מכשולים כגון קיר ,פינה או מחיצות משרדיות. שידורי ההתקן משובשים על-ידי הפרעות חשמליות מהתקנים המשדרים באותו טווחתדרים ,כגון מכשירים רפואיים ,מיקרוגלים ומתאם  LANאלחוטי.
ככל שהמרחק בין  Wireless Audio Portableוהתקן הבלוטות' רב יותר ,האיכות תהייה
פחות טובה.

VOL

חבר
E

MUT

.

FUNC

BASS

התקן חיצוני

חיבור ה Bluetooth-פועל כהלכה רק כאשר הוא נמצא בקרבת המערכת .החיבור יתנתק
באופן אוטומטי כאשר ההתקן יוצב מחוץ לטווח הפעולה .גם בתוך טווח הפעולה ,ייתכן
שאיכות הקול תיפגע בשל מכשולים כגון קירות או דלתות.
 במצב חיבור  ,Bluetoothחיבור ה Bluetooth-יתנתק כאשר המרחק בין Wireless Audio Portableלבין התקן ה Bluetooth-יעלה על  5מטר.
התקן אלחוטי זה עשוי לגרום להפרעות חשמליות במהלך הפעלתו.

 .1לחצו על הלחצן
.Bluetooth
 .2לחצו הכפתור

FUNC.

FUNC.

על גבי ה Wireless Audio Portable-כדי לבחור את הפונקציה

למשך שלוש שניות במצב בלוטות'.

 .3סימן הבלוטות' מהבהב במהירות והמכשיר משתנה למצב סנכרון.
 .4בצעו סריקה או חיפוש עבור ה Wireless Audio Portable-בהתקן ה Bluetooth-שלכם.
 .5בחרו " "[Samsung] W_Audioברשימת הפריטים שנמצאו על-ידי התקן ה.Bluetooth-
• במידה והתקן הבלוטות' אינו מסתנכרן עם  ,Wireless Audio Portableחזרו על פעולות
מס'  ,3 ,2ו.4 -
 .6הפעילו את המוזיקה בהתקן המחובר.

ייתכן שתדרשו להזין סיסמה בחיבור התקן הבלוטות' למכשיר .Wireless Audio Portable
אם יופיע חלון הזנת קוד  ,PINהזינו את הסיסמה >.<0000
קצבי דגימה נתמכים עבור פענוח  aptXו SBC-הם  44.1kHzו.48kHz-
מאפיין ה AVRCP-אינו נתמך .לא ניתן לחבר התקן  Bluetoothהתומך בפונקציית
 (Hands Free) HFבלבד.
יש לחבר התקן  Bluetoothהתומך בפונקציית  (AV) A2DPבלבד.
ניתן לצמד התקן  Bluetoothאחד בלבד בכל פעם.
בעת הפעלת מצב ה Bluetooth-או הפעלת המכשיר במצב  ,Bluetoothחיבור
ה Bluetooth-יישמר באופן אוטומטי ,אם הוגדר .ניסיון חיבור ה Bluetooth-האוטומטי
ייפסק לאחר דקה.
בזמן ניסיון החיבור האוטומטי ,חיבור להתקן  Bluetoothאחר עשוי להיות מוגבל .לצורך
חיבור התקן  Bluetoothאחר ,העבירו את מצב ה Bluetooth-של המכשיר למצב צימוד.
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כדי ליהנות ממוסיקה מהתקן שמע חיצוני שאינו תומך בתקשורת  ,Bluetoothהשתמש בכניסת
 AUXשל המוצר.

HEB

שימוש בכניסת AUX

השימוש בפונקציית SOUNDSHARE
חבר את ה Wireless Audio Portable-לטלוויזיה של  Samsungתואמת  Bluetoothכדי
ליהנות מצלילי הטלוויזיה באופן אלחוטי.

SERVICE
VOL

חבר

5V 500mA

VOL

SERVICE
MUTE

MUT
E

5V 500mA

AUX IN

.

AUX IN

FUNC

FUN
C.

2.5A

DC 14V
BASS

BAS
S

OPEN

DC 14V 2.5A

כבל שמע

 .1הפעילו את מכשירי טלוויזיות  Samsungואת מכשיר .Wireless Audio Portable
• הגדירו " "Add New Deviceלמצב " "ONבתפריט ".SoundShare Settings
)לפרטים נוספים ,עיינו בהוראות ההפעלה של הטלוויזיה(.

Earphones
שקע לאוזניות
jack

FUNC.

התקן חיצוני
 .1חבר את כבל השמע לכניסת .AUX
 .2לחצו על הכפתור

FUNC.

לבחירת פונקציית .AUX

לפני העברה או התקנה של המכשיר ,הקפידו לכבות אותו ולנתק אותו מהחשמל.

 .2לחצו על הלחצן כדי לשנות את מצב ה Wireless Audio Portable-ל-
תופיע הודעה השואלת אם להמשיך עם התאמת ה.Bluetooth-
מהבהב במצב כוננות.
• לחצן

.

 .3בחרו >) Yesכן(< במסך הטלוויזיה .ה Wireless Audio Portable-יותאם לטלוויזיה.
• המחוון
יהבהב ,ולאחר מכן יפסיק להבהב.
• סנכרון מכשיר  Wireless Audio Portableלהתקן בלוטות' הושלם.
• אם ברצונכם לבטל התאמה קיימת ולהתאים את הWireless Audio Portable-
לטלוויזיה אחרת ,לחצו על הלחצן במשך  3שניות כאשר המכשיר במצב
.
FUNC.

 SoundShareנתמכת על-ידי טלוויזיות  Samsungמסוימות ששוחררו אחרי .2012
בדקו אם הטלוויזיה שלכם תומכת ב SoundShare-לפני שתתחילו.
)למידע נוסף ,עיין במדריך למשתמש של הטלוויזיה(.
מרחק ההתאמה האופטימלי הוא  1מטר או פחות.

עברית
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שדרוג תוכנה

מפרטים
שם דגם

DA-F60/DA-F61

משקל

 1.1ק"ג

מידות )רוחב  xעומק  xגובה(

 131 × 46.5 × 225מ"מ

טווח הטמפרטורה בפעולה

+35°C ~ +5°C

טווח אחוזי הלחות בפעולה

 10%עד 75%

  Samsung Electronics Co., Ltdשומרת את הזכות לשנות את המפרטים ללא התרעה. המשקל והמידות המצוינים הם משוערים. לקבלת מידע אודות אספקה וצריכת חשמל ,עיינו בתווית המודבקת על-גבי המכשיר .פתחאת המכסה האחורי כדי לבדוק את התווית.
® aptX : aptXמאפשר שמע סטריאו דרך  Bluetoothשמספק איכות שמע קווית באופן
אלחוטי.

 Samsungעשויה להציע שדרוגים למערכת הקושחה של
 Wireless Audio Portableבעתיד.
כדי לשדרג את הקושחה ,בקר באתר samsung.com
ומצא את הדגם שלך לפי שם כדי למצוא קובץ הורדה
מתאים.
הורד את קובץ הקושחה אל כונן  USBועקוב אחר
ההוראות למטה כדי לשדרג את המוצר.

SERVICE
5V 500mA

AUX IN

DC 14V 4A

SERVICE
5V 500mA

AUX IN

 .1הפעילו את המוצר.
 .2הכניסו כונן  USBהמכיל את שדרוג הקושחה ליציאת השירות ) (USBבחלקו האחורי של
המכשיר.
FUNC.

בו זמנית במשך  5שניות .תהליך העדכון יתחיל.
 .3לחצו על הלחצנים ו-
• כל מחווני ה LED-יהבהבו במהלך תהליך העדכון.
 .4נורות ה LED-ייכבו באופן אוטומטי לאחר השלמת תהליך העדכון.
• אין לנתק את החשמל או להסיר את כונן ה USB-בעת השדרוג.
• המכשיר ייכבה באופן אוטומטי לאחר השלמת שדרוג הקושחה.
• עם השלמת שדרוג הקושחה ,ההגדרות שביצעתם יחזרו להגדרות ברירת המחדל של
היצרן .מומלץ לרשום את ההגדרות שלכם כך שתוכלו להחזיר אותן בקלות לאחר
השדרוג.
• כאשר נורית מחוון ה LED-של הסוללה דולקת באדום ,אין לעדכן את המכשיר.
עדכון עלול לגרום לתקלה במכשיר.
אם שדרוג הקושחה נכשל ,מומלץ לפרמט את כונן ה USB-ב FAT16-ולנסות שוב.
למטרות שדרוג ,אין לפרמט את כונן ה  USB -בקבצים מסוג  ,NTFSמכיוון שלא מדובר
במערכת קבצים נתמכת.
ייתכן שהתקן ה USB-אינו נתמך ,בהתאם ליצרן.
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פתרון בעיות
בטרם תפנו לקבלת שירות ,נסו את הפתרונות הבאים:

פונקציה מסוימת אינה פועלת בעת לחיצה על הלחצן.
• נתקו את כבל החשמל וחברו אותו שוב.
• בדקו האם הלחצנים תואמים לפונקציות שאותם אתם רוצים להפעיל.
לא נשמעים צלילים.
• בדקו שהיחידה מחוברת כראוי.
• בדקו האם לחצן "השתק" מופעל.
• בדקו האם עוצמת השמע מכוונת לעצמה הנמוכה ביותר.

המכשיר כבוי.
• המכשיר נכבה באופן אוטומטי במקרים הבאים.
 אם לא מתקבל קלט  KEYבמשך  8שעות בזמן שהכבל מחובר במצב .AUX אם כבל  AUXבמצב  AUXמנותק למשך  25דקות. אם מצב ה Bluetooth-או ה SoundShare-נותק מהמכשיר למשך  25דקות. -המכשיר אינו כבה כאשר הטלפון החכם נטען.

HEB

המכשיר אינו נדלק.
• חברו את כבל החשמל לשקע.
• מכשירכם לא יפעל אם הסוללה התרוקנה לגמרי .הטעינו את הסוללה והפעילו שוב את
הנגן.
• בדקו האם הסוללה התרוקנה.

אין הפקת קול במצב .AUX
• בדקו האם ההתקן החיצוני מקבל חשמל והאם המוזיקה מתנגנת.
• וודאו כי נבחר מצב .AUX
• בדקו האם כבל השמע מחובר כראוי.
• הגבירו את עצמת השמע של המכשיר או ההתקן החיצוני.

פעולת ) SoundShareצימוד הטלוויזיה( נכשלה.
• בדקו אם הטלוויזיה שלכם תומכת ב.SoundShare-
)(http://www.samsung.com
• בדקו אם לטלוויזיה שלכם יש את הקושחה המעודכנת ביותר.
• אפסו את המכשיר.
• אם הפונקציה אינה פועלת למרות שהחיבור הושלם ,פנו למרכז השירות של .Samsung

מכשיר ה  Wireless Audio Portable -לא יבצע סריקה או יתחבר כראוי במקרים
הבאים:
• במידה וקיים שדה מגנטי חזק בסביבת .Wireless Audio Portable
• במידה ומספר התקני בלוטות' מחוברים בו-זמנית ל .Wireless Audio Portable -
• אם התקן ה Bluetooth-כבוי ,אינו נמצא במקומו או שיש בו תקלה.

עברית
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אמצעיי זהירות

הוראות בטיחות
זהירות
סכנת התחשמלות הפתיחה אסורה

לצמצום הסיכון להתחשמלות ,אין להוריד את המכסה )או הדופן האחורית( .המכשיר אינו
כולל חלקים שניתנים לתיקון על-ידי המשתמש .לתיקון ושירות ,פנו לטכנאי שירות מוסמך.
סמל זה מציין "מתח מסוכן" שקיים בתוך המכשיר ועלול לגרום להתחשמלות
או לפציעה.
סמל זה מציין הוראות חשובות הנלוות למכשיר.

אזהרה  :לצמצום הסיכון לשריפה או להתחשמלות ,אין לחשוף מכשיר זה לגשם או ללחות.
זהירות  :למניעת התחשמלות ,יש להתאים את הקצה הרחב של התקע אל השקע הרחב
ולהכניסו עד הסוף.
• יש לוודא כי מכשיר זה מחובר תמיד לשקע זרם חליפין עם הגנת חיבור הארקה.
• כדי לנתק את המכשיר מהחשמל ,יש לשלוף את התקע משקע החשמל ,לכן על שקע
החשמל להיות זמין לשימוש בכל עת.
זהירות
• אין לחשוף את המכשיר לטפטוף או להתזה של נוזלים .אין להניח על המכשיר כלים מלאים
בנוזלים ,כגון אגרטלים.
• לכיבוי מוחלט של המכשיר ,עליכם להוציא את התקע שלו משקע החשמל .לכן ,על התקע
להיות זמין ונגיש בכל זמן.

אמצעי זהירות לאספקת חשמל
•
•
•
•
•
•
•
•
•

אמצעי זהירות בעת ההתקנה
•
•
•

•

•
•
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אין להעמיס יותר מדי על שקעים או על כבלים מאריכים.
 הדבר עלול לגרום להתחממות חריגה או לאש.אין לחבר או לנתק את כבל החשמל עם ידיים רטובות.
אין לחבר או לנתק את כבל החשמל עם ידיים רטובות.
לניקיון פיני תקע החשמל ,הסירו את התקע מהשקע בקיר ונקו את הפינים עם מטלית יבשה
בלבד.
אין לכופף את כבל החשמל או למשוך אותו בכוח.
אין להניח חפצים כבדים על מתאם המתח .AC
אין להשתמש במתאם  ACאם הוא פגום .אין לנתק את המתאם  ACעל-ידי משיכת כבל
החשמל שלו.
אין לחבר את כבל החשמל לשקע רופף או פגום.
הכניסו את תקע מתאם ה AC-במלואו לשקע בקיר כך שהתקע שלו יהיה מחובר היטב לשקע.
 אם החיבור רופף ,קיימת סכנת שריפה.אין לחבר את המכשיר בקרבת ציוד או חפצים היוצרים חום או אש )נרות ,קטורת נגד
יתושים ,תנורים ,רדיאטורים וכו'( .אין לחבר את המכשיר תחת שמש ישירה.
בעת הזזת המכשיר ,כבו את החשמל ונתקו את כל הכבלים )כולל כבל החשמל( מהמכשיר.
 כבל פגום עשוי לגרום לשריפה ומהווה סיכון להתחשמלות.התקנת המכשיר בסביבה עם חום גבוה או לחות ,או בסביבה עם קור קיצוני ,עשויה לגרום
לבעיות באיכות או לתפקוד לקוי של המכשיר .לפני התקנת המכשיר בסביבה בסביבה לא
רגילה ,צרו קשר עם מרכז השירות של  Samsungלקבלת מידע נוסף.
הניחו את המכשיר במצב אנכי בעת התקנה על מדף ,ארון או שולחן .אין למקם את
המכשיר על משטח בלתי יציב )לדוגמה ,מדף רופף ,שולחן נטוי וכו'(.
 השמטת המכשיר יכולה לגרום לתפקוד לקוי ומהווה סיכון לפציעה .רטט חזק או פגיעהעשויים גם הם לגרום לתפקוד לקוי של המכשיר ולסכנת שריפה.
התקינו את המכשיר עם מספיק מקום מסביב בשביל האוורור.
 השאירו לפחות  10ס"מ בחלקו האחורי של המכשיר ויותר מ 5-ס"מ בכל צד של המכשיר.שמרו את חומרי האריזה מחוץ להישג ידם של ילדים.
 -ילדים המשחקים עם חומרי הפלסטיק מסתכנים בהיחנקות.

אמצעי זהירות בעת השימוש
•

•

•
•
•
•
•
•

אמצעי זהירות בעת השימוש בסוללות
•
•

•
•

אין לחשוף את המכשיר לטמפרטורות גבוהות או לאש .אין להביא את המכשיר לאזורים
חמים ונטולי אוורור כגון סאונות או רכבים סגורים בתקופת הקיץ.
 קיים סיכון לשריפה או להתפוצצות הסוללה.אין לחשוף את המוצר ללחות גבוהה.
 לחות ונוזלים יכולים לגרום נזק לרכיבים ולמעגלים החשמליים של המכשיר ,לגרוםלתפקוד לקוי של המכשיר ואף לשריפה .מומלץ להשתמש במכשיר באזורים עם
טמפרטורה בין  5° ~ 35 °Cולחות יחסית בין .10% ~ 75%
אין להשאיר את המכשיר מחובר למתאם  ACלאחר שהסוללה נטענה במלואה.
 נתקו את מתאם ה AC-לאחר שהסוללה נטענה במלואה כדי למנוע נזק לסוללה .טעינתיתר עשויה לקצר את אורך חיי הסוללה.
בדקו את סטטוס הטעינה של הסוללה פעם בחודש .אם אינכם משתמשים במכשיר למשך
תקופות זמן ארוכות ,טענו מחדש את הסוללה מעת לעת כדי לשמור על היכולות
והפונקציונאליות של הסוללה.
 השארת סוללה ריקה לתקופת זמן ממושכת עשויה לקצר את אורך החיים שלהסוללה,לגרום לתפקוד לקוי או להוות סכנת שריפה.

עברית
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שימוש במכשיר למשך זמן ממושך בעוצמה גבוהה עשויה לגרום לנזק חומר לשמיעה.
 אם אתם חשופים לצליל הגבוה מ 85db-למשך זמן ממושך ,אתם עשויים לפגועבשמיעה שלכם .ככל שהצליל גבוה יותר ,כך הנזק לשמיעה עשוי להיות משמעותי יותר.
שימו לב שעוצמת הקול של שיחה רגילה היא בין  50ל 60-דציבלים ,ואילו עוצמת רעש
הכביש היא כ 80-דציבלים.
מכשיר זה הוא בעל מתח גבוה מסוכן .אין לנסות לפרק ,לתקן או לשנות אותו בעצמכם.
 צרו קשר עם מרכז שירות של  Samsungבמקרה ויש צורך בתיקון המכשיר.אין להניח מכל עם נוזלים על המכשיר )לדוגמה ,אגרטל ,משקאות ,מוצרי קוסמטיקה או
כימיקלים( .אין לאפשר לחפצי מתכת )לדוגמה ,מטבעות ,סיכות שיער וכו'( או לחומרים
דליקים )לדוגמה ,נייר ,גפרורים וכו'( להיכנס לתוך המכשיר )דרך פתחי האוורור ,כניסות
קלט/פלט וכו'(.
 אם חומרים מזיקים או נוזלים נכנסים לתוך המכשיר ,כבו מיד את המכשיר ,נתקו אתכבל החשמל ולאחר מכן צרו קשר עם מרכז שירות של .Samsung
אין להפיל את המכשיר .במקרה של תקלה מכאנית ,נתקו את כבל החשמל וצרו קשר עם
מרכז שירות של .Samsung
 קיים סיכון לשריפה או להתחשמלות.אין להחזיק או למשוך את המכשיר דרך כבל החשמל או כבל האות.
 כבל פגום עשוי לגרום לתפקוד לקוי של המכשיר ,לגרום לשריפה ומהווה סיכוןלהתחשמלות.
אין להשתמש או למקם חומרים דליקים בקרבת המכשיר.
אם המכשיר פולט צליל חריג או ריח שרוף ,נתקו מייד את כבל החשמל וצרו קשר עם מרכז
שירות של .Samsung
אם אתם מריחים ריח של גז ,אווררו מייד את החדר .אין לגעת בכבל החשמל של המכשיר.
אין להדליק או לכבות את המכשיר.
אין להכות או לחשוף את המכשיר לזעזוע פתאומי .אין לנקב את המכשיר עם חפץ חד.

אמצעי זהירות בעת הניקוי
• אין להשתמש בכוהל ,חומרים ממיסים ,שעווה ,בנזן ,מדללים ,מטהרי אוויר או בחומרי סיכה
לניקוי המכשיר ואין לרסס קוטל חרקים על המכשיר.
 השימוש באחד מחומרים אלה עשוי לשנות את צבע הציפוי החיצוני ,לגרום לקילופו אולהסרת תווית המכשיר.
• לניקוי המכשיר ,נתקו את כבל החשמל ולאחר מכן נקו את המכשיר עם מטלית רכה יבשה
ונקייה )מכותנה או מסיבים דקים(.
 -הימנעו מהשארת אבק על המכשיר .אבק עשוי לשרוט את המכשיר.

SAMSUNG WORLD WIDE יצירת קשר עם
.SAMSUNG  צרו קשר עם מרכז שירות הלקוחות של,Samsung אם יש לכם שאלות או הערות הנוגעות למוצרי
אתר אינטרנט
www.samsung.com/pk/
www.samsung.com/n_africa
www.samsung.com/Levant(English)
www.samsung.com/Levant(English)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/sa
www.samsung.com

 מרכז מידע
0800-Samsung (72678)
80-1000-12
0800-22273
06 5777444
18252273
021-8255
080 100 2255
920021230
444 77 11

אזור
PAKISTAN
TUNISIA
JORDAN
SYRIA
IRAN
MOROCCO
SAUDI ARABIA
TURKEY
Africa `

www.samsung.com/africa_en/

www.samsung.com/africa_fr/

www.samsung.com

www.samsung.com
www.samsung.com

AH68-02668R-00

0800-726-7864
0800-10077
0302-200077
8000 0077
800-00-0077
7095- 0077
0800 545 545
0800 300 300
0685 88 99 00
9999
200
499999
1969
0860 SAMSUNG (726 7864)
8007260000
08 197 267 864
0211 350370
847267864 / 827267864

NIGERIA

אתר אינטרנט
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com
www.samsung.com/hk (Chinese)
www.samsung.com/hk_en (English)
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com
www.samsung.com/my

GHANA
COTE D’ IVOIRE
SENEGAL
CAMEROON
KENYA
UGANDA
TANZANIA
RWANDA
BURUNDI
DRC
SUDAN
SOUTH AFRICA
BOTSWANA
NAMIBIA
ZAMBIA
MOZAMBIQUE

www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com

 מרכז מידע

אזור

1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858

Asia Pacific `
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA

(852) 3698 4698

HONG KONG

1800 3000 8282
1800 266 8282
0800-112-8888 (Toll Free)
(021) 56997777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-7267864 [PLDT]
1-800-8-7267864 [Globe landline
and Mobile]
02-4222111 [Other landline]
1800-SAMSUNG(726-7864)
0-2689-3232,
1800-29-3232
0800-32-9999
1800 588 889

INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
` MENA

www.samsung.com
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
www.samsung.com
www.samsung.com/n_africa

800-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
183-2255 (183-CALL)
8000-4726
800-2255 (800-CALL)
08000-726786
0800 100 100

U.A.E
OMAN
KUWAIT
BAHRAIN
QATAR
EGYPT
ALGERIA
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