
HOME SPEAKER 500

אנא קראו בעיון מדריך זה לפני הפעלת המוצר ושמרו אותו בהישג יד
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הורידו לסמארטפון את 1
Bose® Music 2אפליקציית

חברו את הרמקול לחשמל 
ועקבו אחר הוראות 

האפליקציה.

הערה חשובה
על מנת לחבר את ה-Bose Home Speaker 500 יש להכין מראש את סיסמת 

WIFI רשת ה
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כפתור הפעלה )קול(
ניגון /עצירת ניגון

כיוון עוצמת קול+/-

כיבוי מיקרופון

הגדרות קבועות1-6

תקשורת בלוטות'

AUXכניסה אנלוגית

למידע נוסף:
worldwide.Bose.com/Support/HS500
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תעודת אחריות
למוצרי אודיו ותקשורת

נשמח להעניק לך שירות באמצעות 
מוקד שירות הלקוחות שלנו 1-700-700-727:

לקוח/ה יקר/ה,
לנוחותך, תוכל/י למלא את פרטיך האישיים ופרטי המוצר שרכשת בצורה פשוטה באמצעות אתר האינטרנט 

.www.newpan.co.il שלנו שכתובתו
המידע שתמלא/י יוזן במערכת המחשוב שלנו ונוכל לזהותך בקלות במפגשי השירות שלך עמנו, ובכך נחסוך

לך זמן יקר. לחילופין, אנא שמור את מסמכי האחריות והציגם בפניתך לקבלת שירות

כתובת טלפון שם עיר

הנגר 2, א.ת. אילת 08-6317204 דרורי אילת

המדע 1 *3830 ניופאן אאוטלט אשדוד

רמז 29 08-6722211 א.ש. מעבדות אשקלון

הבורסקאי 1 1-700-700-983 שירות מרום באר שבע

צומת גבעת ברנר *3830 ניופאן אאוטלט גבעת ברנר

סוקולוב 99 09-9582149 מכנו מיקס הרצליה

הנשיא ויצמן 53 04-6326088 אחים איטח חדרה

הצורף 3 1-700-700-983 שירות מרום חולון

ההסתדרות 227 04-8720642 שירות רם חיפה

ביאליק 9 04-8620162 שירות רם ביאליק חיפה

ההסתדרות 88 1-700-700-983 שירות מרום חיפה

יוחנן בן זכאי 3 04-6790469 כל טיבי טבריה

פייר קניג 33 1-700-700-983 שירות מרום ירושלים

טרומפלדור 1 02-6241741 שירות כל ירושלים

איזור תעשיה שילת אבי סופר 072-3725543 מודיעין

הרצל 51 04-9826746 שירות ששת נהריה

רמז 15 09-8337733 בר מנחם נתניה

הולנד 17 04-9531444 שירות רם עפולה

פרנקפורטר 2 03-9225123 המאיר פתח תקווה

שדרות ירושלים 15 04-8722442 אלדן קרית ביאליק

האיצטדיון 7 *3830 ניופאן אאוטלט קרית חיים

ארלוזורוב 6, קניון לב הצפון 04-6599430 אלקטרו פיקס קרית שמונה

רוז’נסקי 14, א.ת. חדש *3830 ניופאן ראשון לציון

התקווה 25 03-7511145 אלקטרו ברק רמת גן

יסוד המעלה 6 03-6872161 רובין תל אביב


