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-  מיקרופונים 1

-  מגנטים להצמדת האוזניות  2
כשאינן בשימוש

3 - ווי ומתאמי סיליקון 

4 - רצועת צוואר

5- מהדקים לעיגון הכבל 

כפתורי בקרה למצבי שמע   - 6

LED נורת חיווי  - 8

 לחצן הפעלה/כיבוי9 -

-  כפתורי בקרה למוזיקה/שיחה  7
בנייד

-  שקע USB לטעינה  10

טעינת הסוללה 3

לפני השימוש הראשון, יש לטעון את הסוללה  

כ-3 שעות עד שנורת ה-LED הופכת לירוקה.

מתאם חשמלי (אינו כלול)

טען את אוזנייה ישירות משקע בקיר או  Ÿ

באמצעות USB במחשב.

נורת ה-LED דולקת באדום במהלך  Ÿ

הטעינה והופכת לירוקה כשהסוללה 
טעונה במלואה.

הפעלה וכיבוי של האוזנייה 4

1.  להפעלת BeHear NOW,  יש ללחוץ 
על לחצן ההפעלה עד שהמכשיר 
רוטט ונורת ה-LED תידלק בצבע 

כחול בהיר.

2.  לכיבוי BeHear NOW, יש ללחוץ על 
לחצן ההפעלה עד שהמכשיר רוטט 

ונורת ה-LED נכבית.

לחצן
הפעלה

LED נורת 



אופן שימוש מומלץ 5

כשאינן בשימוש, ניתן לאבטח את התקני 
האוזניים באמצעות מגנטים ולהניחם על החזה.

התאמה לאוזניים 6

אם מתאמי הסיליקון שמותקנים על האוזנייה כברירת מחדל אינם 
מתאימים, ניתן להסירם ולהחליפם במתאמים בגודל אחר.

החלף את מתאמי הסיליקון ולחץ עלהם בעדינות כדי לחבר אותם  Ÿ

לרמקולים האליפטיים (החלק הבולט).

ניתן להוסיף כיסוי להפחתת רעשי רוח (לא חובה). Ÿ

שימו לב כי הסימון ”L“ ו-”R“ מסמל 
"שמאל (L)" ו"ימין (R)" לכל וו אוזן.



תפעול האוזנייה, ביצוע התאמה אישית, ועיון בחומרי עזר נעשים 
באמצעות היישומון W&H BeHear החינמי לטלפונים חכמים.

יישומון לטלפון חכם7

הורד את יישומון W&H BeHear מהחנות 
של גוגל או אפל והתקן אותו על הטלפון.

3.   הפעל את היישומון ועקוב אחרי 
ההוראות המוצגות על המסך.

1.  לחץ על לחצן ההפעלה של האוזנייה 

עד שנורת ה-LED תיכבה.

2.   לחץ על לחצן ההפעלה למשך כ-5 
שניות, עד שנורית ה-LED תתחיל 

להבהב בכחול ואדום לסירוגין.

5.  בשלב זה מומלץ מאוד לבצע (באמצעות 
היישומון) בדיקת שמיעה לצורך התאמה 

אישית של הגברת השמע באוזנייה.  

4.    האוזנייה תופיע ביישומון בסעיף 
 ,BeHear NOW מכשירים זמינים", בשם"

יחד עם מספרה הסידורי. הקש על שם 
המכשיר. אם התיאום הצליח האוזנייה 

תרטוט והיא תופיע תחת סעיף "מכשירים 
מותאמים".

לחצן
הפעלה

LED נורת 

חיבור לטלפון חכם 8

למכשירי iOS (iPhone) בלבד: בטלפון, הקש 
על "הגדרות" , בחר "Bluetooth" והוסף את 

BeHear NOW לרשימת "המכשירים שלי".



הגברת שמיעה 10

הפעל את הגברת השמע בהתאם לצורך על ידי שימוש בכפתורי הבקרה 
שבצד ימין.

הנמכה של עוצמת השמע.

הגברה של עוצמת השמע.

לחיצה ארוכה כדי לעבור בין המצבים מופעל\כבוי עבור 

הגברת השמע.

לחיצה קצרה כדי לעבור בין פרופילי השמע השונים.

התאמה אישית 9

2.  ביישומון  W&H BeHear, בחר התאמה  >> הערכה.

4.  בסיום התהליך, שמור והחל את התוצאות.

1.  הרכב את האוזנייה, והכנס את האוזניות לאוזניים.

3.  עקוב אחר ההנחיות לביצוע הערכת השמיעה.

התאם את השמע באוזנייה כך שיתאים לך באופן אישי.
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האטת קצב דיבור באמצעות  
EasyListen™

12

האט את קצב הדיבור של הקול הנכנס במהלך שיחות בטלפון נייד 
באמצעות כפתורי הבקרה הימניים.

לחיצה קצרה  - כדי לעבור בין שלוש אפשריות של קצב הדיבור: 
איטי, איטי יותר, האיטי ביותר.

לחיצה ארוכה - כדי לעבור בין המצבים מופעל\כבוי תכונת 
EasyListen. קצב הדיבור מוגדר "רגיל" כאשר תכונת 

EasyListen כבויה.

ביצוע שיחות טלפון 11

בצע שיחות מטלפון נייד שמחובר באמצעות Bluetooth על ידי שימוש 
בכפתורי הבקרה השמאליים.

הנמכה של עוצמת הקול בשיחה.

הגברה של עוצמת הקול בשיחה.

לחיצה קצרה כדי לענות לשיחה נכנסת.

לחיצה קצרה כדי לסיים שיחה.  

לחיצה ארוכה כדי לדחות שיחה נכנסת.  

לחיצה כפולה כדי להתקשר למספר האחרון.



הישאר בטוח ומודע לסביבתך עם   
ListenThrough™

14

הישאר מודע לסביבה עם ListenThrough תוך האזנה למוזיקה, 

באמצעות כפתורי הבקרה הימניים.

לחיצה ארוכה – כדי לעבור בין המצבים מופעל\כבוי עבור 

.ListenThrough

הנמכה של עוצמת השמע הסביבתי.

הגברה של עוצמת השמע הסביבתי.

האזנה למוזיקה 13

האזן למוזיקה או אודיו ממכשיר שמחובר באמצעות Bluetooth על ידי 
שימוש בכפתורי הבקרה השמאליים.

הנמכה של עוצמת הקול.

הגברה של עוצמת הקול.

לחיצה קצרה - כדי לעבור בין המצבים ניגון\השהייה 

   .(Play/Pause)

לחיצה כפולה - כדי לעבור לשיר הבא.

 לחיצה משולשת - כדי לחזור לשיר הקודם.



צהוב Ÿ

אדום, מהבהב Ÿ

מחוון

סגול, מהבהב Ÿ

מתחלף בין אדום וכחול Ÿ

כחול בהיר Ÿ

אדום, מהבהב Ÿ

ירוק, קבוע Ÿ

אם היחידה מופעלת, יש לבצע 
לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה: 

אדום, קבוע Ÿ

ירוק Ÿ

מצב

רמת סוללה:

האוזנייה בתהליך  Ÿ

הפעלה/כיבוי (דו-מצבי)

פונקציית השמע מופעלת  Ÿ

Bluetooth-מצב תיאום ל Ÿ

מנותקת ממכשיר  Ÿ

Bluetooth, או סוללה חלשה

בטעינה Ÿ

סוללה טעונה במלואה Ÿ

טובה: יותר מ- 50% Ÿ

סבירה בין 10% ל- 50% Ÿ

 (יש צרוך בטעינה!)

נמוכה: פחות מ- 10%  Ÿ

LED מחווני מצב 15

מחוון LED מציין את מצב הפעולה של המכשיר.

1.  לאתחל את היחידה על ידי חיבורה למטען. כל הגדרות התצורה 

ונתוני ההתחברות ישמרו. 

.BeHear NOW הפעלת אוזניית Ÿ

בו זמנית למשך כ-8 שניות עד שנורת ה- LED מהבהבת באור 

צהוב פעמיים.

אם אוזניית BeHear NOW אינה מגיבה או מתנהגת בצורה חריגה ניתן: 

2.  לאתחל את אוזניית BeHear NOW ולשחזר את הגדרות התצורה 

המקוריות של היצרן על ידי:

לחיצה והחזקה של שלושת הכפתורים הבאים   Ÿ

האוזנייה תכובה באופן אוטומטי. Ÿ

הפעל את היחידה. Ÿ

פתרון בעיות 16

הצהרת עמידה בתקני האיחוד האירופי

FCC הצהרת עמידה בתקן

מכשיר זה עומד בתנאים המפורטים בסעיף 15 של כללי FCC. הפעולה כפופה לשני התנאים הבאים: (1) מכשיר 
זה לא יגרום להפרעה מזיקה וכן (2) על מכשיר זה לקבל כל הפרעה שהתקבלה, כולל הפרעות שעלולות לגרום 

לפעולה בלתי רצויה.

2AM3SABH-101 :FCC מזהה Ÿ

חברת אלנגו טכנולוגיות בע"מ מצהירה בזאת כי מכשיר אלחוטי זה עומד בדרישות המהותיות ובהוראות 
הרלוונטיות האחרות של הוראות R&TTE. עותק של הצהרת העמידה בתקנים של האיחוד האירופי זמין בכתובת 

www.wearandhear.com/compliance

מידע בנושא השלכת מוצר על פי האיחוד האירופי

פירוש הסמל מעלה הוא כי על פי החוקים והתקנות המקומיים המוצר ו/או הסוללה שלו יושלכו בנפרד מפסולת 
ביתית. כאשר מוצר זה מגיע לסוף חייו, קח אותו לנקודת איסוף המיועדת על ידי הרשויות המקומיות. איסוף 

ומחזור נפרדים של המוצר שלך ו/או הסוללה שלו בזמן השלכתו יסייעו בשימור משאבי הטבע ויבטיחו כי הוא 
ממוחזר באופן שמגן על בריאות האדם ועל הסביבה.
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