
רמקול צוואר

ומגבר שמיעה אישי

מדריך מהיר למשתמש

Model: ABH-130

הניחו את                                 על הכתפיים שלכם 

ותיהנו מחוויית האזנה עשירה, ברורה ונוחה, 

במצבים הבאים:

BeHear PROXY 

השתמשו באוזניות 

הנשלפות לקבלת 

פרטיות וכמגבר אישי 

מותאם אישית.

צפייה בטלוויזיה Ÿ

האזנה למוזיקה Ÿ

שיחות בטלפון הנייד Ÿ

משחקי מחשב Ÿ

מתאים לשימוש עם

מכשירי שמיעה 
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®חיבור למכשירי בלוטות'3

'

מתחילים א

BeHear PROXYהפעילו את2

הזיזו את מתג ההפעלה כלפי מעלה 

והחזיקו אותו עד שתרגישו רטט ונורית 

הלד תדלק בצבע כחול.

תשמע הנחיה קולית.

כדי לכבות את                                

 חיזרו  על הפעולה.  

BeHear PROXY

ודאו שהמתג נמצא 

במצב רמקול.

מה נמצא בתוך הקופסא?1

כבל הטענהרמקול צוואר

נרכש בנפרד זוגות של מתאמי סיליקון לאוזניות כפתור (מגוון סוגים וגדלים)

המכשירים שלי

מחובר BeHear PROXY

לד

חיבור ראשוני

הדליקו את BeHear PROXY ושימו לב שנורית הלד מהבהבת בצבעים  Ÿ

אדום וכחול לסירוגין.

בחרו "BeHear PROXY" ברשימת התקני הבלוטות' הזמינים בטלפון  Ÿ

החכם.

לחיבורים/מכשירים נוספים

.BeHear PROXY כבו את

הזיזו את מתג ההפעלה כלפי מעלה והחזיקו אותו כ-5 שניות עד 
שהנורית מהבהבת אדום וכחול לסירוגין. המשיכו בתהליך החיבור.

חיבור למכשירים אחרים, כגון מכשיר טלוויזיה, משדר שמע וכו , יש 
לעיין בחוברות ההדרכה שלהם.
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אם לטלוויזיה שלכם אין משדר בלוטות' מובנה, 

 - HearLink® PLUS אנו ממליצים לרכוש את ה

שלנו, משדר בלוטות' ארוך טווח ואיכותי ביותר.

לחיצה קצרה להשתקה/ביטול ההשתקה של השמע בעת 
שימוש במשדר 

הנמיכו את עוצמת השמע.הגבירו את עוצמת השמע.

חברו את BeHear PROXY למכשיר הטלוויזיה 

שלכם ונהלו את השמע באמצעות הכפתורים, 

שבצידו הימני של רמקול הצוואר.

צפייה בטלוויזיה

חברו את BeHear PROXY לטלפון החכם שלכם ונהלו 

את השיחות באמצעות הכפתורים, שבצידו הימני של 

רמקול הצוואר. 

הגבירו  את עוצמת השיחה.

הנמיכו את עוצמת השיחה.

לחיצה קצרה לקבלת שיחה נכנסת.

לחיצה קצרה לסיום שיחה.

לחיצה ארוכה לדחיית שיחה נכנסת. 

ליחצו פעמיים לחיוג חוזר של המספר האחרון.

שיחות בטלפון הנייד

BeHear PROXY ב האזנה ושיחות באמצעות 

.HearLink PLUS
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שיחות ווידאו / משחקי מחשב / מוזיקה 

חברו את BeHear PROXY לטלפון החכם שלכם, נגן מוזיקה, קונסולת 

  , משחקים, מחשב נייד או לכל התקן שמע אחר עם קישוריות בלוטות '

 SonicVibrance תיהנו מאיכות האזנה משופרת באמצעות טכנולוגיית

ונהלו את השמע מצדו הימני של המכשיר.

לחיצה קצרה להגברת עוצמת הקול.

לחצו והחזקו כדי להתקדם לרצועת השמע הבאה.

לחיצה קצרה להנמכת עוצמת הקול.

לחצו והחזקו כדי לחזור לרצועת השמע הקודמת.

לחיצה קצרה לניגון/השהיה של השמע.

1

3 2

בחרו את מתאמי הסיליקון לאוזניות

בדקו ומצאו את מתאמי הסיליקון 

המתאימים ביותר עבור האוזניים 

שלכם לשימוש ממושך ונוח.

משכו את האוזניות

1.  משכו בעדינות האוזניות כדי               

      למתוח את החוטים שלהן.

2.  הכנסו את האוזניות לאוזניים שלכם.

3.  לחצו על הלחצנים כדי למשוך            

      חזרה את החוטים של האוזניות או כדי    

      להתאים את אורכם.

שנו את המצב 

העבירו את המתג למצב 

""אוזניות .

נהלו שיחות טלפון והאזינו למוזיקה באופן פרטי עם                         

באמצעות האוזניות הנשלפות בגוף המכשיר.

BeHear PROXY

מצב פרטיות (אוזניות)
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יישומון הטלפון החכם ג

1

 BeHear PROXY - התאימו אישית, נהלו וקבלו עזרה עבור ה

 W&H BeHear שלכם באמצעות היישומון החינמי לטלפון החכם.

הורידו את היישומון

התאימו אישית את מה שאתם שומעים

התאמו את הביצועים האקוסטיים של הרמקולים במכשיר, כך שיתאימו 

לצרכי השמיעה שלכם.

2 1.  העבירו את המתג למצב                 . 

2.  הניחו את רמקול הצוואר על הכתפיים
      והכניסו את האוזניות לאוזניים.

3.  ביחרו התאמה >> הערכה 
      ביישומון                            

4.  עקבו אחר ההנחיות לביצוע הערכת השמיעה.

5.   שמרו והחילו את התוצאות ברמקול הצוואר. 

"אוזניות"

.W&H BeHear

נהלו את BeHear PROXY שלכם

3
4

5
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 שפרו את ההבנה במהלך 

שיחות בטלפון הנייד על ידי 

האטת קצב הדיבור הנשמע 

באמצעות טכנולוגיית 

.EasyListen™

במהלך שיחת טלפון לחצו והחזיקו למשך שניה אחת על מנת 
להאט את קצב הדיבור.

במהלך שיחת טלפון לחצו והחזיקו למשך שניה אחת על מנת  
לחזור לקצב הדיבור הרגיל.

במצבים אוזניות/רמקולים*

*שיחות בטלפון הנייד

במהלך האזנה למקור שמע לחצו והחזיקו למשך שניה אחת 

להפעלה/כיבוי של תכונת 

 כדי להפוך תכונה זו לזמינה, לכו לתפריט

הגדרות >> מכשיר ביישומון 

.ListenThrough™

.W&H BeHear

במצב אוזניות בלבד**

**שמיעת הסביבה

כדי להישאר מודעים לצלילי סביבה חשובים ולשיחות הקרובות אליכם 

במהלך האזנה למקור שמע (מוזיקה, טלוויזיה) הפעילו את תכונת              

                                    תוכלו לשמוע קולות מהסביבה גם כאשר האוזניות                                   

 יהיו בתוך האוזניים שלכם.

.ListenThrough™

הגבירו את עוצמת הקול.

הנמיכו את עוצמת הקול.

לחצו והחזיקו למשך שניה אחת להפעלה/כיבוי של 

המגבר האישי.

מגבר אישי**

מגביר ומבהיר שיחות. Ÿ

התאימו את רמת ההגברה, כך שתתאים לצרכי השמיעה שלכם. Ÿ

 W&H BeHear מומלץ לבצע הערכת שמיעה באמצעות היישומון Ÿ.

במצב אוזניות בלבד**

תכונות לשיפור השמיעה ד
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סקירה כללית של המכשיר ה

1.  כפתור להגברת עוצמת הקול

2.  כפתור רב תכליתי

3. כפתור להנמכת עוצמת הקול

4.  רמקולים (שמאל וימין)

5.  נורית לד התראה (שמאל וימין)

6.  מיקרופון

7.  כפתור משיכה שמאלי

8.  כפתור משיכה ימני

יציאת טעינה מיקרו     .9

10.  מתג הפעלה/כיבוי

11.  בורר מצבים

12.  אוזניות נשלפות (שמאל וימין)

13.  מתאמי סיליקון לאוזניות (שמאל וימין)

14.  תווית מספר סידורי

USB
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USB

טענו את רמקול הצוואר ישירות 

משקע החשמל בקיר או 

             מיציאת           במחשב.          

במהלך הטעינה נורית 

הלד דולקת באדום 

ומתחלפת לירוק כאשר 

הסוללה טעונה במלואה. 

טעינה מלאה לוקחת עד 3 שעות.

הטענת הסוללה ז

חיווי נורית לד ו
כחול בהיר (1 ש' הבהוב)

סגול, מהבהב

אדום/כחול לסירוגין  

אדום, מהבהב

אדום, יציב

ירוק, יציב

טוב 50%<

בינוני 10%< 50%>

נמוך 10%>

לבדיקת רמת הסוללה, לחץ לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה כאשר 

 היחידה מופעלת:

ירוק

צהוב

אדום, מהבהב

 רמקול הצוואר הופעל/נכבה

תכונה לשיפור שמיעה פעילה

 מצב צימוד בלוטות'

מנותק ממכשיר בלוטות' שהיה מצומד 

או סוללה חלשה

טעינה

סוללה טעונה במלואה
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support@WearAndHear.com

www.WearAndHear.com

תמיכה ט

פתרון בעיות ח
אין קול

מתאמי הסיליקון 
לאוזניות אינם נוחים

שיחות טלפון ו/או
   מוסיקה אינן מנותבות

בלוטות' מתנתק 
לעיתים קרובות

הפרעות בשמיעה

התנהגות בלתי צפויה

ודאו שהסוללה טעונה.

התאימו את עוצמת הקול. 

בדקו אם קיים לכלוך במתאמי הסיליקון 
של האוזניות.

החליפו למתאמי סיליקון אחרים במארז 
המצורף.

ודאו שקיים צימוד בלוטות  .

ודאו שהמרחק שלכם ממכשיר הבלוטות' 
איננו עולה על 10 מטרים.

השתיקו את צלילי הטלפון (התראות,
צלילי הודעות, לחיצות מקשים וכו').

אפסו את רמקול הצוואר על ידי
חיבורו למטען.

'

 סרטוני הדרכה:
https://bit.ly/bhproxy-video
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