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ABH-120דגם:

מדריך הפעלה מהירה

מגבר

זוגות מתאמי סיליקון לאוזניים
(מגוון סוגים ומידות)

 ווי סיליקון
(3 זוגות במידות שונות)

 כבל ועריסת טעינה

כיסויי הגנה מפני רוח
(2 זוגות)

נרתיק נשיאה

תכולת אריזה
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אפליקציה לטלפון חכם

לקבלת התוצאות הטובות ביותר, ראשית התאימו אישית את המגבר 

BeHear ACCESS באמצעות הערכת השמיעה ביישום שלנו לטלפון החכם. 

התחילו את תהליך ההתאמה האישית על ידי הורדת היישומון               

 Apple או מחנות האפליקציות של Google Play מחנות W&H BeHear

והתקנתה בטלפון שלכם.

לאחר מכן, השתמשו ביישומון                              לניהול המגבר, ביצוע התאמה 

אישית, ועיון בחומרי עזר.

W&H BeHear

1.  להפעלת BeHear ACCESS לחצו לחיצה 

ממושכת על לחצן ההפעלה עד שהמגבר 

רוטט ונורית החיווי נדלקת בכחול בהיר.

2.  לכיבוי BeHear ACCESS לחצו לחיצה 

ממושכת על לחצן ההפעלה עד שהמגבר 

רוטט ונורית החיווי בצבע כחול בהיר נכבית.

הדלקת\כיבוי המגבר 

לחצן הפעלה\כיבוי

נורית חיווי לד

טעינת הסוללה

לאפשרות הטענה נוספתUSB שקע

Ÿ לחילופין, ניתן להטעין את המגבר 

ישירות משקע החשמל או משקע 

USB במחשב.
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חברו את עריסת ההטענה לשקע החשמל והניחו בתוכה את המגבר. Ÿ

Ÿ נורית החיווי דולקת בצבע אדום במהלך הטעינה והופכת לירוק 

כשהסוללה טעונה במלואה.

טעינת הסוללה

בתחילה, הסוללה אמורה להספיק לביצוע הערכת השמיעה.

לאחר מכן, טענו את הסוללה כ - 3 שעות, עד שצבע נורית החיווי הופך 
מאדום לירוק.



3

למשתמשים בטלפון עם מערכת הפעלה iOS בלבד:

  גשו ל"הגדרות" >> "בלוטות'" והוסיפו את 

. ל"אביזרים שלי

לחצן הפעלה\כיבוי

חיבור לטלפון חכם

1.  לאחר התקנת היישומון W&H BeHear בטלפון הנייד, במידה והמגבר 

מופעל, לחצו על לחצן ההפעלה עד שנורית החיווי תכבה.

לחצו על לחצן ההפעלה למשך כ-5 שניות, עד שנורית החיווי תתחיל    .2

להבהב כחול ואדום לסירוגין.

הפעלו את היישומון ועקבו אחרי ההוראות שמוצגות על המסך.    .3

4.  ביישומון W&H BeHear אתרו את המגבר BeHear ACCESS, כולל 

המספר הסידורי, ב"מכשירים זמינים . לחצו עליו.

בסיום תהליך הצימוד, המגבר BeHear ACCESS יעבור ל"מכשירים    .5

מותאמים" ויופיע      .
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Ÿ כשהמגבר איננו בשימוש, ניתן להצמיד 

את שתי האוזניות זו לזו באמצעות 

המגנטים ולהניחם על החזה.

המלצות ענידה
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התאמה לאוזניים

ניתן להשתמש במתאמי הסיליקון הפתוחים            במהלך הערכת 
השמיעה, אך הגרפיקה המתקבלת לא תייצג את ערכי האודיוגרמה 
האמיתיים. עם זאת, ביצועי המגבר יהיו ממוטבים להתאמות אלה.

אם מתאמי הסיליקון  המורכבים על האוזניות כברירת מחדל אינם נוחים, 
ניתן להסירם ולהחליפם במתאמים בגודל שונה. יש להשתמש במתאמים 

הכי נוחים במהלך ההתאמה האישית המתוארת בסעיף הבא.

בחרו וו סיליקון במידה המתאימה לכם. Ÿ

החליפו את מתאם הסיליקון, לחצו עליו בעדינות כדי לחבר אותו  Ÿ

לרמקול האליפטי (החלק הבולט).

הרכיבו כיסויי ספוג להפחתת רעשי רוח (אופציונאלי). Ÿ
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שימו לב לסמלים        עבור "שמאל" ו-       
 עבור "ימין" בכל וו סיליקון.

התאמה אישית

234

1

התאימו את הביצועים האקוסטיים של המגבר כך שיתאימו להעדפות 

השמיעה האישיות שלכם.

הרכיבו את המגבר והכניסו את האוזניות    .1

לאוזניים.

2.  בחר התאמה >> הערכה ביישומון 

.W&H BeHear

3. עיקבו אחר ההנחיות לביצוע הערכת 

השמיעה.

4.  שמרו והחילו את התוצאות לתוך המגבר.
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הפעלו את הגברת השמע וכוונו את 

העוצמה בהתאם לצורך, על ידי שימוש 

בכפתורי הבקרה בזרוע ימין. 

הנמכת עוצמת השמע.

הגברת עוצמת השמע.

לחיצה ארוכה להפעלה/כיבוי של הגברת השמע.

לחיצה קצרה למעבר בין מצבי השמיעה השונים.

צלילים סביבתיים

הגברת השמע

.(T-Coil) הנמכת עוצמת השמע של מקלטי הטלקויל

.(T-Coil) הגברת עוצמת השמע של מקלטי הטלקויל

לחיצה כפולה להפעלה/כיבוי של הטלקויל 

לחיצה קצרה כדי לעבור בין מצב T בלבד למצב T+סביבה.

.(T-Coil)

הפעילו את מצב טלקויל                

במקום בו מותקנת לולאת השראה 

וכוונו את עוצמת השמע על ידי שימוש 

 בכפתורי הבקרה בזרוע ימין.

(T-Coil)

 (T-Coil) Telecoil מקלטי
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נהלו שיחות מהטלפון הנייד המחובר באמצעות בלוטות' על ידי שימוש 

בכפתורי הבקרה בזרוע שמאל.

הגברת עוצמת השמע של השיחה.

הנמכת עוצמת השמע של השיחה.

לחיצה קצרה לקבלת שיחה נכנסת.

לחיצה קצרה לסיים שיחה.  

לחיצה ארוכה לדחיית שיחה נכנסת.  

לחיצה כפולה להתקשר למספר האחרון.

ביצוע שיחות טלפון 

שיחות בנייד

EasyListen™ האטת קצב הדיבור באמצעות

האטו את קצב הדיבור של השמע הנכנס במהלך שיחות בטלפון נייד 

באמצעות טכנולוגיית                            המופעלת באמצעות כפתורי הבקרה 

בזרוע ימין.   

,EasyListen™

.EasyListen לחיצה ארוכה להפעלה/כיבוי של

קצב הדיבור מוגדר לרגיל בזמן ש - EasyListen כבויה.

לחיצה קצרה כדי לעבור בין קצבי הדיבור השונים.
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נהלו האזנה למקור שמע ממכשיר שמחובר באמצעות בלוטות' על ידי 

שימוש בכפתורי הבקרה בזרוע שמאל.

ניהול האזנה למקור שמע 

לחיצה קצרה לניגון\השהייה.

לחיצה כפולה למעבר לשיר הבא.

לחיצה משולשת לחזרה לשיר הקודם.

הגברת עוצמת השמע.

הנמכת עוצמת השמע.

האזנה למוזיקה

ListenThrough™ הישארו בטוחים ומודעים לסביבתכם עם 

הישארו מודעים עם  ™ListenThrough במהלך האזנה למוזיקה באמצעות 

כפתורי הבקרה בזרוע ימין. 

הנמכת עוצמת השמע הסביבתי.

הגברת עוצמת השמע הסביבתי.

.ListenThrough לחיצה ארוכה להפעלה\כיבוי של
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מצבי חיווי נורית לד

נורית חיווי הלד מציגה מצבי רמת טעינה  והפעלה של המגבר.

נורית חיווי לד

חיווי

כחול בהיר

(הבהוב לשנייה אחת)

סגול, מהבהב

מתחלף בין אדום לכחול  

אדום, מהבהב

אדום, קבוע

ירוק, קבוע

 טוב > 50% 

בינוני > 10% ו < 50%

נמוך < 10%

(דורש טעינה!)

לבדיקת מצב הסוללה, לחצו בקצרה על לחצן ההפעלה כאשר המגבר 

מופעל: 

ירוק

צהוב

אדום, מהבהב

מצב

מגבר מופעל\כבוי (מתג)

פונקציית שמיעה מופעלת

 מצב צימוד בלוטות'

מנותק מהתקן בלוטות' משויך,  

או סוללה חלשה

טעינה

סוללה מלאה

פתרון תקלות

נושא

תפריט בית בצבע אפור ביישומון 

W&H BeHear

הפרעות בשמיעה

לא מספיק חזק  

בלוטות' מתנתק לעתים קרובות

סוללה מתרוקנת מהר מדי

התנהגות לא צפוייה של המגבר

המלצה

המגבר לא מחובר כראוי.         

עיינו בסעיף         "חיבור לטלפון  .

כבו את צלילי הטלפון (צלילי מגע, 

הקלדות מקלדת, התראות).

ביישומון באזור הבית, השתמשו 

בכפתור         כדי לגשת לרשת 

כיוונון השמע.

כאשר נמצאים בטווח (10 מטר), 

שימו את מכשיר הבלוטות' בצד 

ימין של הגוף.

צרו קשר עם צוות התמיכה שלנו.  

אתחלו את האוזנייה על ידי 

חיבורה למטען.
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www.WearAndHear.com

support@WearAndHear.com
טל: 077-3204102

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

https://www.wearandhear.com/he/
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