
MODEL II

מגבר שמיעה באוזניית בלוטות'

מדריך הפעלה מהירה

 ABH-120דגם: 

שיחות פנים
מול פנים

שיחות
 בטלפון נייד

מוזיקה ושמע

האזנה
לטלוויזיה

 T-coil מיסוך טינטוןמקלטי
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א המלצות ענידה

כשהמגבר איננו בשימוש, ניתן להצמיד את שתי האוזניות 

זו לזו באמצעות המגנטים ולהניחם על החזה.

אם יש לכם מכשיר ICD או קוצב לב, הימנעו ממגע קרוב או

ממושך עם המגנטים או השדות המגנטיים שלהם. שמרו על מרחק

של לפחות 3 ס"מ בין המגנטים של אוזניות והמקום שבו הושתל המכשיר שלכם.
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ב התאמה לאוזניים
אם מתאמי הסיליקון המורכבים על האוזניות כברירת מחדל אינם נוחים, 

ניתן להחליף אותם.

בחרו וו סיליקון במידה המתאימה לכם. Ÿ

החליפו את מתאם הסיליקון, לחצו עליו בעדינות כדי לחבר אותו  Ÿ
לרמקול האליפטי (החלק הבולט).

ניתן להרכיב כיסויי ספוג להפחתת רעשי רוח על המיקרופון   Ÿ
(אופציונאלי).

שימו לב לסמלים        עבור "שמאל" 

ו-        עבור "ימין" בכל וו סיליקון.



לחצן הפעלה\כיבוי

נורית חיווי לד
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ג הפעלת וטעינת האוזנייה

להפעלת BeHear ACCESS לחצו  Ÿ
לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה עד 

שהמכשיר רוטט ונורית החיווי נדלקת 

בכחול בהיר.

לכיבוי BeHear ACCESS לחצו לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה עד  Ÿ
שהמכשיר רוטט ונורית החיווי בצבע כחול בהיר נכבית.

לטעינת האוזנייה, חברו את הקצה הקטן של כבל המיקרו-USB המצורף  Ÿ
לעריסת הטעינה, ואת הקצה הגדול באמצעות מתאם מתח, לשקע 

.(USB או ישירות ליציאת) בקיר

נורית חיווי לד אדומה במהלך הטעינה. היא הופכת לירוקה כשהאוזנייה  Ÿ
טעונה במלואה, בדרך כלל תוך 2-3 שעות.
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ד הגברת השמע של קולות סביבתיים

לחיצה ארוכה להפעלה/כיבוי של הגברת השמע.

לחיצה קצרה למעבר בין מצבי השמיעה השונים.

 הדגישו צלילים נמוכים.הדגישו צלילים גבוהים.

השתמשו בכפתורים בצד ימין, 

כדלקמן:

הנמכת עוצמת הקול. הגברת עוצמת הקול.

השתמשו בכפתורים בצד שמאל, 

כדלקמן:

להגבר שמיעה מותאם אישית, ולפרטים על השימוש באפליקציית      

עיינו בסעיפים ו-       . יטננננננננננ           ,BeHear



ו צפייה בטלוויזיה

כדי לשפר את חווית ההאזנה, חברו את

ל                               לטלוויזיה שלכם.

אם הטלוויזיה לא תומכת בחיבור בלוטות', אנו 

ממליצים לרכוש את משדר                                שלנו 

אשר מתחבר ליציאת האודיו של הטלוויזיה או 

הממיר כדי לשדר את השמע ישירות לאוזנייה שלכם.

BeHear ACCESS

BeHear LINK+
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חיבור למכשיר בלוטות' ה
כדי להשתמש באוזניית                  לשיחות בטלפון הנייד או להאזנה 

למוזיקה/שמע, עליכם לחבר אותה לטלפון או למכשיר אחר באמצעות 

בלוטות'.

BeHear

אם BeHear מופעל, לחצו על לחצן  .1

ההפעלה עד שהנורית תכבה.

לחצו על לחצן ההפעלה למשך כ-5 שניות,  .2

עד שהנורית מהבהבת באדום/כחול 

לסירוגין.

עברו אל "הגדרות" במכשיר הבלוטות'  .3

שלכם ואשרו את בקשת הצימוד               

.BeHear ACCESS-מ

על מנת להשתמש בתכונות מתקדמות, כגון הערכת שמיעה להתאמה 

אישית של השמע, הורידו את אפליקציית                                ראו סעיף "ט" 

לפרטים.
ט .W&H BeHear

פעולה זאת יש לבצע רק פעם אחת, לאחר מכן האוזנייה והטלפון יתחברו 

באופן אוטומטי.
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לחיצה קצרה לקבלת
שיחה נכנסת.

לחיצה קצרה לסיים שיחה.

לחיצה ארוכה לדחיית שיחה נכנסת.

לחיצה כפולה להתקשר למספר האחרון.

הנמכת עוצמת השמע 

של השיחה.

הגברת עוצמת השמע

של השיחה.

הדגישו צלילים נמוכים.

הדגישו צלילים גבוהים.

.EasyListen לחיצה ארוכה להפעלה/כיבוי של

קצב הדיבור מוגדר ל"רגיל" בזמן ש-EasyListen כבוי.

לחיצה קצרה כדי לעבור בין קצבי הדיבור השונים.

ז שיחות בנייד

השתמשו בכפתורים בצד שמאל, 

כדלקמן:

השתמשו בכפתורים בצד ימין, 

כדלקמן:
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לחיצה קצרה לניגון/השהייה.

לחיצה כפולה למעבר לשיר הבא.

לחיצה משולשת לחזרה לשיר הקודם.

ח ה אזנה למוזיקה/שמע

הנמכת עוצמת השמע.

הגברת עוצמת השמע.

השתמשו בכפתורים בצד שמאל לשליטה על פונקציות השמע במצב 

."האזנה למוזיקה / שמע" 



9

שנו את האיזון בין צלילי הסביבה למוזיקה בעזרת אפליקציית     

 "ט"לטלפון חכם וראו סעיף לפרטים.

BeHear

ט

הדגישו צלילים נמוכים.

הדגישו צלילים גבוהים.

.ListenThrough  לחיצה ארוכה להפעלה\כיבוי של

שקיפות שמע ובקרת צלילים

בעת האזנה למוזיקה, ניתן להפעיל מצב                                שיאפשר לכם 

לשמוע גם את הסביבה הקרובה. שנו את הטון של הצלילים על ידי שימוש 

בכפתורים בצד ימין.

ListenThrough
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הורידו את האפליקציה מחנות                           או מחנות 

האפליקציות של אפל והתקינו אותה בטלפון החכם שלכם.

Google Play

ט אפליקציה לטלפון חכם (לא חובה)
התאימו את השמע לפרופיל השמיעה שלכם בעזרת הערכת שמיעה 

באפליקציית                              . בנוסף, תוכלו להשתמש באפליקציה כדי 

לשנות הגדרות מתקדמות עבור אוזניית 

W&H BeHear

.BeHear

כדי לצמד את אוזניית ה-BeHear ACCESS לטלפון החכם שלכם, עקבו  Ÿ
. לאחר מכן:   "ה"אחר ההוראות בסעיף

הפעילו את האפליקציה. Ÿ

ה

משתמשי אנדרואיד: בתפריט "הגדרות" בחרו ב"חיבור" וודאו          

ש-BeHear ACCESS מופיע בקטע ה-"מכשירים מותאמים" עם       . 

משתמשי אייפון: עקבו אחר ההנחיות על המסך.
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י התאמה אישית (לא חובה)
BeHear ACCESSהתאימו את השמע ב-                                 לפרופיל השמיעה שלכם. 

הרכיבו את המגבר והכניסו את האוזניות לאוזניים. .1

באפליקצית BeHear בחרו התאמה >> הערכה. .2

עיקבו אחר ההנחיות לביצוע הערכת השמיעה. .3

שמרו והחילו את התוצאות. .4

כעת השמע באוזנייה מותאם לפרופיל השמיעה 

הייחודי שלכם.

אפשרויות נוספות להתאמה אישית של 

 .BeHear האוזנייה נמצאות באפליקציית

הקישו על הסמל          במסך הבית כדי 

לגשת אליהן.
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יא מיסוך טינטון
במצב שמיעה סביבתית, ניתן להפעיל את צלילי המיסוך כדי להקל על אי 

הנוחות מהטנטון.

כדי להפעיל/לכבות את צלילי המיסוך 

יש ללחוץ על שני הכפתורים 

התחתונים, בתיבות הבקרה, בו-זמנית.

ניתן לשנות את העוצמה, הטון, התדר, 

האפנון (התבנית) והאיזון בין האוזניים 

של צליל המיסוך באמצעות  אפליקציית 

.BeHear

גשו לפרמטרים אלה על ידי הקשה על 

הסמל          במסך הבית. עיינו בסעיף 

להנחיות לגבי הורדת האפליקציה.

I
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לחיצה כפולה להפעלה/כיבוי של הטלקויל            . 

לחיצה קצרה כדי לעבור בין מצב     בלבד למצב       , וחזרה. 

(T-coil)

TT+ 

(T-Coil) Telecoil יב הפעלת מקלטי

הפעילו את מצב טלקויל       

במקום בו מותקנת לולאת השראה.

 (T-coil)

השתמשו בכפתורים בצד שמאל, 

כדלקמן:

השתמשו בכפתורים בצד ימין, 

כדלקמן:

 הדגישו צלילים נמוכים.הדגישו צלילים גבוהים.

הנמכת עוצמת השמע. הגברת עוצמת השמע.
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נורית חיווי לד

חיווי

כחול בהיר

(הבהוב לשנייה אחת)

סגול, מהבהב

הבהוב אדום כחול  

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. הנורית תחזיר חיווי לגבי מצב הסוללה, כדלקמן: 

ירוק

צהוב

אדום, מהבהב

מצב

יופיע בעת הפעלה\כבוי 

הגבר שמיעה מופעל

 מצב צימוד בלוטות'

מנותק ממכשיר בלוטות' משויך,  

או סוללה חלשה

טעינה

סוללה מלאה

נורית הלד מציגה את רמת הטעינה ומצב ההפעלה של המגבר.

מצבי חיווי נורית לד יג
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נושא

הפרעות בשמיעה

בלוטות' מתנתק לעתים 
קרובות

תפריט בית בצבע אפור 
BeHear באפליקציית

שמע לא מספיק חזק

רעש (שריקות) באוזנייה

רעש קבוע באוזנייה במצב 
שמיעה אישית

הנחיות קוליות  בקול חזק מדי

סוללה מתרוקנת מהר מדי

התנהגות לא צפוייה של 
המגבר

המלצה

כבו את צלילי הטלפון (צלילי מגע, 
הקלדות מקלדת, התראות).

כאשר נמצאים בטווח (עד 10 מטר), 
שימו את מכשיר הבלוטות' בצד ימין של 

הגוף.

המגבר לא מחובר כראוי. עיינו בסעיף        
. נ      "התחברות להתקן בלוטות' "

באפליקציה, באזור הבית, השתמשו 
בכפתור         כדי לגשת לרשת כיוונון 

השמע.

וודאו שהאוזנייה אוטמת היטב את האוזן, 
הפחיתו את עוצמת הקול, הורידו עוצמת 

 8KHz-6 וKHz ,4KHz ההגברה עבור
(באמצעות ה"עורך" באפליקציית 

BeHear). כמו כן, בדקו אם יש שעווה 
באוזניים.

מיסוך טינטון עלול להיות פעיל. לביטול, 
לחצו בו-זמנית על הכפתור התחתון של 

שתי תיבות הבקרה.

הפחיתו את עוצמת הקול של ההנחיות 
באמצעות אפליקציית BeHear. עברו אל 

. הודעות "הגדרות / מכשיר >> סעיף  "

צרו קשר עם צוות התמיכה שלנו.

אתחלו את האוזנייה על ידי חיבורה 
למטען.

פתרון תקלות יד

ה
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כיסויי הגנה מפני רוח
(2 זוגות) 

זוגות מתאמי סיליקון 
לאוזניים (מגוון סוגים 

ומידות)

ווי סיליקון 
(3 זוגות במידות שונות)

נרתיק נשיאה  USB-כבל מיקרו
לטעינה

עריסת  טעינה מגבר

www.alango-behear.com

support@alango-behear.com
טל: 077-3204102

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

טו תכולת אריזה

טז תמיכה טכנית
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