
ABH-410מודל: 

מגבר שמיעה

מדריך מקוצר למשתמש

מעעעעעעעההעהע מגבר שמיעה אישי, פשוט אך עוצמתי, 

בעל חיבור בלוטות' שיעזור לך לשמוע את העולם

BeHear SMARTO 



מתחילים א

אוזניותעריסת הטענהגוף המגבר

"מעל לאוזן"

כבל הטענה

אוזניות

"בתוך האוזן"

מתאמי סיליקון

בגדלים שונים

רצועה

(לתלייה על הצוואר)
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.1

.2

מה כלול באריזה?

ביחרו וחברו אוזנייה 
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הרכיבו את האוזנייה .3

שימו לב לסימון

לללאוזן שמאל 

לאוזן ימין ללו- 

L
R

אבטחו את המגבר4.

עם הרצועה עם התפס 



תפעול בסיסי  ב

 
שניות
>2

4

 
שניה
1

הפעלה / כיבוי 

הפעלת המגבר:

יש להזיז את כפתור ההפעלה     

כלפי מעלה ולהחזיק אותו עד 

שהמגבר רוטט ונורת הלד 

מהבהבת באור ירוק

כיבוי המגבר:

יש להזיז את כפתור ההפעלה       

כלפי מעלה ולהחזיק אותו עד 

שהמגבר רוטט ונורת הלד 

מהבהבת באור אדום



הגבירו טרבל

(תדרים גבוהים)

הגבירו בסים

(תדרים נמוכים)
5

עוצמת קול * 

הגברת הקול 

הנמכת הקול

בס / טרבל 

* למכשיר 3 רמות של עוצמת קול, ראו עמוד 8 לפרטים נוספים.



קדמיהיקפי

פונקציות מתקדמות ג

6

מיקוד קול  

עברו בין מצב "היקפי"

למצב "קדמי" 

במצב "קדמי"   

כוונו את המגבר 

כלפי הכיוון שבו 

תרצו להתמקד. 

,



 
שניות
5

7

איזון בין אוזן ימין לשמאל

לחצו והחזיקו בו זמנית, במשך חמש שניות את 

כפתורי       ו-     עד שסרגל הווליום מהבהב.  

בזמן שסרגל הוולוים מהבהב:

לחצו על כפתור  

להעדפת אוזן שמאל

לחצו על כפתור  

להעדפת אוזן ימין



זהירות: האזנה בעוצמת הווליום המירבית למשך 

פרקי זמן ארוכים עלולה לפגוע בשמיעה.
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שניות
5

עוצמת קול מירבית

 ליחצו והחזיקו בו זמנית, 

במשך חמש שניות, את כפתורי 

       ו        כדי לעבור בין רמות 

הווליום השונות.

גבוהה*בינוניתנמוכה

אם עוצמת הקול אינה מספקת, ביצעו את הערכת השמיעה באפליקציה 

על מנת לאפשר הגבר חזק יותר. ראו עמוד 15.

*
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נעילה / שחרור 

 
שניות
5

על מנת למנוע שינוי לא רצוי ניתן 

לנעול את כל הכפתורים במגבר 

על ידי לחיצה והחזקה בו זמנית 

של שלושת כפתורים אלו, במשך 

5 שניות, עד שנורת הלד 

מהבהבת באור אדום פעם אחת.

על מנת לשחרר את הנעילה, יש לחזור על 

הפעולה עד שנורת הלד מהבהבת באור 

ירוק פעם אחת.



סוללה ד

הזיזו  את כפתור ההפעלה 

כלפי מעלה לזמן קצר 

ושימו לב לצבע של נורית 

הלד: 

טוב

>50%

בינוני

>10%

חלש

<10%
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בדיקת מצב הסוללה 

 
שניה
<1



 
שעות
<3

*

100%

1A5V

 
שעות
<3

*שקע לקיר אינו כלול

טעינה עם העריסה 

טעינה ללא העריסה  

בטעינה 
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ביחרו ב-                                  מרשימת 

מכשירי הבלוטות' הזמינים (במכשיר 

הטלפון החכם). 

BeHear SMARTO

כאשר המגבר מחובר, נורת הלד תהבהב 

בצבע כחול.

Bluetooth

Bluetooth

האפשרות לחיבור                   חדש כובתה דרך 
  מרכז הבקרה  .

Bluetooth

אפשר חיבורים חדשים

BeHear SMARTO

בלוטות ה

חיבור לטלפון חכם 

הזיזו את כפתור ההפעלה 

כלפי מעלה והחזיקו אותו עד 

שמנורת הלד מהבהבת 

באדום וכחול.

 
שניות
>5

הגדרות

התקנים   .
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מענה לשיחה 

דחיית/סיום שיחה 

הפעלה

השהייה

ניהול שיחות טלפון  

האזנה למוזיקה/אודיו
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נדרש חיבור בלוטות'

הגדירו באמצעות 

האפליקציה מספר 

לשיחת חירום.

 
שניות
>2

על מנת לחייג מספר זה יש ללחוץ 

על הכפתור          במשך שתי שניות, 

עד שנורת הלד מהבהבת באדום. 

100

מידע התאמה הגדרותבית

שיחה למספר חירום  ו
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 – בצעו הערכת שמיעה על מנת להתאים את ההגבר התאמה אישית

למצב השמיעה שלכם.

מיסוך טנטון – כוונו את צליל המיסוך כדי להקל על תופעת טינטון.       

ראו חלק        לפרטים נוספים. 

האטת קצב דיבור – הפעילו מצב                        לשיפור מובנות דיבור 

בשיחות בטלפון הנייד.

כיוון קול – הנמיכו רעשי רקע, חלוקת צליל בין אוזן ימין לשמאל, נקודת 

שמע מיטבית ועוד. 

עדכונים – בצעו עדכוני גירסא למגבר.

נעילה/שחרור כפתורים – מנעו לחיצות ושינויים לא רצויים, לפונקציות 

ספציפיות. 

ט

אפליקציה (אופציונלי) ז

BeHearתכונות מיוחדות באפליקציית 

EasyListen
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התאימו את ההגבר למצב השמיעה שלכם.

הרכיבו את האוזניות 
שברצונכם להתאים.

.1

2

1

התאמה אישית  ח

באפליקציה בחרו 
התאמה >> הערכה.

.2
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.4

ליחצו "שמירה והחלה" . .5

3

4

5

הרכיבו את האוזניות 
שברצונכם להתאים.

.3

עקבו אחר ההוראות 

לביצוע הערכת השמיעה.

(יש ללחוץ "שמור" 

למעבר מתדר לתדר)

17



למידע על הורדת האפליקציה אנא פנו 
ז      לחלק         במדריך הזה.

ערכו פרמטרים אלו באמצעות 
לחיצה על סימן          במסך הבית 

של האפליקציה.

מיסוך טינטון  ט

מיסוך טנטון באמצעות רעש נועד להקל 

על תופעות של טינטון. יש להפעיל את 

המיסוך כאשר המגבר במצב שמיעה. 

ניתן לשנות את עוצמת הטון, התדר 

והחזרה של המיסוך, ואת החלוקה בין 

אוזן ימין לשמאל, באמצעות אפליקציית 
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מידע הגדרות התאמה בית

שמור

מיסוך טינטון

צליל המיסוך

כוונו את צליל המיסוך (חדות ותדר) על ידי לחיצה ארוכה

על אחת המשבצות.

תדר

ת
דו

ח

.BeHear



טיפול בתקלות י

אין צלילים

האוזניות אינן נוחות

לא ניתן לשמוע שיחות 

טלפון / מוזיקה 

חיבור הבלוטות' מתנתק 

לעיתים קרובות 

הפרעות בשמיעה 

התנהגות לא צפויה

ודאו שהאוזניות מחוברות כהלכה

ודאו שהמכשיר מופעל 

כוונו את עוצמת הקול

נסו להחליף את מתאמי הסיליקון

ודאו חיבור בלוטות' 

ודאו שהינכם במרחק של עד 10 

מטרים מהמכשיר המשדר

השתיקו צלצולים מהטלפון החכם 

(התראות, כפתורי לחצנים וכו') 

אתחלו את המגבר על ידי חיבור 

למטען. 
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טלפון לתמיכה: 
077-3204102

www.alango-behear.com

סרטוני הדרכה:

 https://bit.ly/smarto-video

support@alango-behear.com

BeHear-SMARTO-QS-HE-Ver02

תמיכה
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