מגבר – AMP 475
הוראות הפעלה למשתמש:
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1

התקנה

התקנת הסוללות

•

הסר את מכסה הסוללות הממוקם בצד המגבר.

•

הכנס  2סוללות מסוג " "AAוהחזר את מכסה הסוללות למקומו.

•

לחץ על מתג השתקה ) (MUTEעל מנת לוודא שהסוללות הותקנו כראוי.

•

התקנה נכונה של הסוללות תגרום להדלקת נורית החיווי של מתג ההשתקה.

(1.2

קישור לטלפון ולמערכת הראש
•

נתק את פתיל השפופרת מהטלפון וחבר את הפתיל לשקע כניסת השפופרת שבמגבר.

•

חבר את הכבל הקצר )המצורף( בין שקע השפופרת שבטלפון שלך לבין שקע הטלפון
שבמגבר.

•

חבר את מערכת הראש שלך לשקע מערכת הראש שבמגבר.

•

ספק כוח חיצוני -אם ברשותך ספק כוח חיצוני ניתן לחברו למגבר בשקע יציאת המתח
)במקרה זה אין צורך בהתקנת הסוללות(.

 (2בדיקה טרם הפעלה

•

חבוש את מערכת הראש ,הרם את שפופרת הטלפון,הניחה בצד ,והקשב.

•

אם אינך שומע צליל חיוג ,הסר את המכסה הממוקם בצד שמאל של
המגבר והסט את מתג התאימות למצב שבו ישמע צליל חיוג.

•

אם לא ניתן לשמוע אותך בצד המרוחק או ששומעים אותך חלש מאוד ,הסט את מתג
תאימות המיקרופון למצב  Cאו .E

•

אם עדיין המגבר אינו פועל כראוי נסה כדלקמן:

•

הזז את מתג כיוון עוצמת המיקרופון לצד שמאל ) (-לצורך הנמכת העוצמה או לחילופין
אם עוצמת השידור חלשה הזז את מתג כיוון עוצמת המיקרופון לצד ימין ).(+

•

כוון את עוצמת השמע במערכת הראש ע"י מתג כיוון עוצמת השמע שבחזית המכשיר.

•

אם עדיין המגבר אינו פועל כראוי העבר את מתג ה  DIP SWITCH -מס' 3
שבתחתית המגבר למצב "."ON

•

אם עוצמת השמע עדיין גבוהה ,העבר את מתג ה  DIP SWITCH -מס'  1למצב
"."OFF

•

אם עוצמת השמע נמוכה מדיי העבר את מתג ה  DIP SWITCH -מס'  1למצב "."ON

•

אם עוצמת השידור )מיקרופון( עדיין גבוהה מאוד העבר את מתג ה DIP SWITCH -
מס'  2למצב " "OFFלצורך הנמכתו.

•

אם עוצמת השידור )מיקרופון( עדיין נמוכה מדיי העבר את מתג ה DIP SWITCH -
מס'  2למצב " "ONלצורך הגברתו.
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 (3הפעלת המגבר

 (3.1קבלת שיחה דרך מערכת הראש:
•

העבר את מתג ההחלפה )שפופרת /מערכת ראש( למצב מערכת ראש.

•

כאשר הטלפון מצלצל הרם את השפופרת והניחה בצד.

•

כעט ביכולתך לקבל את השיחה למערכת הראש.

•

ביכולתך גם לקבל את השיחה באמצעות השפופרת ולאחר מכן לעבור למצב מערכת ראש
ע"י העברת מתג ההחלפה למצב מערכת ראש.

•

אין להחזיר את השפופרת למקומה במהלך השיחה ,הפעולה תגרום לניתוק השיחה.

 (3.2יזום שיחה באמצעות מערכת הראש:
•

העבר את מתג ההחלפה למצב מערכת ראש .הרם את השפופרת וחייג.

•

עם סיום השיחה החזר את השפופרת למקומה.

 (3.3שימוש בשפופרת-
•

לצורך שימוש בטלפון במצבו הסטנדרטי עם השפופרת ,העבר את מתג ההחלפה למצב
שפופרת.

הערה:
אם לטלפון שלך יש אפשרות לתכנת את אחד מפקדי הטלפון למצב מערכת ראש ,או שהטלפון כבר
מגיע עם לחיץ מערכת ראש אזי ,אין צורך בהרמה והורדה של שהשפופרת בכל שיחה.פשוט השתמש
בפקד זה הקיים בטלפון שלך לצורך קבלה וסיום השיחה.
אם אינך מודע או יודע על אפשרות זו אנא התקשר לספק הטלפון שלך.

 (4שקע הקלטה
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•

למגבר יציאה מובנית למערכת ההקלטה.

•

חבר את מכשיר ההקלטה שלך לשקע זה אם ברצונך להקליט את שיחות הטלפון שלך.

