מערכת ראש מדגם DA-579
הוראות הפעלה למשתמש
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הקדמה
®

מערכת הראש מדגם ( DA-579הפועלת בטכנולוגיית  (Bluetooth הינה מערכת ראש אלחוטית
לשימוש עם מחשב או עם טלפון נייד.
מערכת ראש אלחוטית זו הינה מערכת ראש נוחה לשימוש יום יומי ובעלת צליל באיכות גבוהה.
ניתן לחבוש אותה בנוחות לאורך כל היום .כאופציה ,ניתן להשתמש בתקע  USBלחיבור למחשב
אישי באמצעות ממשק  .Bluetoothבעזרת תקע זה ,באפשרותך לחבר את מערכת הראש שלך אל
מחשב אישי ולהשתמש בה כהתקן שמע ליישומי  ,VoIPלדוגמה

TM

.Skype

תכונות


ממשק  Bluetoothמגרסה  2.1עם העברת נתונים ,אבטחה וקישוריות משופרות



עד  15שעות דיבור



לפחות  96שעות המתנה



טווח עבודה של עד  10מטרים



כפתורי בקרת עוצמת שמע



כפתור מענה



כפתור ייעודי להשתקת המיקרופון



חיוג חוזר למספר האחרון שחויג



תמיכה בחיוג קולי



חיווי למתח סוללה נמוך



קשת ראש מתכווננת וכרית אוזנייה רכה לשיפור הנוחות



מחוון מצב מסוג LED



מעמד מטען שולחני עם נוריות חיווי טעינה מסוג LED



מטען לרכב.
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סקירה
מחוונים ופקדים:
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נוריות טעינה וחיווי מסוג LED
<( DA-581BTללא עריסת טעינה)>
<( DA-581BTלל ע יסת עינה)>

טעינה ישירה ממטען .DC5V
אם מערכת הראש לא הייתה בשימוש למשך זמן
מה ,טעינתה המלאה תימשך עד חמש שעות .זמן
הטעינה הרגיל הוא  3-4שעות .כאשר נורית
ה LED-האדומה שעל מערכת הראש מהבהבת,
מתח הסוללה נמוך.
מטען ביתי /מטען לרכב
מתלה למערכת הראש :התקן את מתלה מערכת
הראש במקום המועדף עליך.

מטען לרכב

מטען
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עריסת טעינה המתחברת למטען

אם מערכת הראש לא הייתה בשימוש למשך זמן מה,
טעינתה המלאה תימשך עד חמש שעות .זמן הטעינה
הרגיל הוא  3-4שעות .כאשר נורית ה LED-האדומה
שעל מערכת הראש מהבהבת ,מתח הסוללה נמוך.
נוריות ה LED-שעל מעמד הטעינה מציינות את מצב
הטעינה .ניתן להניח את מערכת הראש רק בכיוון אחד
בתוך מעמד הטעינה.

נורית מתח (אדומה)
מצב נורית טעינה מסוג LED
מלא :ירוקה
טעינה :אדומה

בקרות מערכת הראש
כפתור מענה (כפתור רב תכליתי)
כוונון עוצמת השמע למטה
כוונון עוצמת השמע למעלה
מחוון מצב מסוג ( LEDאדום/ירוק)
כפתור השתקה
מיקרופון
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כוונון קשת הראש

כוונן את קשת הראש על ידי הזזתה למעלה או למטה.
המוצר מגיע עם שני סוגים של כריות לאוזן:
מספוג ומחומר דמוי עור.

ופן חיבו מע כת ה ש הלחו ית למחשב
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הפעלה וכיבוי מערכת הראש
הפעלת מערכת הראש
לחץ על כפתור המענה והחזק אותו לחוץ למשך  2שניות .שחרר את הכפתור כאשר נורית הLED-
הירוקה מהבהבת ובעת שמיעת צפצוף קצר.

כיבוי מערכת הראש
לחץ על כפתור המענה והחזק אותו לחוץ למשך  4שניות .שחרר את הכפתור כאשר נורית הLED-
האדומה מהבהבת  3פעמים.

סנכרון
לפני השימוש במערכת הראש ,חובה לצמדה ולחברה להתקן  Bluetoothאחר כגון מכשיר טלפון נייד.
לקבלת ההוראות המדויקות ,נא עיין בהוראות ההפעלה של מכשיר הטלפון שלך.

הוראות כלליות


הפעל את ממשק ה Bluetooth-של מכשיר הטלפון שלך או התקן ה  Bluetoothהמתחבר
למחשב שלך (מצורף בערכה).



העבר את מערכת הראש למצב צימוד (ודא שמערכת הראש כבויה ,לחץ על כפתור המענה
והחזק אותו לחוץ למשך  4-5שניות עד אשר נורית ה LED-תהבהב בצבעים אדום וירוק).



בצע חיפוש התקני  Bluetoothדרך הטלפון שלך.



התחבר להתקן " "device logoלאחר שהטלפון מצא אותו .קוד ההתחברות הוא .0000

הטלפונים השונים מתחברים בדרכים שונות להתקני  .Bluetoothלקבלת מידע נוסף ,נא עיין
בהוראות ההפעלה של מכשיר הטלפון שלך .טלפונים מסוימים יתחברו אל מערכת הראש אוטומטית
כאשר היא נמצאת בטווח הקליטה שלהם ,לדוגמה כאשר אתה חוזר למשרד שלך .ייתכן שבטלפונים
אחרים עליך יהיה להתחבר שוב ידנית לאחר ניתוק החיבור.

מצב הצימוד פועל למשך  3דקות .לאחר מכן מערכת הראש תחזור למצב המתנה.
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השימוש במערכת הראש
קבלת שיחה


לחץ לחיצה קצרה על כפתור המענה.

ייזום שיחה


חייג את המספר בטלפון הנייד ,ולחץ לחיצה קצרה על כפתור המענה.

ניתוק שיחה


לחץ לחיצה קצרה על כפתור המענה או סיים את השיחה בעזרת הטלפון הנייד.

כוונון עוצמת השמע
 לחץ על כפתורי כוונון עוצמת השמע (למעלה/למטה)
כדי לכוונן את עוצמת השמע .ליד כל כפתור יש חריץ
קטן שיסייע לך לזהות את הכפתורים בקלות .ניתן גם
לכוונן את עוצמת השמע דרך הטלפון.

שים לב שעוצמת שמע גבוהה עלולה לגרום להד או
לרעשים אחרים בקו .במקרה זה נסה להנמיך את
עוצמת השמע.
חשוב!  -עוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע יכולת
השמיעה שלך.
כפתורי בקרת עוצמת השמע

חריצים

כפתורי בקרת עוצמת השמע

כפתורי בקרת עוצמת השמע
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כוונון הצלצול
סוג הצלצול במערכת הראש שלך ישתנה בהתאם לדגם הטלפון שברשותך .טלפונים מסוימים
יעבירו את הצליל אל מערכת הראש .במקרים אלו ,כוונון עוצמת הצלצול ובחירת סוג הצלצול יתבצעו
דרך הטלפון.
במקרים אחרים ,מערכת הראש תשתמש בסוג הצלצול המובנה שלה בעת קבלת שיחה.
לצלצול זה שני מצבים שונים.
כדי להשתמש בפעולה זו ,נתק את ממשק ה Bluetooth-של הטלפון.


לחץ על שני כפתור כוונון עוצמת השמע בו-זמנית ,והחזק אותם לחוצים למשך שנייה אחת.
הרמקול ישמיע צפצוף.



כדי לשחזר את הגדרות ברירת המחדל ,לחץ לחיצה קצרה על שני כפתורי כוונון עוצמת השמע
בו-זמנית .הרמקול ישמיע צפצוף.

השתקה


לחץ ושחרר את כפתור ההשתקה .לחץ שוב כדי לחדש את השיחה.

כאשר מצב ההשתקה פעיל ,המערכת תשמיע צפצוף כל שלושים שניות.

העברת השיחה ממערכת הראש אל הטלפון הנייד ולהפך


העבר את השיחה מהטלפון אל מערכת הראש דרך הטלפון הנייד.
עיין בהוראות ההפעלה של הטלפון הנייד.

חיוג חוזר למספר האחרון שחויג


לחץ לחיצה קצרה אחת על כפתור המענה .לאחר מכן מספר הטלפון יופיע בטלפון.



לחץ שוב לחיצה קצרה על כפתור המענה כדי לחייג.

חיוג קולי


לחץ על כפתור המענה והחזק אותו לחוץ למשך  2-3שניות כדי להפעיל את החיוג הקולי.

באופן כללי ,החיוג הקולי חייב לפעול בטלפון הנייד שלך לפני שתוכל להשתמש בו .לקבלת מידע
נוסף אודות החיוג הקולי והפקודות הקוליות ,נא עיין בהוראות ההפעלה של הטלפון שלך.
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מידע טכני
שימוש בטוח ויעיל
אין להשתמש במוצר באזורים שבהם הלחות גבוהה ,בקרבת מקורות מים או בטמפרטורות קיצוניות.
תנאים מסוג זה או הפלת המוצר או כיפופו עלולים לגרום לו נזק .אין להשתמש באביזרים או במטענים
אחרים מלבד אלו המצורפים למוצר זה .מערכת הראש או המטען אינם מכילים חלקים הדורשים
טיפול ,ואין לפתוח אותם.
התקן ה Bluetooth-משתמש בגלי רדיו כדי לתקשר עם התקנים אחרים .הספק אות הרדיו של התקן
זה הוא נמוך (מקסימום  0.001ואט) .אין להשתמש במוצר זה במקומות שבהם השימוש בו אסור,
לדוגמה ,מטוסים ,בתי חולים ,אזורי פיצוץ או בסביבות נפיצות .אותות הרדיו עלולים להפריע להתקנים
אלקטרוניים אחרים ,במיוחד אם הם אינם מסוככים.

שימוש בעוצמות שמע גבוהות לפרק זמן ממושך עלול לפגוע בכושר השמיעה.
כוונן את עוצמת השמע לרמה בטוחה .אתה יכול להתרגל לעוצמת שמע גבוהה עם הזמן ,במיוחד
בסביבה רועשת שבה עוצמת השמע עשויה להיחשב רגילה גם אם היא גבוהה .צמצם את זמן
השימוש במערכת הראש כאשר עוצמת השמע גבוהה.

מידע אודות הסוללה
ההתקן מצויד בסוללת ליתיום נטענת .כאשר הסוללה חדשה ,יש לטעון אותה במשך כמה מחזורים
לפני שהיא תגיע לקיבולת המקסימלית .סוללה טעונה במלואה תתרוקן עם הזמן גם כאשר מערכת
הראש אינה בשימוש.

קיבולת הסוללה ואורך חייה יקטנו אם ההתקן נחשף לטמפרטורות גבוהות או נמוכות מאוד ,לדוגמה
אם אתה משאיר אותו בתוך הרכב .אם ההתקן קר או חם מאוד ,ייתכן שהוא לא יפעל עד אשר הוא
o

ישוב לפעול בטמפרטורת החדר .קיבולת הסוללה יורדת בטמפרטורות שמתחת ל.0 C-

אין להשליך ס וללות משומשות לאש כיוון שהן עלולות להתפוצץ .השלך תמיד סוללות והתקנים
אלקטרוניים משומשים בהתאם לתקנות ההגנה על הסביבה.
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עזרה ועצות
איתור תקלות
אם יש לך בעיות בחיבור מערכת הראש אל מכשיר הטלפון שלך ,בצע את הפעולות שלהלן:


בדוק שמערכת הראש טעונה ,פועלת ובטווח של עד  10מטרים מהטלפון.



בדוק שממשק ה Bluetooth-של הטלפון שלך פועל.



בדוק שמערכת הראש מופיעה ברשימת ההתקנים המחוברים אל הטלפון הנייד שלך .ייתכן
שעליך יהיה לחבר מחדש את מערכת הראש.



נסה למחוק את מערכת הראש מהטלפון ולצמד אותה מחדש.



אם מערכת הראש מפסיקה לפעול ,גם כאשר הסוללה טעונה במלואה :אפס את מערכת
הראש :כבה אותה ,המתן  15שניות והפעל אותה שוב .ייתכן שעליך יהיה להפעיל מחדש גם
את הטלפון.

ייתכן שלא תוכל להשתמש במאפיינים מסוימים עם טלפונים מסוימים:


עיין בהוראות ההפעלה של הטלפון שלך כדי לדעת אילו פעולות עליך להפעיל.



יצרני טלפונים ניידים שונים מפעילים את ממשק ה Bluetooth-בצורות שונות .ההתקן אמור
לעבוד עם כל הטלפונים הניידים התומכים בממשק  ,Bluetoothאולם הפעולה תשתנה בהתאם
לדגם הטלפון שברשותך .ייתכן שעליך יהיה גם לעדכן את גרסת הקושחה ( )firmwareשל
הטלפון שלך.
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הו ות ב יחות לשימוש במ ען  ,מ ענים:
יש לפעול ע"פ כללי הבטיחות הבאים בעת שימוש במטענים:


ודא שלמות ותקינות כבל החשמל והתקע.



אין להכניס או להוציא את התקע מרשת החשמל בידיים רטובות.



אין לפתוח את המטען ,במקרה של בעיה כלשהי יש לפנות למעבדת השירות הקרובה.



יש להרחיק את המטען מנוזלים.



במקרה של ריח מוזר ,רעשים שמקורם במטען ,יש לנתקו מיידית מרשת החשמל ולפנות
למעבדת השרות.



המטען מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד לא לשימוש חיצוני ולא לשימוש בסביבה לחה.



אין לחתוך לשבור ולעקם את כבל החשמל.



אין להניח חפצים על כבל החשמל או להניח לו להתחמם יתר על המידה ,שכן הדבר עלול
לגרום לנזק ,דלקה או התחשמלות.



לפני ניקוי המטען יש לנתקו מרשת החשמל.



יש להקפיד ולתחזק את התקן הניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש.
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תחזוקה
מערכת ה ראש שלך היא התקן מתקדם המכיל מעגלים מודפסים ורכיבים מכניים עדינים העשויים
מחומרים איכותיים .שמור על מערכת הראש שלך כדי להגן עליה וכדי להאריך את חיי השירות שלה.



אין לחשוף את מערכת הראש ללחות ,נוזלים ,גשם או אבק.



אחסן את המוצר במקום יבש ונקי מאבק.



השתמש במטלית יבשה לצורך ניקוי המוצר.



אין להשאיר את מערכת הראש הטעונה במלואה בתוך מעמד הטעינה לפרק זמן ממושך.



באפשרותך להחליף את כריות האוזנייה (חלק חילוף).

אחריות ושירות
אנו נתקן או נחליף מוצר זה ,לפי שיקול דעתנו ,אם יימצא פגם בחומרים או בהרכבה ,בתוך תקופת
האחריות המתחילה ביום הרכישה המקורי .מוצר זה נמצא באחריותו של נציג מורשה במשך
התקופה המצוינת.

יש להציג את הקבלה המקורית מיום הרכישה במרכז שירות מורשה בעת מתן השירות .ההובלה
אל תחנת השירות וממנה היא באחריות הרוכש.

אחריות זו אינה מכסה נזק עקב תאונה ,שריפה ,שיטפון ,רעידת אדמה ו/או מקרים אחרים של כוח
עליון; שימוש לרעה ,מתח חשמל לא מתאים ,התקנה לא הולמת ,תיקונים לא הולמים או בלתי
מורשים ,שימוש מסחרי או נזקים שהתרחשו במשלוח .גימורים חיצוניים ופנימיים ,נורות ,זכוכית,
חלקי פלסטיק וחיישני טמפרטורה אינם מכוסים במסגרת אחריות זו .התאמות ללקוח על פי
המדריך למשתמש אינן מכוסות במסגרת אחריות זו .אחריות זו תתבטל באופן אוטומטי אם
המספר הסידורי חסר או השתנה.
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יס ח יות

מר/גברת ________________________________________
מספר טלפון ______________________________________
כתובת __________________________________________
_______________________________________________
מספר דגם _______________________________________
מותג ___________________________________________
מספר סידורי ______________________________________
מספר חשבונית ____________________________________
מרכז שירות ______________________________________
תאריך רכישה _____________________________________

שים לב:
כרטיס אחריות זה לא יהיה בתוקף אם הוא לא יישלח בחזרה לחברה
שלנו תוך  10ימים מיום הרכישה .לתנאי האחריות – עיין בתעודת
האחריות.
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