אוזניות אלחוטיות דיגיטאליות 2.4 GHz
דגם WDH-333

יבוא ושיווק סיריוס אלקטרוניקה בע"מ
רחוב היוצרים ,6
אור יהודה
03-7355000
www.sel.co.il

הוראות בטיחות לשימוש במטען
 מנע חדירה של מים או לחות אל המטען.
 הרחק אותו מטמפרטורות קיצוניות ,למשל ,אל תניח אותו ליד רדיאטור או
תנור חם או במקום פתוח לשמש.
 הרחק אותו מנרות דולקים ,סיגריות וסיגרים דלוקים ,להבה גלויה וכו'.
 מנע נפילת עצמים או התזות נוזלים כולל חומצות כלשהן על הספק.
 חבר אותו רק לשקע המספק רמת מתח המסומנת על הספק.
 כדי להקטין סכנת נזק לכבל החשמלי ,אל תנתק את ספק הכוח מהשקע על
ידי משיכת הכבל ,אחוז בספק הכול ומשוך אותו מהשקע.
 ודא שהכבל מנותב כך שאין סכנה שידרכו עליו או שייכשלו עליו.
אזהרה :לעולם אין להחליף את הפתיל או התקע בתחליפים לא מקוריים.
אם התקע אינו מתאים לשקע ,השתמש במתאם מתאים לפי המלצת היצרן.
חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש.
 בשימוש עם כבל מאריך וודאו את תקינותו של מוליך הארקה שבכבל.
 מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד ,ולא במקום חשוף לגשם וכו'.

שרות לקוחות ומוצרים נוספים:
 ניתן לפנות לשרות לקוחות דרך אתר האינטרנט שלנו בכתובת:.www.sel.co.il
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הקדמה
אוזניות אלחוטיות דיגיטליות ,בעלות  ,2.4GHzאלו עושות שימוש בטכנולוגיות
דיגיטליות אלחוטיות החדשות ביותר ומאפשרות לכם להנות מסאונד מוזיקה
וטלוויזיה בכל מקום ברחבי ביתכם .פשוט חברו את המשדר למקור האודיו
הרצוי :נגן  ,DVDנגן  ,CDמערכת טלוויזיה ,מקלט וידאו או מערכת סטריאו.
בלי חיווטים והתקנה מסובכים ,עם ציוד האודיו/וידאו האישי שלכם ומגבר ערוץ
אחורי ,המערכת מאפשרת לכם להנות מסאונד מרגש וחי בתוך דקות.
מאפיינים
 .1טכנולוגיית  UHFדיגיטלי .2.4GHz
 .2מערכת חיפוש תדרים אוטומטית בת  26ערוצים.
 .3זיכרון עוצמת-שמע חכם מובנה.
 .4בקרת עוצמת שמע אלקטרונית
 .5התרעת טעינה כשנחלשת רמת הכוח.
 .6סוללות כוח מוגבר .3 x NiMh
 .7מנגנון פין טעינה אוטומטית.
 .8הפעלה/כיבוי אוטומטיים.
 .9כיבוי אוטומטי.
 .10השתקה.
 .11מנגנון הטענה מהירה.
 .12שידור דופלקס.
רשימת רכיבים וחלקים
א) משדר

 .1חיווי חשמל וטעינה
 .2פין טעינה
 .3שקע ( Audio INכניסת אודיו)
 .4שקע DC IN
3

ב) מקלט אוזניות
 .5בקרת עוצמת שמע הגברה/החלשה
 .6מחוון טעינה LED
ימין
 .7מגעי טעינה
 .8בקרת הפעלה/כיבוי
 .9מחוון חשמל LED

ג) אביזרים נילווים
 .10כבל RCA
 .11סוללות  NiMhלאוזניות ( 3יחידות)
 .12תקע מתאם  3.5מ"מ עד  6.2מ"מ
 .13מתאם  400mA ,1 x 9V( AC/DCעבור המשדר)
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שמאל

התקנה
המשדר
 .1חברו את מתאם החשמל  AC/DCלשקע קיר חשמלי.
 .2חברו את מתאם החשמל  AC/DCלמחבר ה DC-הממוקם בחלקו האחורי של
המשדר.
 .3החלק האחורי של המשדר הינו בעל כבל אודיו אחד שיכול להתחבר לשקע יציאת
אודיו של טלוויזיה ,וידאו ,סטריאו ,נגני  CD/MP3/VCD/DVDאו לחיבור אוזניות
בעזרת המחבר המצורף.
הכניסו את המתאם למקור ה AC -וחברו את תקע האודיו למקור האודיו .המשדר יופעל
באופן אוטומטי ומחוון ה LED -הכחול יתחיל להבהב כשהוא יקלוט אות אודיו.

נגני
תקע אוזניות

מקלט אוזניות
 .1על מנת להתקין או להחליף את הסוללות
הנטענות ,הוציאו בעדינות את כיסויי האוזניים
מעל מכסי האוזניות הימנית והשמאלית.
 .2הכניסו  2יחידות סוללות נטענות מגודל AAA
(מצורפות לחבילה) לתוך תא הסוללות של
האוזנייה הימנית ,ויחידה אחת של סוללה נטענת
מגודל ( AAAמצורפת לחבילה) לתוך תא
הסוללות של האוזניה השמאלית .וודאו כי
הסוללות מונחות נכונה לפי הקוטביות שלהן.
 .3מתחו את כיסויי האוזניים המורכבים בחזרה על
מכסי האוזניות לאחר שהכנסתם את הסוללות.
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ימין

שמאל

תפעול
משדר
הפעילו את מקור האודיו (טלוויזיה או רכיב אודיו) שאליו מחובר המשדר .מחוון
ה LED-להטענה/כוח שעל המשדר יתחיל להבהב בכחול כשהוא יקלוט אות
אודיו.

 LEDטעינה/כוח

מקלט אוזניות
 .1הפעילו את האוזניות על ידי לחיצה על כפתור ההפעלה .חיווי מצב הפעולה
יהבהב עד שיווצר חיבור אות בין המשדר למקלט.
שמאל

ימין

 LEDכוח (כחול)
 LEDאות (ירוק)
 .2הניחו בעדינות את האוזניות על ראשכם וכווננו אותן לפי נוחותכם .על מנת
להשיג את רמת הצליל המיטבית אתם יכולים לכוונן את בקרת עוצמת
השמע של האוזניות .לאחר שכיוונתם את עוצמת השמע בפעם הראשונה,
זיכרון עוצמת-השמע החכם המובנה במכשיר ייזכור את רמת עוצמת השמע
האחרונה באופן אוטומטי.
 .3אם קיימות הפרעות או שאות הקליטה חלש ,האוזניות יפעילו את פונקציית
ההשתקה באופן אוטומטי ויתחילו לחפש אחר ערוץ בעל האות החזק ביותר
מבין  26ערוצים אפשריים .מחוון ה LED-הירוק יהבהב בעת החיפוש אחר
הערוץ הטוב ביותר.
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(המשך)
 .4הטענת הסוללות
א .כבו תחילה את האוזניות.
ב .הניחו את האוזניות במקומן בעריסת הטעינה של המשדר .תהליך הטעינה
מתחיל באופן אוטומטי ומחוון  LEDהטעינה יידלק באדום כאשר מגעי הטעינה
של המשדר ושל האוזניות יהיו במגע ומחוברים .כשתהליך הטעינה יסתיים מחוון
הטעינה יידלק בירוק.
ג .בעזרת פונקציית הטעינה המהירה והחכמה ,ניתן לטעון את האוזניות למלואן
בתוך  5שעות .אם האוזניות אינן בשימוש ,יש להניחן בעריסת הטעינה של
המשדר.

מחוון  LEDהטעינה
(אדום/ירוק)

חשוב
 .1כיבוי
א .למען שמירה על המשדר וחיסכון בחשמל ,המשדר יבצע כיבוי אוטומטי אם לא קלט
אות מקור אודיו במשך  3דקות .אם אות מקור האודיו חוזר ,המשדר יופעל בחזרה
באופן אוטומטי .או אז יש להפעיל שוב את האוזניות.
ב .האוזניות יכובו באופן אוטומטי אם לא מתקבל אף אות מהמשדר במשך  2דקות.

 .2וודאו כי האוזניות מכובות בעת תהליך הטעינה.
 .3השתמשו רק בסוללות ה AAA-המצורפות .כשהאוזניות אינן בשימוש ,כבו
את האוזניות.
 .4על מנת להבטיח אורך חיי שירותיות ארוך ,טענו את הסוללות למלואן לפני
השימוש באוזניות בפעם הראשונה .הטעינה הראשונית אורכת  5שעות עד
השלמתה .וודאו כי שקע הטעינה הממוקם באוזנייה הימנית מחובר היטב
למחברי הטעינה של עריסת המשדר.
חובה להשתמש עבור מכשיר זה במתאם ה AC/DC-המצורף לחבילה.
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בעיות נפוצות
אין צליל
 וודאו כי מתאם ה AC/DC-מוכנס עד הסוף לשקע ה AC-שבקיר ולשקעחיבור החשמל של המשדר.
 וודאו כי האוזניות מופעלות ()ON רמת הטעינה של סוללות האוזניות עשויה להיות נמוכה מדי; טענו אתהסוללות למלואן.
 וודאו כי הטלוויזיה או מכשיר האודיו המחובר אכן הופעל. עוצמת השמע של האוזניות עשוייה להיות נמוכה מדי ,כווננו את עוצמתהשמע לרמה בינונית.
עיוותים
 וודאו כי רמת עוצמת השמע של האוזניות מכוונת לרמה יחסית. האוזניות רחוקות מדי מהמשדר ,העבירו אותו קרוב יותר. רמת הקלט של אות האודיו נמוכה מדי .הגבירו את עוצמת השמע שלמקור האודיו.
מפרט טכני
UHF
מצב צורת שידור :סטריאו
 2.4GHzדיגיטלי
תדר נשא:
DC 9V 400mA
מתח בעת תפעול :משדר,
אוזניות 3 ,סוללות  NiMhנטענות מגודל ( AAAמצורפות)
30Hz 20KHz
תדר תגובה:
0.5%
עיוות:
יחס אות לרעש (80dB :)S/N
 30מטרים
מרחק תפעולי :עד
שרות לקוחות ומוצרים נוספים:
 ניתן לפנות לשרות לקוחות דרך אתר האינטרנט שלנו בכתובת:.www.sel.co.il
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