
Conversation made easy

Voice Selector Converse





איך מתחילים?

דיון קבוצתי
Voice Selector Converse סורק את הכיוונים הפתוחים ובוחר אוטומטית את הדובר המרכזי

יש ללחוץ על כפתור ההפעלה

מקרא:

רמת הסוללה

חיפוש אוזניות 
בסביבה 

(עד 10 שניות) 

מחובר 
ומוכן לשימוש

כיווניות המוצר: המקטעים הפתוחים ממוקמים מול הקבוצה, המקטעים החסומים ממוקמים מולכם

בהיר 
כיוון נבחר (אוטומטית)

מעומעם
כיוונים פתוחים

כהה
כיוונים חסומים

לחיצה במרכז 
כדי לאתחל את הכיוונים

לחיצה על מקטע לבחירתך 
כדי לפתוח או לחסום כיוון

יש להרכיב את האוזניות וללחוץ על כפתור ההפעלה 
“Power on” :כעת יישמע
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לחיצה במשך שתי שניות על מקטע 
לבחירתך כדי לפתוח ידנית כיוון יחיד 

מקרא:
אדום מהבהב

חיפוש מכשיר בסביבה

נמצא מכשיר 
 “Connected” :כעת תשמעו

כחול מהבהב

נורת לד



טלוויזיה בסטרימינג
להאזין לטלוויזיה להנאתך בעוצמת שמע מתאימה

יש לחבר את תקע 
ה-3.5 מ"מ לטלוויזיה

לטעינה (אופציונלי): 
יש לחבר את כבל הטעינה 
למטען USB או לטלוויזיה

יש לחבר את כבל 
הטלוויזיה בסטרימינג

Micro-USB-ליציאת ה

מחוון טלוויזיה בסטרימינג

שיחה אחד על אחד
 Voice Selector Converse להאזנה מיטבית, ניתן לתת לשותפך לשיחה לענוד את

יש להתאים את אורך החוט 
באמצעות החרוז

יש לחבר לתליון המגנטי את
Voice Selector Converse
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שותפך לשיחהאת/ה



+

-

יש להשתמש בכבל ה-Micro-USB בכדי לטעון את Voice Selector Converse ואת האוזניות

התאמת עוצמת השמע

הטענה

כדי ליהנות מחוויה מיטבית, יש לכוון את עוצמת השמע כך שהצלילים יישמעו לך טבעיים 
(עוצמת שמע גבוהה מידי עשויה להגביר רעשי רקע וצלילים לא רצויים)

האזנה בעוצמת שמע גבוהה למשך זמן ממושך, עלולה לגרום לפגיעה בשמיעתך 
וזאת מבלי לחוש אי נוחות כלשהי

+

-

מחוון
עוצמת השמע

מחוון 
רמת הסוללה

Micro-USB

כפתורי עוצמת השמע

Micro-USB



Voice Selector Converse אפליקציית
ליהנות מאפשרויות נוספות באפליקציה

התאמה טובה תפחית את רעשי הרקע 
ותשפר את הבנת הדיבור

כדי להסיר את הקצה, יש למשוך בחוזקה
כדי לחבר קצה, יש לחבר וללחוץ עד שיישמע ”קליק“

ביצוע בדיקת שמיעה 
כדי ליצור פרופיל 

שמיעה אישי

שימוש בטלפון
כשלט רחוק למכשיר

קטן

בינוני

גדול

87% 87%

9:41

Personal sound

Take a new hearing test

Low
tone

High
tone

Low
tone

High
tone

M
id

M
od

er
at

e
N

or
m

al

Left Right

Use my personal sound

יש לסרוק את
QR code-ה

התאמת האוזניות
להתאים בצורה הטובה ביותר את האוזניות לאוזניים שלך



LIT-0004-A00



כל הזכויות שמורות לניואנס שמע בע“מ 2021. ניואנס שמע הוא סימן מסחרי של ניואנס שמע בע“מ. 
אין לשכפל את תוכן מסמך זה ללא אישור בכתב של חברת ניואנס שמע.


