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תודה שבחרתם במגפון זה. אנא קראו את המדריך למשתמש בעיון לפני השימוש, על מנת 
שתדעו כיצד להפעילו בצורה נכונה ויעילה. 
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הוראות הפעלה  .3
התקנת הסוללות: פתחו את התפס ואת המכסה העליון. הוציאו את שני גלילי הסוללות. שימו   3.1
4 סוללות בגודל D בצורה נכונה (כאשר קוטבי הפלוס והמינוס בכיוון הנכון) בכל גליל. הכניסו 

את הגלילים לתוך תא הסוללות, וסגרו את המכסה העליון ואת התפס. 

תכולת האריזה  .1

בעת נשיאת המגפון על הכתף, לחצו על מתג הלחיצה לדיבור בצדו השמאלי של המיקרופון.   3.2
מקמו את פתח הרמקול לכיוון היעד, ודברו דרך פומית המיקרופון. קרבו את פומית 

המיקרופון אל הפה ודברו כרגיל. 

סובבו את בקרת עוצמת הקול בצדו הימני של   3.3
המיקרופון, וכוונו את עוצמת הקול לעוצמה 

האופטימלית מבלי שעוצמת הקול תהיה חזקה מדי. 
אנא שימו לב שככל שמקור הקול קרוב יותר אל 

המיקרופון, כך תקבלו הגברה טובה יותר. 

חזק

חלש

כיוון עוצמת הקול לדיבור

(כיוון עוצמת הקול)

מגפון  1.1  
מדריך למשתמש  1.2  

חלקים ופונקציות  .2
רמקול: ממיר את האות האלקטרוני לקול.  ➀  

מתג אות: מעביר את המגפון למצב סירנה   ➁  
(בדגמים ללא מתג זה הפונקציה אינה קיימת). 

מתג לחיצה לדיבור: לחצו על מתג זה לדיבור   ➂  
כאשר אתם נושאים את המגפון על הכתף. 

ידית אחיזה: משמשת כדי להחזיק את המגפון.   ➃  
תפס: משמש לחיבור המכסה העליון אל המגפון.   ➄  

מכסה עליון: סוגר את תא הסוללות.   ➅  
מיקרופון: ממיר קול לאותות אלקטרוניים.   ➆  

בקרת עוצמת הקול: משמשת לוויסות עוצמת   ➇  
הקול היוצא. על מנת להגביר את העוצמה, יש 

לסובב עם כיוון השעון. 
 .D תא הסוללות: יש להכניס 8 סוללות גודל גודל  ➈  

מתלה מגפון: משמש לתליית המגפון.   ➉  
רצועת נשיאה: לנשיאה נוחה של המגפון.    11  
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אם המגפון הוא מדגם המצויד בפונקציית סירנה, העבירו את מתג האות למצב סירנה.   3.4
הרמקול יפיק סירנה מתמשכת. כאשר תעברו למצב דיבור, הסירנה תיפסק. 

אם המגפון הוא מדגם המצויד בפונקצית צפצוף, העבירו את מתג האות למצב צפצוף. לחצו   3.5
על המתג, והרמקול יפיק צפצוף מתמשך. כאשר תעברו למצב דיבור, הצפצוף ייפסק. 

אם המגפון מופעל, ועוצמת הקול של הרמקול נמוכה, ייתכן שהסוללות עומדות להתרוקן.   3.6
פעלו בהתאם לצעד 3.1 על מנת להחליף את הסוללות. 

טיפול בסיסי בבעיות  .4
אם המגפון אינו פועל, הסירו את הסוללות כדי לבדוק אם הקטבים הפלוס והמינוס מונחים   4.1

בצורה נכונה. 
אם הקטבים מונחים בצורה נכונה, הכניסו חזרה את הסוללות, ולחצו אותן היטב כלפי מטה   4.2

בתוך תא הסוללות. הקפידו שמגעי הסוללות נאותים. 

מפרט  .5
(THD = 10% ,רמקול 8 וואט) עוצמת פלט נקובה: 18 וואט

עוצמת פלט מרבית: 25 וואט 
צריכת זרם: 25 וואט (בעוצמת הפלט הנקובה)

מקור אספקת מתח:   1.5 וולט X 8 סוללות (גודל D) LR-20 - אלקליין בלבד
זרם פלט: 0.9 אמפר 

מרחק יעיל: כ-600 מטרים 
משך חיי הסוללות: כ-6 שעות 

מיקרופון:   מיקרופון דינמי חד כיווני 
   מיקרופון קיבולי (קונדנסר) 

מימדים: קוטר 240 מ“מ X אורך 355 מ“מ 
משקל: 1.45 ק“ג (ללא סוללות) 

אזהרות   .6
אין להניח את המכשיר תחת אור שמש ישיר או בסביבה עם טמפרטורה גבוהה לפרק זמן   6.1

ממושך. 
יש להימנע מחשיפה לגשם, מים או לחות גבוהה.   6.2

בעת ניקוי גוף המגפון, השתמשו רק בחומר ניקוי נייטרלי. לעולם אין להשתמש במדלל או   6.3
בבנזין. 

הצליל המוגבר עלול לגרום נזק לאוזניהם של אנשים. אין להשתמש במגפון בקרבת אוזניהם   6.4
של אנשים. 

אם אינכם משתמשים במכשיר לתקופה ארוכה, הוציאו את הסוללות ואחסנו אותן בנפרד   6.5
כדי למנוע דליפה אשר עלולה לגרום נזק למעגלים החשמליים במגפון. 

כאשר המגפון אינו בשימוש, העבירו את מתג האות ➁ למצב ”דיבור“, ואת מתג הלחיצה   6.6
לדיבור ➂ למצב נייטרלי, על מנת להאריך את משך חיי הסוללות. זהו ההליך לחיסכון 

באנרגיה אשר יאפשר לסוללות לפעול לאורך זמן ממושך יותר.
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