
מדריך מקוצר למשתמש
™ NEPTUNE עבור מעבד הנפטון

למידע נוסף אודות תפעול המעבד שלך, אנא פנה אל המדריך השלם למשתמש
של מעבד נפטון. 

חלקי מערכת נפטון
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מעבד דיבור

נורית חיווי של המעבד

לחצן הפעלה

חיבור עזרי שמע

מכסה תא סוללות

מכסה צבעוני

( Neptune Connectנפטון קונקט (

נורית סנכרון של הנפטון קונקט

בורר תוכניות
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בקרת עוצמת הצליל

בקרת רגישות

FMשקע 

יחידת ראש

מיקרופון

כבל של יחידת הראש

AAAסוללה 

מחבר הכבל של יחידת הראש

תפס שחרור



הפעלה וכיבוי המעבד

להפעלת המעבד, לחץ על לחצן ההפעלה והחזק אותו למשך שנייה
עד שתיים. נורית החיווי תהבהב בכתום לציון מצב הסוללה. 

לכיבוי המכשיר, לחץ על לחצן ההפעלה והחזק אותו למשך שנייה 
עד שתיים. נורית החיווי הכתומה תלך ותיעלם לציון כיבוי המכשיר. 

AAAהחלפת סוללות 

1. הסר את מכסה תא הסוללה
2. הסר את הסוללה הישנה והחלף אותה 

    בחדשה, תוך תשומת לב לכיוון ההכנסה שלה.
3. החזר את מכסה תא הסוללה למקומו.

מכסה הסוללה

כפתור 
כיבוי והדלקה

מצבי הנורית במעבד

צבע            מצב                                         ניתן לתכנות         אינדיקציה

כתום

אדום

ירוק

הבהוב עם הפעלת המכשיר

אור כתום קבוע

הבהוב פעמיים בכל 3 שניות

האור הולך ונעלם

הבהוד בכל שנייה

הבהוב מהיר (יותר מהבהוב אחד
בשניה)

אור קבוע

מהבהב בתגובה לצלילים רמים

ירוק קבוע

מהבהב עם הפעלת המכשיר לאחר
מצב הסוללה ועם שינוי התוכנית
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לא

לא

כן

כן

כן

כן

כן

4 הבהובים קצרים מציינים שהסוללה
טעונה במלואה

 הבהובים קצרים מציינים שהסוללה טעונה2-3
באופן המספיק להפעלת המכשיר 

הבהוב קצר אחד מציין שהסוללה קרובה להתרוקן
אין הבהוב – פירושו שהסוללה התרוקנה. 

יש להחליף לסוללה חדשה או טעונה

הסוללה קרובה להתרוקן

הסוללה התרוקנה

המעבד נמצא בתהליך כיבוי

אובדן הקשר עם השתל

קשר עם הסתל הלא נכון

שגיאה במעבד. הסר את הסוללה והכנס אותה
חזרה למקום לשם אתחול המכשיר

המעבד והמיקרופון מגיבים לצלילים

(Δ) תוכנית ריקה או מצב מוניטור

הבהוב אחד פירושו תוכנית  1
שני הבהובים פירושו תוכנית 2

שלושה הבהובים פירושו תוכנית 3



( Neptune Connectשימוש בנפטון קונקט (

1. הסר את המכסה הצבעוני.
2. חבר את הנפטון קונקט.

הבנת הסימונים של הנורית הסינכרון

צבע          מצב                               אינדיקציה

הבהוב פעם אחת

ההתראות במעבד
מצב                                                          אינדיקציה

צליל אחת לשניה

צליל מהיר (יותר מאחת לשניה)

צליל אחת לכ- 5 שניות

2 צלילים מדי 3 שניות

צליל מתמשך

אובדן הקשר עם השתל

קשר עם השתל הלא נכון

הסוללה קרובה להתרוקן

הסוללה התרוקנה

מצב שגיאה של המעבד

נורית סינכרון

בורר עוצמת הצליל

נפטון קונקט

מתג שחרור

כיסוי צבעוני

הבהוב אחת לשניה

דולק קבוע

המכשיר מסונכרן

המכשיר אינו מסונכרן

שגיאה. יש לנתק ולחבר מחדש את הנפטון קונקט למקומו

אדום

ירוק

חיבור

1. לחץ על תפס השחרור.
2. הסר את הנפטון קונקט.

3. חבר את המכסה הצבעוני.

הסרה

1. הנמך לגמרי את עוצמת הצליל על ידי סיבוב בורר
    עוצמת הצליל בניגוד לכיוון השעון עד הסוף
2. נורית הסינכרון תהבהב בירוק פעם אחת. 
3. החזר את בורר עוצמת הצליל אל הרמה 

    הנורמלית.

סינכרון בין הנפטון קונקט והמעבד



שינוי תוכניות

כיוונון עוצמת הצלילים או הרגישות

עוצמת הצליל הרגישות

עוצמת הצליל או הרגישות, סובב את הבורר הגברת  בכיוון השעוןל

עוצמת הצליל או הרגישות, סובב את הבורר הנמכת  נגד כיוון השעוןל

הערה: יתכן ותצטרך לסנכרן את הנפטון קונקט והמעבד לפני שינוי 
תוכנית, כיוונון עוצמת הצליל או הרגישות.
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