רגישות
עוצמה
4

מתג התוכניות

, בידקו שהמעבד מכוון לתוכנית הנכונה.4
ושווסתי העוצמה והרגישות נמצאים בכיוון הרצוי
.)12 (ברירת המחדל = שעה

12 שעה

5

 האזינו למיקרופון שביחידת הראש באמצעות אוזניות.5
המתחברות לשקע החיבור למקורות אודיו שבנפטון
. כשמתג התוכניות מכוון למצב בדיקה,קונקט

 אם נורית החיווי שבמעבד או צפצופי האזהרה.6
 העזרו בטבלת נורית החיווי,מורים על תקלה
.וצפצופי האזהרה על מנת לפתור את הבעיה

6

7

 בצעו בדיקת האזנה לקולות דיבור.7
) חזרה על צלילי לינג,(כמו למשל
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מעבד הנפטון

מדריך לבדיקה יומיומית

סינכרון הנפטון קונקט עם מעבד הנפטון

רגישות

עוצמה

חלקי מערכת הנפטון

12
4

11
8

14
10

 .1סובבו את כפתור העוצמה כל הדרך למטה על ידי סיבוב
הכפתור נגד כיוון השעון.
 .2נורית הסינכרון תהבהב בירוק פעם אחת.
 .3החזירו את כפתור העוצמה למיקום הרצוי לכם.

מצב
בדיקה

P2 P3

 .1מעבד דיבור
 .2נורית חיווי
 .3כפתור הדלקה\כיבוי
 .4שקע חיבור למקורות אודיו
 .5מכסה סוללה
 .6כיסוי צבעוני
 .7נפטון קונקט
 .8נורית סינכרון לנפטון קונקט
 .9מתג תוכניות

P1

15

 .10ווסת עוצמה
 .11ווסת רגישות
 .12שקע חיבור אוניברסלי למקלט FM
 .13יחידת ראש
 .14מיקרופון
 .15כבל יחידת הראש
 .16סוללת AAA
 .17שקע לחיבור כבל יחידת הראש
 .18תפס לשחרור הנפטון קונקט.

7
9

13

18
1
6

16
17

18
4

5

17

שלבי הבדיקה היומיומית של מערכת הנפטון

3

מיקרופון

1

2

במבט מהצד

 .1יש לבדוק ויזואלית את חלקי המעבד .אם ישנם סימנים לנזק,
החליפו את החלק הניזוק או הודיעו למרכז ההשתלות.
בידקו שפתח המיקרופון נקי מלחות ולכלוך.

טבלת נורית החיווי וצפצופי האזהרה במעבד הנפטון
2

 .2יש לבדוק אם הסוללה טעונה באמצעות נורית החיווי בעת ההדלקה.
(ככתוב בטבלת נורית החיווי וצפצופי האזהרה).

הבהובים מהירים עם ההדלקה

כתום

כפתור הדלקה\כיבוי
נורית חיווי

אדום

 .3יש לבדוק שהנפטון קונקט מסונכרן עם המעבד.
נורית סינכרון

3

ירוק

אור קבוע או צפצופים בקצב איטי
שני הבהובים או שני צפצופים כל  3שניות
הבהוב או צפצוף אחד כל שניה
הבהובים או צפצופים מהירים
הבהוב קבוע או צפצוף מתמשך
אור מהבהב
אור קבוע

עד  4הבהובים המצביעים על מצב הסוללה
 0הבהובים = סוללה ריקה
 4הבהובים = סוללה טעונה במלואה
סוללה חלשה
אין גרייה ,החליפו סוללה
העדר תקשורת עם השתל
חיבור לשתל הלא נכון
מצב טעות (הסירו את הסוללה וחברו אותה שוב)
נפטון והמיקרופון פועלים
מיקום ריק מתוכניות או במצב של בדיקה

