
 

 תוינזואל רוטינוממ רובעל המל תוביס רשע
 IN-EAR 

 
 

 תורשפ אלל דנואס תוכיא - #1 
  .ההז ראשיי ךלש דנואסה  IN-Ear תוינזוא םע ,הירסיק יפמאב וא ףתרמב עיפומ התא םא הנשמ אל
 שדחה סנרפרה תויהל וכפהי תוינזואה דואמ רהמו ,ירונימ היהנ םינודעומל תומלוא ןיב יונישה תוינזואב שומישה תעב
 .ךלש
 ולא לכש םיחכוש ךא םירחא וא ולאכ םיידוחיי םילכ וא םיטקפא וא םינופורקימב בר ףסכ םיעיקשמ םיבר םירמזו םינגנ
 .ףוסב ךמצע תא עמשת ךיא - הלאשב דואמ ןטק הנתשמ םה
 .העפוהה לכ ךרואל האנהו ןוחטב ךל ונתיי  In-Ear תוינזוא – הריירקה אישב וא ליחתמ ןגנ התא םא םג זא
 

  ילמיטפוא םוילוו - #2
  ״?רוטינומב הריש םוילוו דוע רשפא״
 .תרכומ תעמשנש הלאש חטב וז
 

 םילכה לכל רבעמ הברה ךמצע תא עומשל לכות םויהמו ומלענ קבדיפה ףס לע םייחה ,הרמגנ םוילווה תמחלמ
 .םוקמב הקיטסוקאה תמר וא ביבסמ םינווכמש
 .ריא ןיא תוינזוא םע םייחה ולא – ?אל םלשומ עמשנ
 ..הניגנה תיווח לעו ךלש םיינזואה לע ןגהל ודעונש םילכ ןווגמ דועו החילשה לכ לע רוסרפמוק ,ישיא רטימיל
 

 קבדיפ - #3
 .ונלוכ לע אונשה לילצה
 .בייל תועפוהב רתויב הלודגה הלבגמה םה םיקבדיפ ,שלח וא קזח ,הובג וא ךומנ םא הנשמ אל
 ?הרוק הז המל
 וא ,רוטינומהמ רתוי תורקל םיטונ םיקבדיפ .רבגתמ קרו עמשומ רתויב טלובה לילצהו פול רצונ ןופורקימל לוקמרה ןיב
 .לכה ריבגהל ךירצ הבש דואמ תשעור המבמ האצותכ
  .םינפבמ םגו ץוחבמ דנואסה תא תומטוא תוינזואה ,םיקבדיפ רתוי ועמשת אל  In-Ear תוינזוא םע שומישב
 
 
 

 העימשל הנכס - #4
 .העימשל ךיפה יתלב קזנ םורגל הלולע שערל תכשוממ הפישח
 .יעבטה דנואסה תא תסרוהש הרוצב םירדתה תונעיה תא םינשמ ,רתויב םייתוכיאה םימטאה םג
 ונחנאש תרמוא תאז ,רחא ינפ לע דחא לילצב ןיחבהל לכונש ידכ ריבגהל ךירצ ובש בצמ םירצוי ונחנא םימטא םע
 .דואמ תשעור הביבסב
 םירבגמהו םירוטינומה ,ךידיב םוילווב הטילשה ריאניא םע .ךמצע לע רומשת טושפ ,ךמצע תא תולשהל םוקמב זא
 .ךרוצ םהב ןיא יכ תיעבט הרוצב וכמנוי
 
 
 
 



 

  תולקב ןגנלו רישל - #5
 .הפישנ ילכ וא הרטיג ירבגמ לש םוילוול תוותשהל לכות אל ,רש התא קזח המכ הנשמ אל
 תא עומשל ידכ קר לוקה תא ץמאל אלו רתוי הנוכנו הלילק הרוצב רישל לכות  IN-EAR תוינזוא םע ןוכנ שומישב
 .םוילווה תא עבוק התא -  IN-Earsב ,םמצע תא וכימניש םירחאמ שקבלב קסעתהל ילב ךמצע
  ?הרישל היססורפ ?ןויטוטוא ?םיטקפא
 .דימת תמלחש המ לכ םע ךלש הרישל רתויב קיודמה דנואסל עיגהל לכות ריא ןיאב
 

 ונומ לומ ואירטס - #6
  .תודבוע םירוטינומה תוכרעמש ומכ ונומב אלו ואירטסב עומשל תורשפאה אוה תוינזואב שומיש לש יתועמשמה ןורתיה
 דובעל לכותש ךכ ,ואירטסל הדרפהה םע תרפתשמ תוינומרהו םילילצ ןיב הנחבההו הנבהה ,ואירטסב תעמוש תישונאה ןזואה
 .םילכה ןיב םוקימ תדרפה םע ,שלח רתוי הברה םוילווב
 .בורקב םיטרפ ,הבורקה הנשל תועתפה המכ םיניכמ ונחנא -  3Dב הנזאה
 

 תוערפהמ יקנ להק דנואס - #7
 .םינוויכה לכל םילילצ ״םירוי״ םה םיכומנ םירדתב לבא ,םיהובגה םירדתב םיינוויכ םה םירוטינומ
 םינוש םירוטינוממ םינוש םיקחרמב( ההז אל ןומזתב םימעפ רפסמ ומצע תא עמוש ןגנ וב בצמ רצונ הליגר םירוטינומ תמבב
 המבה לע םימיוסמ םירוזאב דואמ םצעויש וא ,ירמגל לטבתיש ןכתי ,ןגונמה לילצב ןיחבהל דואמ השק היהי הז בצמב . )PAהו
  .םירחאל עירפיו

  !ירמגל םילעהל רשפא הזה בצמה תא
  .תוינזואב רורבו יקנ לילצמ ונהי םינגנהו ,המבהמ תוערפהו תוגילז אלל ןגונמה לילצה תא עמשי להקה םיריניא תמבב
 

  םוקמ - #8
 .לק רבד אל הז רוטינומש עדוי וייחב רוטינומ זיזה וא םירהש ימ
 יתועמשמה ןורתיהו ,ךלש הטלחה אוה םוקימ יוניש ,תודדוב תוינשב השענ רוביחה ,יטוחלא וא יווק טלקמו תוינזוא םע
 !המב לכב דנואס ותואמ תונהלו ךלש עובקהו ישיאה דויצה תא איבהל לוכי התאש אוה
 

 תודיינ - #9
 .םוקימב דואמ לבגומ התא םירוטינומב שמתשמ התאשכ
 המבה לע תרחא הדוקנ לכ ,ךל םיידועייה םירוטינומה 2 לומ – םלשומ דנואסה הב תחא הדוקנ קר תמייק םצעב
 .סקופמה ןורתפה תא ןתית אלו עקר ישערב הלוהמ היהת דימת
 .המבה לע הדוקנ לכב דנואס תוכיא התוא תא לבקלו הצרתש ןאל עונל ישפוח התא םיריניא םע
 

  תישיא הטילש - #10
 .עמוש התא המ טילחמ התא IN-EARSב
  .אל המו עמוש התא המ קוידב טילחמ התא – םלשומ סקימ וא ךמצע תא קר הז םא ןיב
 .ביבסמ םיטקפאה תא םג עומשל לכות םואתפו ,תירונימ תייהנ  PAהמ העפשהה
 לכותש ךכ – ונומ יצורע ינש ןיב גנינפה וא דומ סקימה תייצקנופ איה םימיוסמ תוינזוא ירבגמ לש תפסונ היצקנופ
 .אמגודל קילקה לא וא ךלש הרישה לא ללוכה סקימה ןיב הריהמ הרוצב טולשל
 
 
 
 
 


