ORIA-040 KABLOSUZ TUR REHBER KULAKLIK SÝSTEMÝ
ORIA-040 Tur Rehber, Kablosuz Kulaklýk sistemi, ses aktarým ihtiyacýnýn olduðu her mekânda
kullanýlabilir. Yerli yabancý turist gezdirirken, Fuarda ürün tanýtýrken, Kongre, Seminer,
Sempozyum, Konferans gibi toplantýlarda simultane çeviri yapýlýrken, Fabrikalarda ürün-hizmet
tanýtýmý yaparken, Basýn toplantýsýnda, Yatýrýmcýlara iþletmeyi gezdirirken, Personel eðitiminde,
Eðitim kurumlarýný tanýtýrken ORIA-040 Kablosuz Kulaklýk Sistemi kullanýlýr. Kablosuz tek yönlü
dinleme sistemini kullanan katýlýmcýlar / dinleyiciler çok gürültülü ortamda da olsalar taþýdýklarý
kulaklýklar sayesinde konuþmacýnýn sesini yüksek kalitede ve net olarak duyarlar. Sistem, Hi-Fi
ses yapýsýna sahiptir. Rehber dinleme sisteminin üstün özellikleri sayesinde katýlýmcýlar ile
konuþmacý arasýnda kopukluk olmaz ve katýlýmcýlarýn ilgisizliðiyle konudan uzaklaþmasý
engellenmiþ olur. ORIA-040 Kablosuz kulaklýk sistemi sayesinde istenilen katýlým verimi en üst
düzeyde saðlanmýþ olur. Sistemin bir parçasý olan taþýnabilir Verici (ORIA-040T veya CT-210)
ile 150 metre (açýk alan) veya sabit Verici ünitesi (CTT - 200) ile, 1 Km (Açýk alan) mesafeye
10 kanal üzerinden Radyo yayýný yaparak 360 derecelik alan içinde bulunan tüm katýlýmcýlara
ses aktarýlabilmektedir.
ÜNÝTELER;
Dinleyiciler için;
1- ORIA-040 Tur Rehber Alýcýsý
2- Hijyen Kulak içi Kulaklýklarý veya Ense tipi kulaklýklar, boyun askýsý
3- Taþýma ve Þarj Çantasý
Konuþmacýlar için; (Kullanýlabilecek Verici Seçenekleri)
1- ORIA-040T 10 kanallý Verici Ünitesi ve Baþlýklý Mikrofonu (Headset)
2- CT-210 MP3 çalarlý Baþlýklý mikrofon Vericisi (Programlanabilir tek kanallý)
3- CT-201 Telsiz El Mikrofonu (Programlanabilir tek kanallý)
4- CTT-200 Sabit Verici Ünitesi ve Dinamik tip Mikrofon (Programlanabilir tek kanallý)

ORIA-040 TUR REHBER ALICISI
ORIA-040 ALICI
veya

Kulaklýk tipleri

Boyun askýsý

Katýlýmcý, dinleyiciler geziye baþlamadan önce taktýklarý Kablosuz Alýcý + Kulaklýk ünitesinden
gelen sesi dýþ mekân seslerinden etkilenmeden dinleyebilir, alçak ve yüksek seviye ses ayarý
yapabilirler. ORIA-040 Kablosuz Kulaklýk Alýcýsý, son derece hafif ve takan kullanýcýyý rahatsýz
etmeyecek þekilde tasarlanmýþtýr. Kulak içi veya dýþýna takýlan Hoparlör sayesinde kulaða
rahat oturmasý ile daha iyi ses performansý elde edilir. Seçilebilir 10 kanal özelliði sayesinde 10
farklý dil veya grup rehberlerinin konuþmalarý, dinleyiciler tarafýndan kesintisiz takip edilebilir.

Teknik özellikler ( Tur Rehber Alýcýsý - ORIA-040 )
TEKNÝK ÖZELLÝKLER
MODÜLASYON
FREKANS ARALIÐI
KANAL SAYISI
KANAL ARALIÐI
SES ÇIKIÞ GÜCÜ
SES ÇIKIÞI
SES BAND ÖZELLÝÐÝ
SES BOZULMASI
ÇALIÞMA GERÝLÝMÝ
ÇALIÞMA SÜRESÝ
AÐIRLIK

FM (Geniþ Band)
186 - 196 MHz
10 Kanal seçilebilir
600 KHz
50mW / 8 ohm
3,5 mm kulaklýk soketi
20 Hz- 15 KHz@1KHz +/-3dB
%0,5 den az
3,7 V / 800 mA (LI-PO)
Tek þarj ile yakl. 10 saat

ÖLÇÜLERÝ (mm)
GÖVDE YAPISI

55 X 80 X 25
Plastik (Polyamid)

80 gr.

Tur Rehber Alýcýsý
ORIA-040

TAÞIMA VE ÞARJ ÇANTASI
ÞARJ ÇANTASI

Arka görünüm

Ön görünüm
Taþýma ve Þarj Çantasý; 20 adet ORIA-040 Kablosuz Tur Rehber Alýcýlarýný ayný anda kýsa
sürede þarj eder ve ayný zamanda Alýcý ünitelerini toplu halde bir yerden diðer yere taþýrken
zarar görmemelerini saðlar. Þarj iþlemi, 220 Volt þehir þebekesinden yapýlabildiði gibi, seyir
halindeyken de oto çakmak yuvasýndan alýnan 12 - 24 Volt Akü gerilimi ile yapýlabilir. Taþýma
çantasýnýn ön panelinde Alýcý Ünitelerinin þarj durumlarýný takip edebilmek için her Alýcýya ait
LED göstergeler bulunmaktadýr. Þarja ihtiyaç duyan Alýcýlarýn LED leri yanýk, Þarj iþlemi bitmiþ
olan Alýcýlarýn da LED leri sönük durumda kalýr. Böylece þarj iþlemleri kolaylýkla takip
edilebilmektedir.

Teknik özellikler ( ÞARJ VE TAÞIMA ÇANTASI )
TEKNÝK ÖZELLÝKLER
ALICI TAÞIMA KAPS.
ÇALIÞMA VOLTAJI (1)
ÇALIÞMA VOLTAJI (2)
GÖVDE YAPISI
AÐIRLIK
ÖLÇÜLER (cm)

20 adet
220VAC +/-%10 Þehir Þebekesinden
12 - 24 Volt Araç çakmak yuvasýdan
Metal fýrýn boyalý
7,4 Kg.
45 x 37 x 11

ORIA-040T 10 KANAL VERÝCÝ ÜNÝTESÝ VE BAÞLIKLI MÝKROFONU
ORIA-040T VERÝCÝ

Baþlýklý Mikrofon

Þarj Adaptörü

Tur Rehber yöneticisinin konuþmalarýný, ayný mekanda bulunan tüm ORIA-040 Alýcý ünitelerinin
kulaklýklarýna aktarýr. Bu aktarým için, Radyo Frekans teknolojisi kullanýlmýþtýr. Haberleþme,
ortam þartlarýna baðlý kalsa da genel olarak 360 derecelik alaný kapsar. Verici ünitede bir adet
Baþlýklý Mikrofon için, baðlantý soketi bulunmaktadýr. Ayný soket üzerinde bir adet Müzik (LINE)
giriþi de mevcuttur. Konuþmacý, Müzik giriþine harici bir ses kaynaðýný baðlayarak her hangi bir
anlatým veya müzik kayýtlarýný yayýnladýðý gibi ayný anda Baþlýklý mikrofonundan konuþmasýný
da yapabilmektedir. Seçilebilir 10 kanal özelliði sayesinde en fazla 10 Verici cihazý ile 10 farklý
dil veya grup rehberlerinin konuþmalarý, dinleyicilere iletilebilir. Cihaz içerisinde Lityum Polymer
pil kullanýlmaktadýr. 800 mA yüksek kapasiteli bataryasý, en az 10 saat kesintisiz kullanýma
imkan vermektedir. Bataryanýn azalmasý halinde, Led Display üzerinde aralýklý olarak "L" (Low
Batt) harfini göstererek ve ayný zamanda Verici cihazý, titreþim sinyalleri vererek konuþmacýyý
ikaz etmektedir.
Teknik özellikler (Taþýnabilir Verici - ORIA-040T)
TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ
MODÜLASYON
FREKANS ARALIÐI
KANAL SAYISI
ANTEN ÇIKIÞ GÜCÜ
ÇALIÞMA GERÝLÝMÝ
SES GÝRÝÞÝ
SES BAND ÖZELLÝÐÝ
DÝSTORSÝYON
KANAL ARALIÐI
ÇALIÞMA MESAFESÝ
ÇALIÞMA SÜRESÝ
ÖLÇÜLERÝ (mm)
AÐIRLIK

FM (Geniþ Band)
186 - 196 MHz
10
40 mW
3,7 VDC / 800mA
AUX / MÝKROFON (KAPASÝTÝF)
40 Hz- 20 KHz
% 0,5 'den az
600 KHz
~ 150 metre
en az 10 SAAT
65 x 100 x 30 (Anten hariç)
105 gr (Pil dahil)

- Ergonomik tasarým,
- Kolay kullaným,
- Hafif ve saðlam,
- Mükemmel ses kalitesi,
- Parazitsiz ve hýþýrtýsýz çalýþma,
- Batarya bitti ikazý (Gösterge ve Titreþimli),
- Batarya Voltajý alt limitinde kapanma,
- 2 yýl imalat garantisi,
- 10 yýl parça garantisi,
- Bakým gerektirmez, uzun ömürlü kullaným.

Tur Rehber Vericisi
ORIA-040T

CT-210 MP3 ÇALARLI BAÞLIKLI MÝKROFON VERÝCÝSÝ
CT-210 VERÝCÝ

+
Dahili MP3

Baþlýklý Mikrofon

Dosya aktarým
kablosu

Þarj adaptörü

Baþlýklý mikrofondan veya DVD, VCD, Kamera, MP3 Çalar, gibi kaynaklardan gelen sesi
yaklaþýk 150 metre mesafe (açýk alan) içinde bulunan Tur Rehber Alýcý ünitelerine aktarýr. Bu
yayýlým ortam þartlarýna baðlý olsa da genel olarak yaklaþýk 100 metre mesafe içinde 360
derecelik alaný kapsar. Verici ünitede dâhili 2 GB kapasiteli MP3 çalar mevcuttur. Konuþmacý
MP3' ün hafýzasýndaki ses veya müzik kayýtlarýný yayýnladýðý gibi ayný anda baþlýklý
mikrofondan konuþmasýný da yapabilmektedir. Cihaz üzerinde, Baþlýklý mikrofon ( mikrofon
aðýz önüne gelir ) için giriþ soketi bulunmaktadýr. Ayrýca mikrofon yerine, DVD, VCD oynatýcý,
CD / Harici MP 3 Çalar, ve diðer ses kaynaklarýnýn baðlanabilmesine imkan veren giriþ
Konnektörü de mevcuttur. CT-210 Tur Rehber Vericisinde bulunan pil durum Led göstergesi,
( ayný zamanda açýk-kapalý göstergesi ) cihaza ait pilin tükenmekte olduðunu kullanýcýya
göstermektedir..
Teknik özellikler (Taþýnabilir Verici CT-210)
TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ
MODÜLASYON
FREKANS ARALIÐI
KANAL SAYISI
ANTEN ÇIKIÞ GÜCÜ
ÇALIÞMA GERÝLÝMÝ
SES GÝRÝÞÝ
SES BAND ÖZELLÝÐÝ
DÝSTORSÝYON
KANAL ARALIÐI
ÇALIÞMA MESAFESÝ
ÇALIÞMA SÜRESÝ
DAHÝLÝ MP3
ÖLÇÜLERÝ (mm)
AÐIRLIK

FM (Geniþ Band)
186 - 196 MHz
1 Kanal (programlanabilir)
40 mW
3,7 VDC / 800mA LI-PO
AUX / MÝKROFON (KAPASÝTÝF)
60 Hz- 15 KHz
% 0,5 'den az
600 KHz
~ 150 metre
yaklaþýk 8 SAAT
2GB
75 x 110 x 25
180 gr

- Ergonomik tasarým,
- Kolay kullaným,
- Hafif ve saðlam,
- Mükemmel ses kalitesi,
- Parazitsiz ve hýþýrtýsýz çalýþma,
- Batarya bitti ikazý (Ledli),
- 2 yýl imalat garantisi,
- 10 yýl parça garantisi,
- Bakým gerektirmez, uzun ömürlü kullaným.

MP3 Çalarlý Portatif
Baþlýklý Mikrofon Vericisi
CT - 210

CT-201 EL MÝKROFON VERÝCÝSÝ
CT-201 VERÝCÝ

2 adet AA Tip Pil

Taþýma çantasý

Konuþmacý, ORIENT CT 201 El Mikrofonu kullanarak, tek bir ORIA-040 Kulaklýk Alýcýsýna (tek
bir kiþiye yani Konuþmacýya farklý bir kanaldan) veya Tüm Alýcý ünitelerine (tüm katýlýmcýlara
ayný kanaldan) konuþmalarýný aktarabilir. CT-201 Mikrofonu ile yayýlým, ortam þartlarýna baðlý
olsa da genel olarak yaklaþýk 100 metre mesafe içinde 360 derecelik alaný kapsar. Konuþmacý,
tanýtým yaparken ister CT-201 El Mikrofonu, isterse ORIA-040T Baþllýklý Mikrofon Vericisi
kullanabilir. Ayrýca kouþmacý, ayný ortamda, kendi Baþlýklý Mikrofonundan (ORIA-040T)
konuþmasýný yaparken soru sormak isteyen katýlýmcýlar da sorularýný elden ele dolaþtýrýlan CT201 El Mikrofonu ile konuþmacýya iletebilirler. Böylece çift yönlü haberleþme gerçekleþebilir.
Ses kalitesi son derece yüksektir. El Mikrofon Vericisinde pil durumunu gösteren Led
( ayný zamanda açýk-kapalý göstergesi ) gösterge bulunmaktadýr.
Teknik özellikler ( El Mikrofon Verici - CT-201 )
TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ
MODÜLASYON
FREKANS ARALIÐI
KANAL SAYISI
KANAL ARALIÐI
OSÝLATÖR
MÝKROFON KAPSÜLÜ
SES BAND ÖZELLÝÐÝ
SES BOZULMASI
ÇALIÞMA GERÝLÝMÝ
ÇALIÞMA AKIMI
ANTEN ÇIKIÞ GÜCÜ
ÖLÇÜLERÝ (mm)
AÐIRLIK

FM (Geniþ Band)
186 - 196 MHz
1 Kanal (Programlanabilir)
600 KHz
PLL Sentezörlü
600 ohm (DÝNAMÝK tip)
40 Hz- 15 KHz@1KHz +/-3dB
% 0,5 den az
2 adet AA Kalem Pil ile 3 Volt
Yakl. 25 mA
25 mW

50 X 250 (Anten hariç)
~250 gr

- Ergonomik tasarým,
- Kolay kullaným,
- Hafif ve saðlam,
- Mükemmel ses kalitesi,
- Parazitsiz ve hýþýrtýsýz çalýþma,
- Batarya bitti ikazý (Ledli),
- 2 yýl imalat garantisi,
- 10 yýl parça garantisi,

Kablosuz El Mikrofonu
CT - 201

CTT-200 SABÝT MÝKROFON VERÝCÝSÝ ve DÝNAMÝK MÝKROFONU
CTT-200 VERÝCÝ

Kablolu Mikrofon

Adaptör

Teleskopik Anten

Kablolu El mikrofonu veya DVD, VCD, Kamera, MP3 Çalar, gibi sabit kaynaklardan gelen sesi,
dahili anteni ile yaklaþýk 300 metre, harici anteni ile 300 metre mesafe (açýk alan) içinde
bulunan tüm ORIA-040 Alýcý ünitelerine aktarýr. Bu yayýlým ortam þartlarýna baðlý olsa da genel
olarak yaklaþýk 360 derecelik alaný kapsar. Verici ünitede bir adet Mikrofon giriþi ve bir adet
Müzik giriþi bulunmaktadýr. Konuþmacý, Müzik giriþine harici bir ses kaynaðýný baðlayarak her
hangi bir anlatým veya müzik kayýtlarýný yayýnladýðý gibi ayný anda Kablolu mikrofonundan da
konuþmasýný yapabilmektedir. Uzun mesafe haberleþmesini saðlayan CTT- 200 Sabit Verici,
taþýnabilir Vericilerin ulaþamadýðý katýlýmcýlara / dinleyicilere sesi aktarmak için kullanýlýr. Sabit
tip Verici olmasýndan dolayý cihazýn beslemesi harici adaptörü ile þehir þebekesinden
yapýlmaktadýr.
Teknik özellikler ( Sabit Mikrofon Vericisi - CTT -200 )
TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ
MODÜLASYON
FREKANS ARALIÐI
KANAL SAYISI
KANAL ARALIÐI
OSÝLATÖR
SES GÝRÝÞLERÝ
SES BAND ÖZELLÝÐÝ
MÜZÝK GÝRÝÞ SEVÝYESÝ
SES BOZULMASI
ÇALIÞMA GERÝLÝMÝ
ANTEN ÇIKIÞ GÜCÜ
ÖLÇÜLERÝ (mm)
AÐIRLIK

FM (Geniþ Band)
186 - 196 MHz
1 Kanal (Programlanabilir)
600 KHz
PLL Sentezörlü
AUX / MÝKROFON (DÝNAMÝK)
30 Hz- 15 KHz@1KHz +/-3dB
750 mV rms / 10 K Ohm
% 1' den az
12 V DC / 1000 mA Adaptör ile
HARÝCÝ ANTEN ÝLE GÜÇLENDÝRÝLMÝÞ

185 X 60 X 135
450 gr

- Ergonomik tasarým,
- Kolay kullaným,
- Saðlam dýþ yapýsý,
- Mükemmel ses kalitesi,
- Parazitsiz ve hýþýrtýsýz çalýþma,
- Mikrofon ve Müzik giriþli
- 2 yýl imalat garantisi,
- 10 yýl parça garantisi,
- Bakým gerektirmez, uzun ömürlü kullaným.

Masa Üstü Mikrofon Vericisi
CTT - 200

TUR REHBER SÝSTEMLERÝ NERELERDE KULLANILIR ?
Turistik ve Kültür gezilerinde;
Ülkemizi gezen turistlerle, kültürel, ekonomik ve
toplumsal iletiþimi güçlü bir þekilde saðlamak ve
birikimlerimizi daha iyi aktarmak için onlarla tam bir
iletiþime girmek gerekir. Bunu gerçekleþtirmek için de
rahat, sorunsuz, gürültünün olmadýðý bir ortama ihtiyaç
vardýr. Gürültülü ortamý susturamayacaðýmýza göre, o
halde ORIA-040 Kablosuz Tur Rehber Sistemi
kullanýlmalýdýr. ORIENT farklý durumlar ve farklý
mekanlar için çeþitli Tur Rehber Vericileri üretmiþtir.
Bunlardan;
CTT-200 Sabit Mikrofon Verici cihazý ;
Seyir halindeyken bir araç ile diðer araçlar arasýnda iletiþim saðlanabilir, Bir araçta turistlere
çevre hakkýnda bilgi verilirken diðer araçlarda bulunan turistlere de ayný bilgiler dinletilebilir.
CTT-200 Verici ile konuþmalar aktarýlabildiði gibi var ise CD/MP3 çalar gibi cihazlar baðlanarak
hazýr ses veya müzik kayýtlarý da dinletilebilir. Sabit bir noktada, iki ayrý gezi kafilesini ortak
konuþma zemininde toplayabilirsiniz. Uzun mesafe çalýþma özelliðinden dolayý gezi
kafilesinden uzaklaþýp kaybolan kiþilere çaðrý yapýp toplanma yerine gelmelerini
saðlayabilirsiniz.
CT-201 El Mikrofon Vericisi;
Katýlýmcýlar (dinleyiciler), konuþmacýya soru sormak istediklerinde elden ele dolaþtýrýlabilen
CT-201 El Mikrofonu aracýlýðý ile sorularýný iletebilirler.
TERCÜMANLAR

Simultane çevirilerde;
Kablosuz Tur Rehber sistemleri, açýk veya
2
3
4
kapalý alanlarda, ayný anda farklý dillerde
yapýlan sunumlar, anlatýmlar vs. için kullanýlmasý
son derece gerekli bir sistemdir. Konuþmacý, Tur
Rehber Vericisi ile birinci kanaldan yayýn
KONUÞMACI
( TÜRK )
yaparken, simultane tercümanlar da kendi Tur
Rehber Vericilerinin diðer kanallarýný kullanarak,
ALMAN
1
tercümelerini dinleyicilere aktarabilirler.
KATILIMCI
Dinleyiciler, isterlerse simultane yapan
tercümanlarý ilgili kanallarýndan, isterlerse
doðrudan konuþmacýnýn yayýnýný birinci
ÝNGÝLÝZ
KATILIMCI
kanaldan takip edebilirler. ORIENT farklý
FRANSIZ
durumlar ve farklý mekanlar için çeþitli Tur
KATILIMCI
TÜRK KATILIMCI
Rehber Vericileri üretmiþtir. Büyük mekanlarda
kesintisiz iletiþimi saðlamak için CTT-200 Masa Nasýl mý ?
Konuþmacý; 1. kanaldan konuþmasýný yayýnlarken,
üstü Mikrofon Vericisi kullanýlabilir.
Tercümanlar; Konuþmacýnýn dilini farklý dillere
Katýlýmcýlar (dinleyiciler), konuþmacýya soru
çevirerek 2. 3. ve 4. kanallardan yayýn yapmaktadýrlar,
sormak istediklerinde elden ele dolaþtýrýlabilen Katýlýmcýlar; kulaklýklarýndan ister 1. kanaldan
CT-201 El Mikrofonu aracýlýðý ile sorularýný
konuþmacýyý, ister dðer kanallardan farklý dillerde
tercümeleri dinleyebilirler.
iletebilirler.

Personel eðitiminde;
Personel, þirketlerin veya kurumlarýn en deðerli kaynaðýdýr ve
sürekli kendini geliþtirme yolunda eðitimin gerekliliði
kaçýnýlmazdýr. Düzenlenen eðitim programlarýnýn amacý,
çalýþanlarýn geliþime ve deðiþime uyum saðlayabilmeleridir.
Etkili bir eðitimin gerçekleþmesi için yüksek konsantrasyon
gereklidir. Dolayýsý ile ya sessiz bir ortam oluþturmak ya da
Kablosuz Tur Rehber sistemi kullanmak gerekir. ORIENT farklý
durumlar ve farklý mekanlar için çeþitli Tur Rehber Vericileri
üretmiþtir. Büyük mekanlarda kesintisiz iletiþimi saðlamak için
CTT-200 Masa üstü Mikrofon Vericisi kullanýlabilir.
Katýlýmcýlar (dinleyiciler), konuþmacýya soru sormak
istediklerinde elden ele dolaþtýrýlabilen CT-201 El Mikrofonu
aracýlýðý ile sorularýný iletebilirler.
Fabrika gezilerinde;
Fabrikanýn ürünlerini ve üretim tesisini tanýtmak, üretim proseslerini anlatmak için yerli ve
yabancý misafirlerin sýklýkla iþletmeye davet edilmeleri kaçýnýlmazdýr. Özellikle, piyasaya yeni
ürün sunacaksanýz, bunun için son derece etkili bir tanýtým faaliyeti gereklidir. Fabrika turlarý
düzenlenirken sunumun etkili olabilmesi için de ya sessiz bir ortam gereklidir ya da Kablosuz
Tur Rehber Sistemi kullanýlmalýdýr. Kablosuz tek yönlü dinleme sistemini kullanan katýlýmcýlar /
dinleyiciler çok gürültülü ortamda da olsalar, taþýdýklarý kulaklýklar sayesinde konuþmacýnýn
sesini yüksek kalitede ve net olarak duyarlar. Böylece, katýlýmcýlar ile konuþmacý arasýnda
kopukluk olmaz. ORIENT farklý durumlar ve farklý mekanlar için çeþitli Tur Rehber Vericileri
üretmiþtir. Sabit bir noktadan uzun mesafeli iletiþimi saðlamak için, CTT-200 Masa üstü
Mikrofon Vericisi kullanýlabilir.
Katýlýmcýlar (dinleyiciler), konuþmacýya soru sormak istediklerinde elden ele dolaþtýrýlabilen
CT-201 El Mikrofonu aracýlýðý ile sorularýný iletebilirler.
Bir fabrika gezi etkinliðinde,
1- Konuþmacý,
2- Ayný anda Konuþmacýyý dinleyip
Katýlýmcýlarýn dilinde anýnda çeviri
yapan Tercüman/ Tercümanlar
3- Katýlýmcýlar,
bulunmaktadýr.

FABRÝKAYI GEZDÝREN
KONUÞMACI
(Türkçe anlatým yapýyor)

ANINDA ÇEVÝRÝ
YAPAN TERCÜMAN
(Tercüme yapan kiþi
konuþmacýyý dinliyor
ve 1. Kanaldan
yabancý Katýlýmcýlara
Ýngilizce çeviri yapýyor)

HYS HÝZMET
YETERLÝLÝK
BELGESÝ

FABRÝKAYI GEZEN
KATILIMCILAR
(Katýlýmcýlar Tur Rehber
Kulaklýklarý ile farklý
Kanallardan yayýn yapan
Tercümaný / Tercümanlarý
dinliyorlar)

Konuþmacý fabrikayý gezdirirken ayný
zamanda yeni ürünleri ve imalat
sürecini anlatmaktadýr. Onu dinleyen
Tercüman/ Tercümanlar ayný anda farklý
dillerde çeviri yapmaktadýrlar.
Katýlýmcýlar, kulaklýklarýný,kendi
dillerinde çeviri yapan Tercümanlarýn
ilgili kanallarýna ayarlayarak
konuþmacýyý takip etmektedirler.

SATIÞ SONRASI
HÝZMETLERÝ
YETERLÝLÝK BELGESÝ

