Tur Rehber Sistemleri, Fabrika Gezi Sistemi, Fabrika Gezi Kulakl k Sistemi, Fabrikalarda Kulakl k sistemi, Gezi
Rehber Sistemi, Fabrika Gezi Rehberi, Fabrika Seslendirme Sistemleri, Tour Guide Kablosuz Kulakl k Sistemi,
Kablosuz Kulakl k sistemi, Fabrikalarda Ses Sistemi, Fabrika Tan m Turlar , Simultaneous Talk and Listen,
Wireless intercom system, Talkback, Walking Tours, Guided Tours and Tour Groups, Trade Shows and
Conferences, Factory Tours, Employee Training, Language Interpretation, Classrooms.

FT YÖNLÜ KABLOSUZ TUR REHBER S STEM ( TALKBACK)
ORIA-050 UHF/FM (TALKBACK) Kablosuz Rehber Dinleme / Konu ma cihaz , Rehber ve Kat mc lar n,
kar kl anlat m veya soru / cevap eklinde birbirleri ile ileti im kurmalar sa lar. Rehber, üzerinde ta
ORIA-050 cihaz n mikrofonundan anlat
yaparken, ayn mekandaki Kat mc lar üzerlerinde ta
klar
ORIA-050 kulakl klar ndan Rehberi ilgiyle dinlerler, ve Kat mc lardan herhangi biri soru sormak istedi inde kendi
ORIA-050 Mikrofonundan Rehbere sorusunu iletebilir. Tüm kat mc lar sorulan soruyu da ayn anda duyabilirler.
ORIA-050 Tur Rehber, Kablosuz Mikrofonlu Kulakl k sistemi, interaktif haberle me ihtiyac n oldu u her
mekânda kullan labilir. Yerli yabanc Tur rehberli inde, Fuarlarda ürün tan
nda, Fabrikalarda ürün-hizmet
tan
nda, bas n toplant lar nda, yerli, yabanc yat mc lara i letmeleri tan tma turlar nda, Personel e itiminde,
itim kurumlar nda, ORIA-050 Kablosuz Mikrofonlu Kulakl k Sistemi kullan labilir. Kablosuz çift yönlü konu ma
sistemini kullanan kat mc lar / dinleyiciler çok gürültülü ortamda da olsalar ta
klar kulakl klar sayesinde
konu mac n sesini yüksek kalitede ve net olarak duyarlar. Sistemin üstün özellikleri sayesinde kat mc lar ile
konu mac aras nda haberle me kesintileri ve di er aksakl klar meydana gelmez. Böylelikle, kat mc lar n,
konu mac (Rehber) ile yapt klar diyalo un ak herhangi bir etkiye maruz kalmadan istenilen düzeyde
sürdürülür. Konu mac , 100 metrelik (aç k alan) mesafeye, 10 kanal seçene iyle Telsiz yay yaparak 360
derecelik alan içinde bulunan tüm kat mc larla ileti im sa layabilmektedir. Konu mac ve dinleyiciler, kullan m
esnas nda kapsama alan dahilinde sürekli yer de tirebilirler ve herhangi bir yere ba ml kalmazlar. ORIA-050
Rehber Dinleme ve Konu ma üniteleri kullan lmaya ba land nda herhangi bir ek sistem veya di er ses
cihazlar na gereksinim duyulmaz. leti imi sa layabilmek için sadece ORIA-050 cihazlar na ve üzerilerine
tak labilen Mikrofonlu kulakl klara ihtiyaç vard r.

ÜN TELER;
1- ORIA-050 Rehber Dinleme / Konu ma cihaz
2- Ense tipi Mikrofonlu kulakl klar, boyun ask
3- Ta ma ve arj Çantas

ORIA-050 REHBER D NLEME / KONU MA C HAZI
ORIA-050

Rehber Kulakl

Kat mc Kulakl

Boyun ask

ORIA-050, Rehber Dinleme / Konu ma cihazlar , kablosuz çal r ve seçmeli olarak Çift yönlü (Soru - Cevap
eklinde) veya Tek yönlü (sadece Dinleme) ileti im kabiliyetleriyle donat lm r. UHF Band nda 863 - 865 MHz
frekans aral nda çal maktad r. Aç k alanda 100 m. ye kadar çal ma mesafesine sahiptir. Cihazda, PLL osilatör
kontrollü çal mas ndan ötürü, ortamdaki
/ nem farkl klar ndan veya batarya voltaj n kullan ld kça
azalmas ndan kaynaklanan frekans veya ses bozulmalar meydana gelmemektedir.
Üzerinde, Fonksiyon tu lar , A
/ Yukar seçim butonlar (kanal / Menü seçenekleri), mini LCD ekran, ses ayar
dü mesi bulunmaktad r. LCD ekran üzerinde, cihaz n batarya durumu, kanal numaras ve yay
iddetini
gösteren sembol ve yaz lar bulunur. Kullan m ayarlar Menü seçeneklerinden ayarlan r. ORIA-050 Rehber
Dinleme / Konu ma cihaz hafiftir ve boyun k sm nda ta narak kullan r. Kullan ld süre boyunca ki iye
rahats zl k vermez. Detayl bilgiler kullan m k lavuzunda mevcuttur. PDF dosyas olarak firmam zdan temin
edebilirsiniz.

Kar

kl konu ma Sistemi;(TALK BACK)

Bir çok toplant organizasyonlar nda, Konu mac
(Rehber) ve Kat mc lar n, kar kl anlat m veya
soru / cevap eklinde birbirleri ile ileti im
kurmalar zorunlu bir hal al r. Bu gibi durumlarda,
ileti imi sa layan yard mc cihaz ve techizatlar
kullan lm yor ise konu malar n bazen hep bir
zdan yap lmas karma alara neden
olabilece inden sesler tam duyulmaz ve
konu malar anla lmaz olur. Böylece memnuniyet
azal r. Tam aksine, toplant lar gibi çe itli
organizasyonlar esnas nda teknonloji deste i
kullan ld nda ise soru sorma ve cevap alma
ralamas na uyulmak zorunda kal nd ndan ses
karma as ortadan kalkar. Bu i lem, ORIA-050 ile
öyle gerçekle ir;
Konu mac , üzerinde ta
ORIA-050 cihaz n
mikrofonundan anlat
yaparken, ayn
ortamdaki Kat mc lar üzerlerinde ta
klar
ORIA-050 kulakl klar ndan Konu mac ilgiyle
dinlerler, ve Kat mc lardan herhangi biri soru
sormak istedi inde konu mac dan izin ister ve
kendi ORIA-050 Mikrofonundan Konu mac ya
sorusunu iletebilir, bu esnada tüm kat mc lar
sorulan soruyu kendi kulakl klar ndan ayn anda
dinleyebilirler. Daha sonra, Konu mac , kendisine
yöneltilen sorunun cevab , kendi mikrofonundan
konu arak Kat mc lar n kulakl klar na iletir.
ORIA-050 Kablosuz Mikrofonlu Kulakl k sistemi,
aç k kapal alan aktivitelerinde kullan labilir.

Tek Yönlü Konu ma Sistemi;
ORIA-050 Kablosuz Mikrofonlu kulakl k cihaz ,
ayn zamanda tek yönlü ileti imde de
kullan lmaya uygun tasarlanm r. Çift yönlü
konu mal uygulamalarda oldu u gibi kullan m
ras nda soru sorma ve cevap alma s ralamas na
uymak gibi bir zorunluluk yoktur. Tek yönlü
ileti imde kullan m son derece basittir. Sadece
dinleme amaçl olarak kullan ld ndan, Rehber
konu ur, Kat mc lar da dinler. Tek yön veya çift
yönlü kullan m modlar , cihaz üzerinden basit bir
ayarlama yap larak haz r konuma gelmektedir.
Tek yönlü kullan mda, Rehber, üzerinde ta
ORIA-050 cihaz n mikrofonundan anlat
yaparken, ayn ortamdaki Kat mc lar üzerlerinde
ta
klar ORIA-050 kulakl klar ndan Rehberi
ilgiyle izleyip ortam gürültüsünden etkilenmeden
kesintisiz bir ekilde takip ederek dinleyebilirler.
ORIA-050 Kablosuz Kulakl k sistemi, tek yönlü
haberle me ihtiyac n oldu u her mekânda
kullan labilir. Yerli yabanc Turist rehberli inde,
kültürel gezilerle tarihe ve do aya yap lan
yolculuklarda, Kongre, Seminer, Sempozyum,
Konferans gibi toplant larda, ORIA-050 Kablosuz
Mikrofonlu Kulakl k Sistemi, ihtiyac
tam
olarak kar lar. Sistem, her türlü aç k veya kapal
alan aktivitelerinde kullan labilir.

GENEL ÖZELL KLER;
- LCD mini Ekrandan durum izleme,
- LISTEN / TALK pozisyon görünümü,
- Pil durum bildirimi;
LCD Gösterge ve sesli batarya bitti ikazl ,
- Gelen sinyal gücü ölçümü,
- Manuel ses ayarlama dü mesi, ile kolay kullan m.
- Yuvarlak hatl
yap ,
- Hafif ve sa lam,
- H zl arj özelli i,
- Parazitsiz ve h rt z ses iletimi,
- 2 y l imalat garantisi,
- 10 y l parça garantisi,
- H zl servis hizmeti,
- Bak m gerektirmez, uzun ömürlü kullan m.

ORIA-050 Rehber Cihaz

n Teknik Özellikleri

RADYO FREKANS

STEM

MODÜLASYON

FM ( GEN

BAND )

FREKANS ARALI I

863 - 865 MHz

KANAL SAYISI

10 KANAL

ÇALI MA VOLTAJI

3.7 V / 700 mA LI-PO P L

ÇALI MA SÜRES

~8 SAAT (KULLANIMA BA

ÖLÇÜLER (mm)

55 x 80 x 25

IRLIK

80 gr.

LIDIR)

Kanal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Frekanslar
863.000 MHz
863.200 MHz
863.400 MHz
863.600 MHz
863.800 MHz
864.200 MHz
864.400 MHz
864.600 MHz
864.700 MHz
865.000 MHz

TEKN K ÖZELL K
KULAKLIK SES ÇIKI I
SES KARAKTER ST
SES BOZULMASI
KULAKLIK SOKET
TEKN K ÖZELL K
ANTEN ÇIKI GÜCÜ
SES KARAKTER ST
SES BOZULMASI
KROFON SOKET

ALICI
15 mw / 32 ohm
20 Hz - 12 KHz
%0,5 ' den az
3.5 mm ÇAP

VER
10 mw / 50 ohm
20 Hz - 12 KHz
%0,5 ' den az
3.5 mm ÇAP

TA IMA VE ARJ ÇANTASI
ARJ ÇANTASI

Arka görünüm

Ön görünüm
Ta ma çantas , 19 adet ORIA-050 Rehber
cihazlar ayn anda k sa sürede arj eder ve ayn
zamanda cihazlar toplu halde bir yerden di er yere
ta rken zarar görmemelerini sa lar. arj i lemi, 220
Volt ehir ebekesinden veya seyir halindeyken oto
çakmak giri inden al nan 12 - 24 Volt DC gerilim ile
yap labilir. Ta ma çantas n ön panelinde Cihazlar n
arj durumlar takip etmek için Led göstergeler
bulunmaktad r. arj n yeteri kadar yap ld
arj
çantas n ön k sm nda bulunan K rm renkli
Ledlerden takip edilebilir. Al
arj bo alm ise
Çantan n ön panelinde kendisine ait arj Ledi yanar.
arj doldu unda ise söner. Ledi sönen Al lar
kullan m için haz r konuma gelmi demektir.

Teknik özellikler ( ARJ VE TA IMA ÇANTASI )
HAZ TA IMA KAPAS TES

19 adet

ÇALI MA VOLTAJI ( 1 )

220VAC +/-%10

ÇALI MA VOLTAJI ( 2 )

12 - 24 Volt Aküden

AKIM SARF YATI ( 1 )
AKIM SARF YATI ( 2 )
GÖVDE YAPISI

Metal / f n boyal

ÖLÇÜLER (cm)

45 x 37 x 11
7,4 Kg.

IRLIK

Simultane çevirilerde;
Kablosuz Tercüman Dinleme sistemleri, aç k veya
kapal alanlarda, ayn anda farkl dillerde yap lan
sunumlar, anlat mlar vs. için kullan lmas son derece
gerekli sistemlerdir. ORIA-050 cihazlar 10 farkl
kanalda çal abilmesi sayesinde 10 farkl dile
mensup kat mc lar toplant ya i tirak edebilirler.
Konu mac , toplant salonuna ait ses sistemlerini
kullanarak anlat
yaparken, tercümanlar da kendi
kabinlerinden konu mac dinlerler. Ayn anda, ORIA-050 Mikrofonlar kullanarak kendi diline ait çevirisini ilgili
kanaldan dinleyicilere aktarabilirler. Kat mc lar, istedikleri dile ait tercümeleri, ORIA-050 cihaz n üzerinden, o
dile ait kanal numaras seçerek dinleyebilirler. Soru sormak isteyen bir kat mc , toplant salonuna ait mevcut
ses sisteminin Kablosuz El mikrofonundan sorusunu tercümanlara iletebilir. Bu durumda soru soran ki iyi
salondaki herkes duyabilir. Salona ait böyle bir sistem mevcut de il ise kat mc kendi üzerinde ta
ORIA-050
Mikrofonundan da sorusunu tercümanlara iletebilir. Ancak, sorusunu sadece kendi dilinden takip eden kat mc lar
duyabilirler.
Personel e itiminde;
Personel, irketlerin veya kurumlar n en de erli kayna
r ve sürekli kendini
geli tirme yolunda e itimin gereklili i kaç lmazd r. Düzenlenen e itim
programlar nda etkili ileti im ortam sa lanabilmesi için Kablosuz Kulakl k ve
Mikrofon sistemi kullan lmas kaç lmazd r. Sistemin kablosuz olmas
sayesinde, E itim an nda sabit bir yere ba ml kalmadan da program
yürütülebilir. Bu e itim, bir toplant salonunda yap labildi i gibi kurum
içerisinde bir yerden ba ka bir yere toplu halde yürüyerek de yap labilir. Hatta
toplu araç içerisinde seyir halindeyken de düzenlenebilir. Her mekanda
ORIA-050 Kablosuz Dinleme / Konu ma sistemi son derece verimli çal r.
itmene soru sormak isteyen ki i, izin isteyerek kendi ORIA-050 cihaz n mikrofonundan sorusunu sorabilir,
itmen ve di er personeller de bu esnada sorulan soruyu kendi ORIA-050 Kulakl klar ndan dinleyebilirler.
itimci, daha sonra, kendisine yöneltilen sorunun cevab , kendi mikrofonundan konu arak Kat mc larla
diyalo unu böylece sürdürmü olur.
Fabrika gezilerinde;
Fabrikan n ürünlerini ve üretim tesisini tan tmak, üretim proseslerini anlatmak için yerli ve yabanc misafirlerin
kl kla i letmeye davet edilmeleri kaç lmazd r. Özellikle, piyasaya yeni ürün sunacaksan z, bunun için son
derece etkili bir tan m faaliyeti gereklidir. Fabrika turlar düzenlenirken sunumun etkili olabilmesi için de ya sessiz
bir ortam gereklidir ya da Kablosuz Kulakl k Sistemi kullan lmal r. Kablosuz çift yönlü dinleme / konu ma
sistemini kullanan kat mc lar / dinleyiciler çok gürültülü ortamda da olsalar, ta
klar Mikrofonlu Kulakl klar
sayesinde kar kl yüksek kalitede ve net olarak birbirleri ile ileti im kurabilirler. Kat mc lar (dinleyiciler),
konu mac ya soru sormak istediklerinde farkl bir cihaza gereksinim duymadan, üzerlerinde ta
klar ORIA-050
mikrofonlar ndan sorular konu mac ya rahatl kla iletebilirler. Ayn anda di er tüm kat mc lar da kendi
kulakl klar ndan iki ki i aras nda geçen bu diyalo u dinleme imkan na sahip olurlar. Rehber, daha sonra,
kendisine yöneltilen sorunun cevab , kendi mikrofonundan konu arak Kat mc lara aktar r. Sistemin, kablosuz
olmas , tan m an nda sabit bir yere ba ml kalmadan tan m program n yürütülebilmesi avantaj getirir.
Tan m turu, Fabrika içerisinde bir yerden ba ka bir yere toplu halde yürüyerek de yap labilir.
Fabrika tan m turu etkinli inde;
1-Konu mac (Rehber)
2-Gerekti inde, ayn anda Rehberi dinleyip misafirlerin dilinde an nda çeviri yapan
Tercüman veya tercümanlar,
2-Kat mc lar (misafirler) bulunmaktad r.
Rehber fabrikay gezdirirken ayn zamanda yeni ürünleri ve imalat sürecini
anlatmaktad r. Rehberi dinleyen misafirlerden her hangi biri, rehberden izin isteyerek
kendi ORIA-050 cihaz n mikrofonunu kullanarak sorusunu iletebilir. Sorulan soruyu
tüm misafirler de kendi kulakl klar ndan ayn anda duyabilirler. Rehber, daha sonra,
cevab vererek anlat na devam eder.

