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 Sistem tamamen kablosuz çalışmaktadır. Teşhir ve sunum 
noktalarında kablo kullanılmamaktadır. Dış ortamlarda kullanılan RF-ID 
sinyal göndericiler pilsiz güneş enerjisi ile gün boyunca kesintisiz çalışır. İç 
mekanlarda kullanılan RF-ID sinyal göndericiler pil veya şehir şebekesi 
yardımı ile çalışırlar. Sistemin çalışması esnasında yaydığı 
elektromanyetik dalgalar objelere ve insan sağlığına zarar vermez.  
AG-100 Sesli Rehber Cihazı şarjlı pil ile çalışır. Tam şarjlı iken ortalama 8 
saat hizmet verir ve kullanılmadığında otomatikman enerji tasarrufu 
moduna geçer. 

 Özel şarj standı 60 adet alıcıyı aynı anda şarj edebilecek 
kapasiteye sahiptir. Şarj standı her bir cihaz için ayrı şarj koruma 
devresine sahiptir. Şarj yuvalarının her birinin kendisine bağlı bulunan 
cihazı şarj edip etmediğini veya dolu olup olmadığını gösteren ışıklı 
uyarıları vardır.

SİSTEMİ OLUŞTURAN ÜRÜNLER;
•     Audio Guide kulaklık
•     RF-ID (iç/dış mekan uyumlu) 
•     Şarj ünitesi,
•     Bilgisayar programı / Ara bağlantı aparatı,
•     Ses prodüksiyonları

 Sesli Rehberlik Sistemi, müze/ören yerine gelen ziyaretçilere 
müzede sunulan eserler hakkında çok lisanlı olarak sesli rehberlik hizmeti 
vermesini sağlar. AG-100 özellikle kalabalık gruplara daha süratli daha 
etkili ve diğer grupları rahatsız etmeksizin ses sistemi hizmeti vermek 
üzere tasarlanmıştır.

 Sistem belirli noktalara varıldığında söz konusu objelere verilen 
sıra numaralarının sesli rehberlik cihazında manuel olarak seçilmesiyle 
veya belirli müze/ören yerlerinin izin verilen objelerine ait RF-ID 
cihazlarına yaklaşıldığında kendiliğinden başlatılarak tanıtılan obje ve 
yere ilişkin programlanmış ses kaydının Türkçe dahil çeşitli dillerde 
dinletebilme özelliğine sahiptir. Grup ziyaretçilerin ve bireysel 
ziyaretçilerin kullanımına uygundur.

GENEL ÖZELLİKLERİ;
•     Lisan sayısı 9’a kadar artırılabilir,
•      Rehber ses seviyesi kontrol butonları, 
•      Listeden eser numarası seçme, 
•      Play / pause düğmesi, 
•      RF-ID sinyal arama düğmesi, 
•      Dahili hoparlörü, 
•      Kulaklık giriş soketi, 
•      Şarj girişi,
•      Parça yükleme/silme PC soketi,
•      Bilgisayar programlama girişi.
      (Genel çalışma özelliklerine ait ayarlar)
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