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AVS-Flexi multiplikátor rendszer 

beüzemelésének ajánlott folyamata 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1. Helyezzük el az asztalokon a Proteus készüléket, a Multiplikátor 

főmodulját (”A”), a bővítő modul(oka)t (”B”), a gogglikat (stimulációs 

szemüveg) és fejhallgatókat. 

 

 

 

2. A főmodulon és a bővítő modul(ok)on 

az összes erősség-szabályozó 

forgatógombot csavarjuk a legerősebb 

állásba (óramutató járásával megegyező 

irány). 
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3. A gerincvezetékekkel kapcsoljuk össze a multiplikátor moduljait. Először 

a főmodul kimenetéről az első bővítő modul bemenetére. Ha több bővítő 

modult használunk, akkor az első bővítő modul kimenetét kapcsoljuk 

össze a második bővítő modul bemenetével, a második kimenetét a 

harmadik bemenetével, stb. 

A gerincvezetékeknek a két végén eltérő formájú csatlakozókat találunk. 

Minden esetben egy kimenetet egy bemenettel kell összekötnünk, amikor 

a főmodulokat kapcsoljuk össze egymással. 

 

 

4. Csatlakoztassuk a főmodulra (”A” modul) a bemenetet (amely a Proteus 

felől fogja a jeleket továbbítani). A kilencpólusú csatlakozót a szélesebb 

oldalával fölfelé dugjuk a „Bemenet” feliratú aljzatba. Ha fixen fogjuk 

használni a rendszert, érdemes meghúzni a rajta lévő csavarokat, hogy 

stabilan álljanak a helyükön. 

 

 
 

 

 

 

5. A Proteus készüléken állítsuk maximális erősségre a szabályozókat. A 

készülék tetején mindkét szabályozót a bal oldali állásába csavarjuk.   

 

 

 

6. Csatlakoztassuk a Proteus készüléket a 

főmodul bemenetéhez. A színessel jelölt jack 
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dugó a szemüveg jelölésű csatlakozóba dugjuk, amely a Proteus készülék 

tetején van. A jelöletlen jack dugót a Proteus jobb oldalán található 

fejhallgató rajzjelű aljzatba dugjuk. Figyeljünk, nehogy az AUX feliratú 

aljzatba dugjuk, azt ugyanis a külső hangforráshoz kell használni. 

 
 

 

7. Amennyiben használunk külső hangforrást, a sztereó összekötő kábellel a 

hangforrás (Laptop, CD-játszó, stb.) és a Proteus AUX csatlakozóját 

kapcsoljuk össze. 

 

 

 

8. Csatlakoztassuk a multiplikátorhoz a 

használni kívánt fejhallgatókat.  

 

 

9. Csatlakoztassuk a multiplikátorhoz a 

használni kívánt stimulációs 

gogglikat (szemüveg).  

 

 

 

 

10. Helyezzük áram alá a multiplikátort. Csatlakoztassuk az adapterek 

tápcsatlakozóit a megfelelő modulokhoz, valamint a hálózati konnektorba. 

 

 

11. Ha a Proteus készüléket hálózati adapterről tápláljuk, akkor annak 

adapterét is csatlakoztassuk a Proteushoz és a konnektorba. 

 

12. Kapcsoljuk be a Proteust. A jobb oldalán található tolókapcsolót toljuk 

fölfelé. VÁRJUNK 5 másodpercet, amíg a Proteus szoftvere betöltődik (a 

kijelzőjén a programverziók villogása megszűnik). 

 

13. Válasszuk ki a megfelő programblokkot (Proteus előlapján a középső „U” 

gomb nyomogatása, amíg megjelenik – Pl. P01, U01, U25, stb.) Ha 
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elemek vannak benne, a készülék emlékszik a legutolsó kiválasztott 

programra. Ha pl. a P12 programot szeretnénk majd használni, akkor a P-

vel kezdődő programblokknál megállhatunk akkor is, ha az nem a P01-es. 

 

 

14. Válasszuk ki a használni (futtatni) kívánt programot. A Proteus előlapján 

lévő alsó gombot nyomogassuk, vagy tartsuk nyomva, amíg elérjük a 

futtatni kívánt program számát. Aki ügyesen bánik a gombokkal, a 

programok számának csökkentése is elérhető, ha az alsó gombot nyomva 

tartjuk, s a fölsőt eközben megnyomjuk. 

 

15. Indítsuk el a programot. Nyomjuk meg a fölső gombot. 

 

16. A stimulációs gogglik (szemüvegek) és a fejhallgatók erősségét a 

multiplikátoron található színes erősség-szabályozó forgatógombokkal 

állítsa be minden felhasználó magának kényelmesre. 

 

17. Ha bármelyik eszközt (hallgatót, vagy gogglit) el akarjuk távolítani a 

rendszerből, vagy újabbat akarunk hozzá csatlakoztatni, előtte állítsuk le a 

Proteust és áramtalanítsuk a multiplikátor moduljait. 

 

 


