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Kezelés: 

A fülhallgató használatba helyezése: 

Helyezzen 2 AAA elemet az eszközbe, figyelembe véve 
a „+” és „-„  pólusokat! 

A transmitter használatba helyezése: 

Helyezzen 2 AAA elemet az eszközbe, figyelembe véve 
a „+” és „-„  pólusokat 

Csatlakoztassa az Audio-kábelt a kívánt kimeneti 
egységbe (pl.: TV, PC, DVD lejátszó, CD lejátszó, MP3 
lejátszó, stb), az AUDIO OUT helyére! 

Beállítások: 

Vezeték nélküli fejhallgató: 

Csatlakoztassa a transmittert az eszköz AUDIO OUT 
feliratú részéhez, majd állítsa a transmittert 
WIRELESS EARPHONES módba, és a transmitter 
használatra kész. Kapcsolja be a fogadó eszközt az 
„ON/OFF”  gomb segítségével, majd állítsa be a 
hangerőt. 
Először nyomja meg a RESET gombot, majd a SCAN 
gombot! Ez esetben hallani fogja, amint a hang 
felerősödik. 

Vezeték nélküli internetes csevegés: 

Csatlakoztassa a transmitter audio kábelét, valamint a 
másik hangkimeneti kábelt a PC AUDIO OUT feliratú 
nyílásába, a 2-es képen látható módon. 
Majd a kábel egyik végét csatlakoztassa a transmitter 

MIC feliratú nyílásába, másik végét pedig a PC MIC 
feliratú nyílásába. 
Helyezze fejére a fejhallgatót, majd állítsa azt AUDIO 
CHAT állásba. 
Kapcsolja be a fogadó eszközt az „ON/OFF”  gomb 
segítségével, majd állítsa be a hangerőt. 
Először nyomja meg a RESET gombot, majd a SCAN 
gombot! Ez esetben hallani fogja, amint a hang 
felerősödik. 

Vezeték nélküli lehallgatás: 

Helyezze a transmittert azon személy közelébe, akit le 
szeretne hallgatni ( lehet ez idősebb ember, 
kisgyermek, stb), majd állítsa az eszközt 
MONITORING (lehallgatás) állásba! 
Kapcsolja be a fogadó eszközt az „ON/OFF”  gomb 
segítségével, majd állítsa be a hangerőt. 
Először nyomja meg a RESET gombot, majd a SCAN 
gombot! Ez esetben hallani fogja, amint a hang 
felerősödik a fejhallgatón. 

Rádióhallgatás: 

A fejhallgatót használhatja rádióhallgatásra is. Nyomja 
meg egyszer a SCAN gombot, ekkor az eszköz 
automatikusan elkezdi keresni az elérhető 
rádióállomásokat. Amennyiben megtalálta az Ön számára 
megfelelő állomást, nyomja meg a RESET gombot. 
ASCAN gomb lenyomásával ismét keresésbe kezdhet. 

Vezetékes fülhallgató: 

Csatlakoztassa az egyik Audio kábelt a jel vevő AUDIO 
OUT feliratú nyílásába a 4-es képen látható módon,  

majd a másik végét csatlakoztassa a lejátszó megfelelő 
nyílásába (lehet ez PC, MP3 lejátszó, stb…). 

Az egység kikapcsolása: 

Amennyiben nem kívánja tovább használni az eszközt, 
állítsa a transmittert „OFF”  állásba , majd a 
hangerőszabályzót is „OFF” állásba helyezve az eszköz 
teljesen kikapcsol. Amennyiben hosszabb ideig nem 
használja az eszközt, tanácsos az elemeket is 
eltávolítani, ezzel is meghosszabbítva azok 
élettartamát. 
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Technikai tulajdonságok: 

Transmitter: 

Kibocsátási frekvencia:  86±0.5MHz 

Modulációs mód: FM 

Kibocsátási távolság: ≥8m 

Hanganyagok fogadása különböző audio és vizuális 
eszközöktől, mint például: TV, DVD/VCD lejátszó, MP3 
lejátszó, stb 

Energia ellátás: 2db AAA elem, illetve 4.5 V DC 

Fejhallgató: 

Frekvencia tartománya: 86-108 MHz 

Fogadási mód: FM 

Torzulás: kevesebb, mint 2% 

Energia ellátás: 2db AAA elem 

Megjegyzések: 

A transmitter antennaként is használható. 

Amennyiben a hang torz, vagy túl zajos, halkítsa le a 
csatlakoztatott eszközöket (pl.: TV, DVD/VCD lejátszó, 
MP3  lejátszó, stb). 

Távolítsa el az elemeket, amennyiben a következő 
problémák lépnének fel: 

A transmitter kijelzője homályossá válik. 
A fogadó jelfogadása gyenge. 
A hang gyengévé, és torzulttá válik. 
 

Megjelenés, valamint funkció-leírás: 

A) Fogadó:     

1, Elemek helye     
2, Hangbeállítása, valamint ki-be kapcsolás  
3, Kereső gomb (SCAN) 
4, Visszaállító gomb (RESET) 
5, Bekapcsolási állapotjelző  
6, Hang kimenet    
   

B) Vevő: 
 

7, Állapotjelző (elülső) 
8, Állapot és funkció váltás 
9, Mikrofon kimenet (MIC) 
10, Töltő helye (4.5 V DC) 
11, Mikrofon 
12, Audio kábel helye /13, elemtartó helye 
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