
OKAYO är ett moduluppbyggt och kostnadseffektivt trådlöst mikrofonsystem 
som enkelt kan anpassas till olika behov. Det passar för en mängd olika 
användningsområden såsom guidningar, skolor, seminarier eller sammanträden, 
produktdemonstrationer, föredrag, predikningar, gymnastikpass etc. 

EJ-501TM är en avancerad mikrofon för användning med OKAYO diversity-
mottagare eller högtalare. Den kan enkelt anpassas och användas som en 
standardmikrofon med Tyst/Tala-funktion (Mute/Talk) eller ställas in på Tryck för 
att tala (Push to Talk) för användning i t.ex. klassrum där man har ett behov av 
användning av flera mikrofoner samtidigt. 

Använder du den med mottagare av typ DR-701A, synkroniseras mikrofonen 
dessutom automatiskt. Denna funktion är lämplig i t.ex. i skolor med flera 
klassrum med trådlösa mikrofoner, då mikrofonen automatiskt ställs in på rätt 
kanal när den kommer inom räckhåll från mottagaren.

Handsändaren EJ-501TM kan även användas ihop med OKAYOs äldre trådlösa 
system. Omställningen till den äldre versionen görs direkt på EJ-501TM-
sändaren. Mer information om detta finns i bruksanvisningen.

Läs mer om OKAYOs trådlösa mikrofonsystem i databladen om 
diversitymottagare eller högtalare!

Univox – co-developed with OKAYO

Vi har tillsammans med OKAYO ytterligare utvecklat OKAYOs standardficksändare 
och -mottagare för att förbättra taluppfattbarheten för hörapparatbärare. För 
att uppfylla kraven på tillgänglighet och erbjuda en bra ljudupplevelse även för 
hörapparatbärare, bör du alltid försäkra dig om att det är dessa specialutvecklade 
modeller du använder.

EJ-501TM trådlös handmikrofon
16 kanaler, 863-865MHz

Egenskaper 

• Trådlös mikrofon 863-865MHz

• 16 kanaler

• Ställ in själv – push to talk eller 
standardinställning med mute-funktion

• Räckvidd upp till 60m i fritt fält

• Digital display med kanal (upplyst vid 
kanaländring)

• Fulladdade NiMH-batterier (max  
1600mAh) ger 8-10 timmars 
användningstid

• Fungerar även med alkaline AA  
batterier (17 timmars användningstid)

• Automatisk synkronisering vid 
användning med mottagare DR-701A

• Varning för låg batterinivå

• Automatisk avstängning vid laddning

• Fungerar även med Okayo generation 1 
(kanal 1-8, A-H)

• Laddstation HDC-502 för 2 mikrofoner 
(tillbehör)

• Laddstation kan monteras på bord 
(fäste krävs som tillbehör)

Ställ in själv! Push to talk eller standardmikrofon

Hearing excellence since 1965



EJ-501TM trådlös handmikrofon, 16 kanaler, 863-865MHz
Tekniska data

Kondensatorkapsel 

Strömförsörjning 2st AA 1,2V NiMH (max 1600mAh) alternativt 2st alkaliska AA 1,5V batterier

Strömförbrukning < 100mA @ RF power "Hi" & DC 2.4V 
 < 80mA @ RF power "Low" & DC 2.4V

Batteritid > 8 timmar @ 1600mAh laddningsbara batterier & RF power "Hi" 
 > 10 timmar @ 1600mAh laddningsbara batterier & RF power "Low"

RF uteffekt 10mW @ RF power "Hi" 
 1mW @ RF power "Low"

Frekvensgång 70Hz~15KHz @ DR-701/DR-701A modul

Vikt 138g

Storlek 19,5 x 3cm

Artikelnummer 502501 EJ-501TM, Handmikrofon push to talk med kondensatorkapsel

 582502 HDC-502 laddstation för 2st EJ-501TM

Bo Edin AB
Besök

Tel
Fax

För kompletterande upplysningar hänvisar vi till datablad/broschyr, bruks-/installationsanvisning och CE-certifikat som 
kan laddas ned från www.univox.eu/www.edin.se, Dokumentarkiv. Vid behov kan reservdelslistor och annan teknisk 
dokumentation beställas via support@edin.se.

Stockby Hantverksby 3, 181 75  Lidingö
Förrådsvägen 2 B, 181 41  Lidingö

08-767 18 18
08-767 18 20

E-post
Internet

info@edin.se
edin.se  •  univox.eu
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