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Systemkomponenter
Tack för att ni har valt att köpa Okayo Stationär sändare EJ-770T.

Stationär sändare EJ-770T
Stationär sändare 863-865 MHz.

Fickmottagare (EJ-7R)
Mottagare med uttag (3,5mm) för hörsnäcka/hörlurar eller halsslinga för hörapparatbärare.

Laddstation
OKAYO laddstation med helautomatisk laddning. Laddstation finns för 2, 12, 36 eller 
50 enheter. Fulladdade batterier (NiMH, max 1600mAh, 5-6 timmar) ger 8-10 timmars 
användningstid.

Övriga komponenter
I produktserien finns även stationära diversitymottagare, olika typer av trådlösa mikrofoner 
och uppladdningsbara högtalare.
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Översikt stationär sändare (EJ-770T)

1. Huvudströmbrytare

2. MIC/VOL; volymkontroll för fast ansluten 
mikrofon

3. MIC/TX; när lysdioden är tänd sänds 
signal från den fast anslutna mikrofonen 
via EJ-770T

4. AUX in volymkontroll

5. AUX/TX; när lysdioden är tänd sänds 
signal från AUX in via EJ-770T

6. Indikering UHF-sändare

7. LCD display UHF-sändare (kanalinfo)

8. Ljudnivåindikator UHF-sändare

9. Aktivering inställning av kanal UHF-
sändare

10. Kanalväljare (upp/ned) UHF-sändare

11. Strömbrytare/volymkontroll UHF-
sändare

12. Volym hörlursuttag

13. Hörlursuttag (6,3mm, 32 Ohm)

14. Uttag för antenn

15. AUX ut

16. AUX in

17. Balanserad mikrofoningång (XLR)

18. Av/på strömförsörjning 
kondensatormikrofon (5V)

19. Obalanserad mikrofoningång (6,3mm)

20. DC ut (12-15V 500mA, kan strömförsörja 
en EJ-770T)

21. DC in (12-15V 1A)

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21

Each part’s name and function

Power switch (on/off)
MIC/VOL  (Wired mic volume control)
MIC/TX 
(When the light is on, the wired mic signal will be transmitted through EJ-770T)
AUX input/VOL (Volume control)
AUX/TX 
Transmitting indicator (for UHF transmitter module)
LCD (Showing the transmitting channel)
AF transmitting indicator/AF volume level indicator
Frequency set
Channel selector
UHF transmitting module/Power & Volume 
Earphone volume
6.3 mm stereo phone jack (32 ohm)
Antenna hole
AUX output
AUX input
Balanced mic input jack
Condenser mic power supply (5 V)
Unbalanced 6.3 mm mic Input jack
DC out (can connect with maximum one EJ-770T)
DC in

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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Anslutning av antenn och ljudkällor

2

5V

OFF/ON

CONDENSER        UNBAL.
MIC IN

Installation before use
1. Install antenna
Please attach the antenna enclosed in 
the box onto the antenna hole (14) on 
the rear panel. Screw it in and adjust 
the antenna angle.

Connect EJ-770T’s 
AUX OUT to Amplifier’s 
LINE IN or AUX IN

Connect CD PLAYER or other sound source’s 
AUX OUT to EJ-770T’s AUX IN (for balanced 

XLR mic jack)

MIC IN

(Caution! This unit can connect with  
extra one EJ-770T only)

DC out 

please use this product’s enclosed AC switching adaptor 
(100-240 VAC/12 VDC, 1 A).

Power supply  

(for unbalanced 
6.33 mic jack)

MIC IN

EJ-770T EJ-770T

Montering av antenner
Börja med att skruva fast den medföljande 
antennen (medsols) och vinkla antennen 
till vertikalt läge för att uppnå bästa 
sändningsförhållanden

2

5V

OFF/ON

CONDENSER        UNBAL.
MIC IN

Installation before use
1. Install antenna
Please attach the antenna enclosed in 
the box onto the antenna hole (14) on 
the rear panel. Screw it in and adjust 
the antenna angle.

Connect EJ-770T’s 
AUX OUT to Amplifier’s 
LINE IN or AUX IN

Connect CD PLAYER or other sound source’s 
AUX OUT to EJ-770T’s AUX IN (for balanced 

XLR mic jack)

MIC IN

(Caution! This unit can connect with  
extra one EJ-770T only)

DC out 

please use this product’s enclosed AC switching adaptor 
(100-240 VAC/12 VDC, 1 A).

Power supply  

(for unbalanced 
6.33 mic jack)

MIC IN

EJ-770T EJ-770T

Anslut EJ-770T AUX ut till 
förstärkares Line in eller 
AUX in

Anslut CD-spelare eller annan ljudkällas 
AUX ut till EJ770T AUX in.

MIC in
Balanserad mikrofon-
ingång (XLR)

MIC in
Obalanserad mikrofon-
ingång (6,3mm)

DC ut
Denna utgång kan enbart användas 
till att ansluta en extra EJ-770T

Nätaggregat
Använd endast medföljande nätaggregat 
(100-240 VAX/12 VDC, 1A)
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Inställningar sändare 

Mottagaren sätts på genom att vrida volymkontrollen medurs tills det hörs ett ”klick” och 
stängs av åt motsatt håll. Volymen ökas genom att vrida volymkontrollen medurs.

Kanalinställning 
1. Slå på huvudströmbrytaren (1).

2. Sätt på mottagaren, genom att vrida volymkontrollen medurs, och ställ in önskad 
kanal.

3. Aktivera kanalinställning genom att trycka ned SET-knappen i 2-3 sekunder till dess 
att kanalnumret som visas i displayen börjar blinka.

4. Välj därefter kanal genom att trycka på pil upp eller pil ned på sändarens framsida tills 
den kanal du valt syns i displayen.

5. Tryck åter på SET-knappen för att bekräfta val av kanal.

Notera: Tryck på någon av kanalväljarknapparna (upp/ned) för att se vilken frekvens 
inställd kanal motsvarar.

3

AF LEVEL

Operation & functions of the EJ-770T front panel 
1 2 3 4 5

A B C D E F

12 13

LCD (showing channel/frequency)
TX transmitting indicator
AF transmitting indicator/ 
AF volume level indicator
Frequency set
Channel selector
EJ-770T UHF transmitting module/ 
Power & Volume 

A.
B.
C.

D.
E.
F.

1. Turn on Power Switch (1).
2. Adjust and set preferred UHF transmitting module's channel.

2-1. Turn (F) clockwise (you will hear a “click”), then LCD will turn on and show the 
channel number, it means transmitting module is on. You can adjust the volume by 
keeping turning (F) clockwise. (Vice versa, turn counterclockwise till you hear a 
click and then LCD will show              , after 2 to 3 seconds LCD will turn off. )

2-2. Set & Adjust channel: 
Turn on transmitting module, LCD will show channel number such as               .
To adjust channel number please hold on “SET” (D) for one second, then channel 
number in LCD will start flashing like              , press “channel selector” (E) button 
and adjust to the channel number you want (1~16 or 1~96). Press “SET” (D) to 
finish your setting.

A. LCD-display (kanalinfo)
B. Indikering mikrofonkanal
C. Ljudnivåindikator
D. Aktivering inställning av kanal
E. Kanalväljare (upp/ned)
F. Strömbrytare/volymkontroll
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Överföring av mikrofonsignal till UHF-sändaren
Tryck in ”MIC TX”. När den röda lysdioden är tänd förs signalen från mikrofonen över till 
UHF-sändaren. Notera att även om ”MIC TX” inte är aktiverad sänds signalen ut via AUX ut 
och även via hörlursuttaget.

Överföring av AUX insignal till UHF-sändaren
Tryck in ”AUX TX”. När den röda lysdioden är tänd förs signalen från ljudkällan över till 
UHF-sändaren. Notera att även om ”AUX TX” inte är aktiverad sänds signalen från den 
anslutna ljudkällan ut via AUX ut och även via hörlursuttaget.

Hörlursuttag (6,3mm stereo)
Anslut hörlurar och justera volymen för att lyssna på signalen från ljudkällan som är 
ansluten till AUX in. OBS! Endast AUX in sänds ut via hörlursuttaget, ej MIC in.
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Översikt fickmottagare (EJ-7R)

1. Volymkontroll/strömbrytare 
Mottagaren sätts på genom att vrida volymkontrollen medurs tills det hörs ett ”klick” och 
stängs av åt motsatt håll. Volymen ökas genom att vrida volymkontrollen medurs. 

2. Indikeringslampa för strömförsörjning och mottagning. När mottagaren slås på lyser 
lampan rött. När mottagaren har kontakt med sändaren lyser lampan grönt.

3. Uttag för hörsnäcka/hörlurar/halsslinga (3,5mm). Både mono- och stereolurar kan 
användas.

4.  i (information). Frekvens på inställd kanal visas i LCD-displayen när i -knappen trycks 
ned.
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Användning fickmottagare EJ-7R
Börja med att sätta in batterier i mottagare. Sändare och mottagare skall vara inställda 
på samma kanal. Nedan följer en detaljerad beskrivning av enheternas olika funktioner 
och inställningar.

Övergripande 

Sätta in batterier
1. Håll tummen på locket till batterifacket och för det försiktigt 
i pilens riktning och lyft av locket.

2. Sätt in 2st 1,5V AA/LR6 alkaliska batterier eller 2st  
1,2V AA/LR6 uppladdningsbara NiMH-batterier (max 1600 
mAh).

3. Skjut tillbaka locket till batterifacket.

Information i LCD-display

1. Kanal 8 är vald och batterierna är fulladdade.

2. Batterierna börjar ta slut och bör laddas/bytas ut så snart 
som möjligt.

3. När batterisymbolen blinkar är batterierna i princip helt 
slut. När batterierna är helt tomma stängs mottagaren av 
automatiskt.

5. LCD-display. Tänds upp när enheten slås på. Batteristatus och kanal visas i displayen. 
Displayen slocknar efter ca 5 sekunder. När kanaländring görs, eller om du trycker på 
i-knappen, tänds displayen upp igen.

6. Kanalväljare. Tryck pil upp eller pil ner för att ställa in kanal.

7. Kontaktbleck för laddning (anpassat till Okayo laddstationer)

8. AUX ut volymkontroll. Tre nivåer; HI, MID och LOW

9. AUX ut (3,5mm) OBS! Används ej!

10. Antenn

11. Bälteshållare

12. Batterifack för 2st 1,5V AA/LR6 alkaliska batterier eller 2st 1,2V AA/LR6 
uppladdningsbara batterier (NiMH, max 1600 mAh)

13. Lock batterifack

OBS!  Ta ur batterierna om enheten inte ska användas under en 
längre tid.
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Om du använder uppladdningsbara batterier

Observera att dåligt laddade batterier kan försämra systemets prestanda.

Batterierna laddas i Okayo laddare som finns för 2, 12 (laddväska) eller 36 (laddväska) 
fickmottagare/-sändare. 

OBS!  Använd endast laddningsbara batterier (NiMH, max 1600 mAh) om du använder 
laddstation. Alkaliska batterier förstör laddstationen.

Sätta på mottagaren

1. Vrid volymkontrollen medurs tills du hör ett klick.

2. Indikeringslampa för strömförsörjning och mottagning lyser rött när mottagaren 
sätts på. LCD-displayen tänds och visar On. Kort därefter visas kanal och batteristatus 
i displayen. Displayen slocknar efter ca 5 sekunder. När kanaländring görs, eller om du 
trycker på i-knappen, tänds displayen igen.

3. Lampan övergår till grönt sken när mottagaren får signal från sändaren.

4. Anslut hörlurar/halsslinga till fickmottagaren.

Volymkontroll

Lyssna på ljudet från sändaren i hörsnäckan/hörlurarna/halsslingan och öka volymen till 
en behaglig nivå genom att vrida volymkontrollen medurs.

Kanalinställning

Välj kanal genom att trycka på pil upp eller pil ned på mottagarens framsida tills den 
kanal du valt syns i displayen.

AUX ut

Fickmottagaren kan anslutas till annan ljudutrustning (aktiv högtalare m.m.) via AUX 
ut. Volymen ställs in med kontrollen på mottagarens vänstra sida; HI/MID/LOW. AUX ut 
används ej.

Stänga av mottagaren

Stäng av mottagaren efter användning genom att vrida volymkontrollen moturs till dess 
att du hör ett ”klick” och meddelandet OFF syns i displayen. OFF slocknar efter en kort 
stund och mottagaren är då avstängd.
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Översikt laddstationer

HDC-707 (laddstation för två ficksändare/-mottagare)

1. Indikering fulladdat batteri (grönt sken)

2. Indikering laddning pågår (gult sken)

3. Uttag för transformator

4. Laddfack för ficksändare och -mottagare

Indikering fulladdat batteri (grön)1

2 Indikering laddning pågår (gul) Uttag för transformator3

Laddfack för ficksändare och -mottagare4
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HDC-712/736 (laddstation för 12/36 ficksändare/-mottagare)

1. Indikering fulladdat batteri (grön)

2. Indikering laddning pågår (fast gult sken)
OBS! Använd endast uppladdningsbara 
batterier. Indikeringslampan för laddning 
blinkar om felaktiga batterier används.

Placering av EJ-7R i laddstation

OBS! Vik ner antennerna  
och fäst i bältesklipset  
enligt bild innan du stänger locket.
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Användning laddstationer
Anslut den medföljande transformatorn till laddstationen och därefter till eluttaget. (För 
HDC-712/736 måste även strömbrytaren slås på.) Indikeringslamporna för fulladdat 
batteri (grön) och laddning pågår (gul) tänds hastigt i nämnd ordning. 

OBS!  Använd endast uppladdningsbara batterier (max 1600mAh). Indikeringslampan 
för laddning blinkar om felaktiga batterier används.) Laddstationen gör en ”självtest” och 
därefter tänds indikeringslampan för laddning pågår (gul) en kort stund, vilket bekräftar 
att laddstationen är klar för användning.

Stäng av ficksändarna/-mottagarna och placera dem i laddfacken så att indikerings-
lampan för laddning pågår (gul) lyser med ett fast sken. När enheterna är fulladdade 
tänds indikeringslampan för fulladdade batterier (grön).

OBS!  
Använd endast laddningsbara batterier (NiMH, max 1600 mAh) om du använder 
laddstation. Alkaliska batterier förstör produkterna.

Vik ner antennerna och fäst dem i bältesklipset, se bild på föregående sida (HDC-
712/736), innan du stänger locket.

Underhåll, skötsel och garanti
1. Håll systemet borta från regn, vatten eller fuktiga omgivningar samt starkt solljus/
värme för att undvika skador på systemet.

2. Hantera systemet med varsamhet för att förlänga livstiden. Observera att 
produktgarantin ej omfattar fel som uppstått genom ingrepp i produkten, ovarsamhet, 
felaktig inkoppling/montering.

3. Utsätt inte systemet för höga temperaturer.

4. Använd inte systemet med annan transformator än den som levereras med systemet.

5. Mikrofonen bör ej användas i närheten av störande källor såsom  
kommunikationsutrustning eller påslagna datorer, videobandspelare, DVD-spelare m.m.

6. Ta ut batterierna om mikrofonen/ficksändaren inte används under en längre tid för att 
förhindra batteriläckage som kan skada utrustningen.

7. Använd endast de laddningsbara batterier som leverantören rekommenderar (NiMH, 
max 1600 mAh).
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Felsökning

Det går ej att sätta på mottagaren

Kontrollera att laddade batterier finns i mottagaren och att batterierna är korrekt insatta.

Det går ej att sätta på mottagaren

Kontrollera att laddade batterier finns i mottagaren och att batterierna är korrekt insatta.

Jag hör inget i hörsnäckan/hörlurarna/halsslingan

1. Kontrollera att sändare och mottagare är inställda på samma kanal

2. Kontrollera att volymkontrollen är korrekt inställd

3. Verifiera att mottagare och sändare ej befinner sig för långt från varandra

Jag får störningar i mottagaren

1. Byt kanal om det finns andra sändare i närheten till dess att du hittar en störningsfri 
kanal

2. Störningar kan också orsakas av annan trådlös utrustning i närheten.

ERROR visas i display

1. Håll nere knapparna SET och UP och DOWN samtidigt som du sätter på   
mottagaren/sändaren.

2. Om återställningen lyckats syns ”ON” i displayen (OBS! Kanal visas ej).

3. Stäng av enheten och sätt på den igen.

Laddstationen indikerar inte att mottagaren tar emot laddning

Ta ur mottagaren ur laddstationen. Starta den och stäng av den igen och försök på nytt. 
Sändaren skall alltid vara avstängd när den står i laddstationen.

Laddstationens lampor tänds inte/blinkar

Starta mottagaren och stäng av den igen och försök på nytt. 

1. Kontrollera att det är laddningsbara batterier (NiMH, max 1600 mAh).

2. Kontrollera att batterierna är korrekt insatta i mottagare
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Teknisk information
Kompletterande upplysningar med tillbehörsförteckning och systemkomponenter med 
specifikationer för sändare, mottagare och laddstationer finns angivet i respektive 
datablad samt CE-certifikat kan laddas ner från www.edin.se, Dokumentarkiv. Vid behov 
kan reservdelslistor och annan teknisk dokumentation beställas via support@edin.se

Miljö
Släng förbrukade batterier/produkt enligt gällande miljöföreskrifter. 

Bo Edin AB är anslutna till REPA och El-kretsen. 

Om du följer ovanstående önskemål om återvinning medverkar du till en bättre miljö.

3. Kontrollera att laddstiften i laddstationen eller mottagarens kontaktbleck ej är 
dammiga eller smutsiga. Rengör med en bomullspinne med rengöringssprit vid behov.

4. Kontrollera att mottagarna är korrekt isatta i laddfacket

Om systemet trots ovanstående felsökning inte fungerar bör du lämna det till 
försäljningsstället eller sända det till Bo Edin AB enligt nedanstående adress. Märk 
godset med ditt namn, adress och telefonnummer samt bifoga kvitto eller faktura och 
felbeskrivning.
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Bo Edin AB  Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö Tel: 08 7671818 Email: info@edin.se
Besöksadress Förrådsvägen 2B, 181 41 Lidingö  Fax: 08 7671820 Webb: www.edin.se

Hearing excellence since 1965


