
Guidesystem

Trådlösa ficksändare och -mottagare
16 kanaler, 863-865MHz

Egenskaper 

• Trådlösa ficksändare och 
fickmottagare med laddningsbara 
batterier (2 st AA NiMH, max 
1600mAh)

• Lätt att använda, kräver ingen fast 
installation

• Räckvidd upp till 100 m i fritt fält

• Digital display med kanal (upplyst vid 
kanaländring)

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

• 12-15 timmars användningstid med 
alkaliska batterier

• Flera nivåer på sändare inkl. sekretess

• Hörtelefon/hörsnäcka, eller halsslinga 
för hörapparatbärare

• Flera olika mikrofonalternativ

• Laddstation för 2, 12, 36 eller  
50 enheter

Med bästa taluppfattbarhet för hörapparatbärare

Hearing excellence since 1965

Univox halsslinga

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.

OKAYO är ett moduluppbyggt och 
kostnadseffektivt trådlöst system 
som enkelt kan anpassas till olika 
behov. Det passar för en mängd 
olika  användningsområden såsom 
guidningar (inom- och utomhus), 
skolor, seminarier  eller sammanträden, 
produktdemonstrationer, föredrag, 
simultantolkningar, predikningar, 
gymnastikpass etc. Systemet använder 
863-865 MHz-bandet, vilket ger en 
anläggning som är mindre känslig för 

OKAYO guidesystem består av ficksändare EJ 7XT och -mottagare EJ 7R, som 
laddas enkelt i laddstationen. Full laddning ger 8-10 timmars användningstid. 
Skulle Du ha glömt att ladda enheterna kan Du byta ut de laddningsbara 
batterierna mot standardbatterier. Finns det hörapparatbärare i publiken kan 
man enkelt ansluta en halsslinga. Det finns även en stationär sändare för 
anslutning till PA-anläggning eller dylikt.

störningar än de system som använder en lägre frekvens. Sändarna kan också 
användas med diversitymottagare för fast installation, med trådlösa högtalare 
och med Univox slingväska. Mer information om detta finns i datablad för 
diversitymottagare/trådlösa högtalare/slingväska.
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Broschyr, bruks- och installationsanvisning finns på www.edin.se

Bo Edin AB
Besöksadress

Tel
Fax

 Stockby Hantverksby 3, 18175  LIDINGÖ
 Förrådsvägen 2 B, 18141  LIDINGÖ

08-7671818
08-7671820

E-mail
Internet

info@edin.se
edin.se  •  univox.eu

OKAYO II trådlös kommunikation
Tillverkardata 

Tekniska data – fickmottagare och -sändare

PLL-mottagare och -sändare med frekensområde 863-865 MHz 
16 valbara kanaler 
Räckvidd upp till 100 m i fritt fält 
Hölje aluminium 
LCD-indikering kanal, frekvens, batteristatus 
Kanalväljare set, up, down 
Strömförsörjning 2 st AA 1,2V NiMH (max 1600mAh) alternativt 2 st alkaliska AA 1,5V 
Strömförbrukning Fulladdade NiMH-batterier (4-5h) ger 8-10h användningstid 
 Alkaliska batterier ger 12-15h användningstid

Tekniska data – fickmottagare EJ-7R (art nr 501007)

Frekvensfönster  max 12 MHz 
Dynamikområde  >80dB 
Distorsion  <1% 
Frekvenskorrigering <50 µS 
RF Spurious rejection 55dB @ 250 kHz 
Grannkanalundertryckn. 55dB @ 250 kHz 
AUX ut -5dBv/-10dBv/-15dBv/@1 kHz MOD 
 20 KHz High/Mid/Low  
Utnivå Max 750 mV Up 
Hörlursuttag 3,5 mm uttag för både stereo och mono 
Storlek 98x64x26 mm 
Vikt 175 g inkl. batterier

Tekniska data – ficksändare EJ-7XT  Plus (art nr 502707+)

Uteffekt 10 mW 
Spurious emission mindre än 250 nW 
Audioingång Mini-XLR: mikrofon in, AUX in 3,5mm 
Av-/på-/nivåkontroller sekretess, hög/medel/låg 
Storlek 88x64x26 mm 
Vikt 170 g inkl. batterier

Fickmottagare EJ-7R 
med hörsnäcka

Ficksändare 
EJ-7XT Plus med 
myggmikrofon

Univox mottagare EJ-7R  
med halsslinga


