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ÖVERSIKT

Sändare
1. Antenn
2. Batteriindikator
3. Status batteri LCD
4. Låsning av kanal LCD 
5. Vald kanal LCD
6. Aux-in
7. Upp/Ned-knapp
8. Strömbrytare
9. Inbyggd mikrofon
10. Mikrofoningång
11. Sekretess
12. Halssnoddsfäste

Strömbrytare 

• Tryck ned och håll strömbrytaren  nedtryckt i 1 sekund för att starta 
sändaren.  visas i LCD-skärmen och därefter den sist använda kanalen.

• Tryck ned och håll strömbrytaren nedtryckt i 2 sekunder för att stänga av 
sändaren.  visas i LCD-skärmen och därefter slocknar skärmen.

Låsning av kanal

• Kanalen låses automatiskt och symbolen visas om sändaren inte har 
använts på 5 sekunder efter det att den slagits på.

• För att låsa upp kanalen tryck ned knapparna  och  samtidigt i 2 sekunder 
tills symbolen slocknar.

Välja kanal

• För att välja bland de upplåsta kanalerna tryck ned knapparna  eller  tills du 
står på önskad kanal.
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Känslighetsjustering

• För att komma till funktionen  när kanalen är låst, tryck ned  i 2 sekunder.

• Tryck på pil knapparna  för att justera känsligheten.  
(Grundinställning:  ).

• Tryck in strömförsörjning för att bekräfta inställningen.

Sekretess

• När sekretessknappen är intryckt går inte ljudet ut från mikrofonen. Observera att 
sekretessknappen även används vid synkronisering (se nedan).

Mottagare
1. Antenn
2. Strömbrytare
3. Status batteri LCD
4. Låsning av kanal LCD 
5. Vald kanal LCD
6. Volym
7. Upp/Ned-knapp
8. Strömbrytare
9. Hörlursuttag

Strömbrytare 

• Tryck ned och håll strömbrytaren  nedtryckt i 1 sekund för att starta 
mottagaren.  visas i LCD-skärmen och därefter den sist använda kanalen.

• Tryck ned och håll strömbrytaren nedtryckt i 2 sekunder för att stänga av 
mottagaren.  visas i LCD-skärmen och därefter slocknar skärmen.

Energispar

Mottagaren stängs av om den inte tar emot en signal inom 20 minuter. 
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Kanalsynkronisering av sändare och mottagare
Vid synkronisering ska enheterna vara högst en meter från varandra. 

• Tryck ned sekretessknappen på sändaren innan den startas.

• Slå på sändaren. Den lila lampan blinkar vilket indikerar att funktionen för 
synkronisering av kanaler är aktiverad. Ställ in önskad kanal.

• Slå på mottagaren/mottagarna för att synkronisera dem. En eller flera mottagare kan 
synkroniseras samtidigt.

• När kanalerna har synkroniserats visar mottagaren samma kanal som sändaren och 
lampan lyser med fast blått sken.

• Tryck ned sändarens sekretessknapp för att gå ut ur synkroniseringsfunktionen. När 
sändaren lämnat synkroniseringsfunktionen stängs ljudet av när sekretessknappen 
trycks ned.

OBS! Om synkroniseringen misslyckas
1. Slå av sändaren och följ ovanstående procedur för att göra om synkroniseringen.
2. Om det fortfarande inte fungerar, stäng även av mottagaren/mottagarna och gör om 

hela synkroniseringsproceduren enligt ovan.

Batteri- & signalindikering 

LED-indikator Sändare Mottagare

Blinkande 
sken

Röd Sekretess aktiverad 
Låg batterinivå

-

Blå Sekretess aktiverad
Batterinivå OK

-

Lila Kanalsynkronisering 
aktiverad

-

Fast sken

Röd Signal översänd
Låg batterinivå

Signal mottagen
Låg batterinivå

Blå Signal översänd
Batterinivå OK

Signal mottagen
Batterinivå OK

Ingen LED Enheten är avstängd Enheten är avstängd/
Signal ej mottagen

Bruksanvisningen är baserad på tillgänglig information vid publiceringen och kan ändras 
utan föregående meddelande.


