
A termék használatba vétele előtt, kérjük olvassa el az alábbi használati utasítást és őrizze is meg. Az eredeti leírás magyar nyelven készült.
Kicsomagolás után győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás során. Tartsa távol a gyermekeket a csomagolástól, ha az zacskót vagy más 

veszélyt jelentő összetevőt tartalmaz!
Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, 

továbbá gyermekek 8 éves kortól csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és 
megértik a biztonságos használatból eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek kizárólag felügyelet mellett végezhetik a készülék tisztítását 

vagy felhasználói karbantartását.

•  két kézi mikrofon a szettben • hatótávolság nyílt terepen: max. 60 m • stabil kvarc-frekvencia technológia • zavarszűrő és gerjedést gátló elektronika • kikapcsolás nélkül is 
némítható mikrofonok • működést jelző LED a mikrofonokon • audio jel és rádiófrekvenciás jel visszajelzése a vevőegységen • frekvencia jelzése a vevőegységen (nem LCD) • XLR 
& LINE OUT kettős kimeneti csatlakozó • háztartási célokra készült, nem professzionális felhasználásra tervezték • működési frekvenciasáv: 174-230 MHz • tartozék: ∅6,3 mm-6,3 
mm audio csatlakozókábel, 1,0 m • mikrofonok: ∅55/35 x 240 mm, 2 x AA (1,5 V) elem, nem tartozék • vevőegység: 210 x 45 x 140 mm, 220-240 V/50 Hz, 1,5 m csatlakozókábel

ÜZEMBE HELYEZÉS
Kézi mikrofon 
Óvatosan csavarja le a mikrofon markolatának végét és helyezzen be a jelölt polaritásnak megfelelően két AA (1,5 V) alkáli elemet. Helyezze vissza az elemtartó fedelét. A be- és kikapcsolás 
az ON-OFF kapcsolóval történik. A középső pozícióban a mikrofon némítható, annak kikapcsolása nélkül. Figyelem, a LED kijelző a bekapcsolt állapot visszajelzésére és a mikrofon azonosí-
tására szolgál a vevőegységgel történő használatkor, ez nem aktív LCD kijelző.    
Cserélje ki az elemeket, ha csökken a hatótávolság, vagy zajos az adás! • Az elemcserét csak felnőtt végezheti el! • Ne alkalmazzon együtt különböző gyártmányú vagy állapotú elemeket! • 
Ha az elemek kimerültek vagy hosszabb ideig nem használja a készüléket, azonnal távolítsa el az elemeket! • Ha azokból esetleg kifolyt a folyadék, akkor vegyen fel védőkesztyűt és száraz 
ruhával tisztítsa meg az elemtartót! • Az elemeket tilos felnyitni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni! • A nem tölthető elemeket tilos tölteni! Robbanásveszély! • Az elemek helyett ne tegyen bele 
akkumulátorokat, mert azok feszültsége és hatásfoka jelentősen kisebb! • Hidegben az elemek teljesítménye gyengül, gyakoribb elemcsere lehet szükséges!

Vevőegység 
Csatlakoztassa egy audio erősítő vagy keverő vagy aktív hangdoboz bemenetéhez az OUT MIX (LINE IN vonalszintű bemenethez) vagy a BALANCE (XLR szimmetrikus mikrofon beme-
nethez) kimenetek alkalmazásával. Egyidejűleg csak az egyik módot használja! Csatlakoztassa a fali aljzatba a hálózati csatlakozódugót és kapcsolja be a készüléket a I/0 kapcsolóval. Ha 
bekapcsolta a kézi mikrofonokat is, akkor a megfelelő VOLUME szabályozóval beállíthatja a kívánt kimeneti hangszintet. Az ideális beállítás függ a mikrofonok elhelyezkedésétől és az erősítő 
beállításaitól is. Az AF (audio) és RF (rádiófrekvencia) visszajelzők tájékoztatnak a stabil rádiókapcsolatról. Óvatosan húzza ki az antennákat és keresse meg velük a legjobb vételi pozíciót! 

JÓTANÁCSOK
• A kézi mikrofonok antennája általában alul található. Ezért ne fogja meg a mikrofonok alját, mert leárnyékolhatja az adást.  
• Ne mozgassa a mikrofont a kezében, mert megváltoztathatja a vételi körülményeket.
• Ne legyen a közelben bekapcsolt mobiltelefon, Bluetooth hangszóró, TV, számítógép, WiFi router vagy más rádiófrekvenciás eszköz, mert zavarhatja a vételt.
• A vevőkészülék legalább 1 méter magasan legyen a talaj felett. Ne szerelje falra, ne tegye fali polcra, mert ez jelentősen rontja a vételi viszonyokat.
• Ne legyen a vevőkészülék közelében nagyobb méretű fém tárgy vagy más elektromos berendezés.
• Az alkáli elemek üzemideje általában 8 óra, de ez változhat a használat körülményeitől függően.

HIBAELHÁRÍTÁS
Ha nincs hang vagy az zajos, ellenőrizze, hogy
- előírás szerinti-e a csatlakoztatás
- van-e hálózati tápellátás és jók-e az elemek
- nem sérült-e valamelyik vezeték
- megfelelően van-e beállítva az erősítő
- nem lépte-e túl a javasolt távolságot
- nincs-e zavaró elektromos készülék a közelben

TISZTÍTÁS
Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket a hálózatból tör-
ténő kihúzással! Használjon puha, száraz törlőkendőt. Ne 
használjon agresszív tisztítószereket és folyadékot! 

FIGYELMEZTETÉSEK
1. Kérjük, a használatbavétel előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót és tegye el a későbbiekben is hozzáférhető helyre! • 2. Ne vezesse a csatlakozókábelt szőnyeg, lábtörlő, stb. alatt vagy 
olyan módon, hogy balesetet (pl. elbotlás) okozzon! A csatlakozódugó könnyen hozzáférhető, azonnal kihúzható legyen! Áramtalanításkor ne a vezetéket, hanem a dugót fogja meg és húzza ki 
az aljzatból! • 3. Használat közben a készülék felmelegedése természetes jelenség. Ne takarja le, mert túlmelegedést, tűzveszélyt, áramütést vagy meghibásodást okozhat! • 4. Csökkentheti a 
hatótávolságot és a hangminőséget, ha a közelben rádiófrekvenciás berendezések működnek (mobiltelefon, WiFi router, számítógép, TV…) vagy ha a készülékek között nagyobb fém tárgyak 
találhatók (fém polc, vasbeton fal, hűtő-fűtőkészülék…) • 5. Törekedjen arra, hogy a mikrofonok és a vevőkészülék között ne legyen idegen tárgy. • 6. Ne helyezze a mikrofonokat hangsugárzók 
közelébe, mert ez gerjedést okozhat! • 7. Ne használjon egy hatókörön belül (kb. 60 m) azonos működési frekvenciájú készülékeket! • 8. Kizárólag száraz, beltéri körülmények között használható! • 9. 
A hálózati csatlakozókábel megsérülése vagy bármilyen más rendellenesség esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez! • 10. Használat után vagy ha hosszabb ideig nem használja, 
húzza ki a hálózatból! • 11. Az egységeket összekötő kábeleket tartsa távol más hálózati kábelektől! • 12. Ne működtesse a készüléket erős mágneses tér közelében! • 13. Óvja portól, párától, 
folyadéktól, nedvességtől, fagytól és ütődéstől, valamint a közvetlen hő- vagy napsugárzástól! • 14. A készüléket ne érje fröccsenő víz, és ne tegyen folyadékkal töltött tárgyakat, pl. poharat a 
készülékre! • 15. Nyílt lángforrás, mint égő gyertya, nem helyezhető a készülékre! • 16. Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat! • 17. A hálózati 
feszültség jelenléte miatt tartsa be a szokásos életvédelmi szabályokat! • 18. Nedves kézzel tilos a készülék vagy a csatlakozókábel megérintése! • 19. A készülék nem közületi, hanem háztartási 
használatra készült. • 20. A készülék a rádiómikrofonok számára kijelölt, de nem harmonizált frekvenciasávban működik. Használat előtt ellenőrizze, hogy lakóhelyén nem korlátozzák-e helyi 
előírások alkalmazását! Egyes területeken, például Romániában zavaró interferenciák léphetnek fel például földi televízió adásokkal kapcsolatban egy-egy más célra is használt frekvencián. • 21. 

óberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. • 22. A folyamatos továbbfejlesztések miatt műszaki adat és a design előzetes 
bejelentés nélkül is változhat. • 23. Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk, és elnézést kérünk.  

http://www.metroman.hu/kategoria/muszaki-cikk/karaoke-es-hangtechnika/vezetek-nelkuli-mikrofon

