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Karşılıklı konuşmaya imkan veren
Dijital, Kablosuz Grup İletişim Sistemi

---- KULLANMA KLAVUZU ---

GENEL AÇIKLAMA
1.

Tüm sistemin çalışabilmesi için enaz bir adet master-konuşmacı ünitesinin açık olması gerekir.
Slave-dinleyici-gruptaki digger kişilerin sayısında bir sınır yoktur.

2.

Mater konuşmacı ünitesi her zaman açıktır ve yayındadır. Diğer dinleyiciler onu dinlerler. Anak
konuşmacı master isterse SET tuşuna basarak MUTE-ses kes özelliğini kullanabilir. Bu durumda
master konuşmacının sesi yayından çıkar. Yeniden SET tuşuna basarak diyalog içine girebilir.

3.

Grup içindeki diğer kişiler slave-dinleyici konumundadır. Ancak KONUS butonuna basarak, master
konuşmacıyla görüşmeye başlayabilir. Bu durumda tüm katılımcılar diyaloğu duyarlar.

APARAT ve BAĞLI ÜRÜNLER HAKKINDA
1.

Cihazla birlikte bir bütün olan ikrofonlu kulaklık tipi cihaza özeldir. Farklı tippler mevcuttur. Lütfen
bölgenizdeki yetkili satıcıyla iletişim kurunuz.

2.

Cihaz güvenilir polimer pil kullanmaktadır.
İki şekilde şarj işlemi yapılabilir.
a.

Toplu taşıma ve şarj çantası satın alarak tüm ürünleri hızlı ve toplu olarak şarj edebilirsiniz.

b.

Cihaz üzerinde bulunan mini USB soketi üzerinden şarj edebilirsiniz. Eğer toplu şarj kitine
ihtiyaç duyarsanız ; Lütfen bölgenizdeki yetkili satıcıyla iletişim kurunuz.
Şarj kiti; üzerinde 5-10 adet mini USB soketi bulunan bir aparattır.

1.

AÇ/KAPAT

5. LOCK/KILIT

2.

SES/KANAL YUKARI

6. USB port

3.

SES/KANAL AŞAĞI

7. MIKROFONLU/KULAKLIK GIRISI

4.

SET AYAR

8. ŞARJ DURUM LEDI

Master- Konuşmacı- Operatör işlemleri

1. Mikrofonlu kulaklık, küçük tekli kulaklık
2. Mute düğmesi
3. Mikrofon

1.

Anten sinyal göstergesi

2.

Çalışma şekli göstergesi

3.

Kilit işareti

4.

Pil durum göstergesi

5.

Master konuşmacı mikrofon durumunu

6.

Ses seviyesi

7.

Kanal numarası

İşlem açıklamaları
1.

Fonksiyonlar: Master unite daime verici ve alıcı konumundadır. Grup içindeki kişiler daima master
konuşmacı sesini işitirler. Kim konuşmaya dahil olmak-soru sormak isterse KONUS butonuna basıp
bırakıncaya kadar konuşur. Bu durumda master unite alıcı konumuna gelir ve dinleme yapar.

2.

Mute işlemi : Cihaz üzerinde bulunan SET butonuna basılınca veya KONUS butonuna basınca
master unite MUTE konumuna – sessiz – girer. Butona tekrar bastığında mikrofon yeniden aktif
olur ve konuşmaya devam eder.

3.

Kanal

ayarı:

LOCK

butonuna

Kilit işareti kalktıktan sonra :

basılır

ve

ekrandaki

kilit

işaretinin

kalması

beklenir.

tuşlarıyla ( bazı modellerde ↓ ↑ şeklindedir. ) kanal ayarı

yapılır. ÖNEMLI NOT : Sistemin çalışabilmesi için master unite kanal numarasıyla diğer ünitelerin
kanal numaralarının aynı olması gerekir.
4.

Ses ayarı : Tüm ünitelerde mikrofon hassasiyet ayarı ve kulaklık ses şiddeti ayarı vardır. : Kilit
durumundan bağımsız olarak her zaman

tuşlarıyla ( bazı modellerde ↓ ↑ şeklindedir. )

ses şidddeti ayarlanabilir. Kilitli durumda değilken SET butonuna her basışta farklı seviyeye ulaşan
mikrofon hassasiyet ayarı yapılabilir.
5.

Çalışma modu hakkında : Farklı uygulamalara uygun olması gerekçesiyle gelişmiş mod ve - Enerji
korumalı mod olmak üzere kullanıcılar için iki ayrı çalışma şekli, vardır. Çalışma şekli değişimi için
cihaz kapalı konumdayken SE butonu ile

butonuna aynı anda basarak cihazı açın. Ekranda

SET yazısı belirdiğinde Gelişmiş mod’a giriş yapılmış olacaktır. Veya tam tersi işlemle çalışma şekli
değişir. Lütfen ekranda SET yazısı olmayan enerji tasarrufu modunda çalışmasına özen gösteriniz.
Gelişmiş mod ileri seviye kullanıcılar için geliştirilmiştir.

Dinleyici – Katılımcı işlemcileri

4. Mikrofonlu kulaklık, küçük tekli kulaklık
5. KONUŞ düğmesi. Basılı tutuldukça master ve
diğer kişiler dinler, bırakıldığında kendisi dinler
6. Mikrofon

1.

Anten sinyal göstergesi

2.

Çalışma şekli göstergesi

3.

Kilit işareti

4.

Pil seviye göstergesi

5.

Mikrofon durum göstergesi ( KONUS butonuna basıldığında
GROUP yazar.

6.

Ses seviyesi

7.

Kanal sayısı

İşlem açıklamarı
1.

Fonksiyonlar: KONUŞ butonu veya cihaz üzerindeki SET butonuna basıldığında dinlemeden çıkar
ve verici konumuna gelerek sesi yayınlar.

2.

Kanal

ayarı:

LOCK

butonuna

Kilit işareti kalktıktan sonra :

basılır

ve

ekrandaki

kilit

işaretinin

kalması

beklenir.

tuşlarıyla ( bazı modellerde ↓ ↑ şeklindedir. ) kanal ayarı

yapılır. ÖNEMLI NOT : Sistemin çalışabilmesi için master unite kanal numarasıyla diğer ünitelerin
kanal numaralarının aynı olması gerekir.
3.

Ses ayarı : Tüm ünitelerde mikrofon hassasiyet ayarı ve kulaklık ses şiddeti ayarı vardır. : Kilit
durumundan bağımsız olarak her zaman

tuşlarıyla ( bazı modellerde ↓ ↑ şeklindedir. )

ses şidddeti ayarlanabilir. Kilitli durumda değilken SET butonuna her basışta farklı seviyeye ulaşan
mikrofon hassasiyet ayarı yapılabilir.
4.

Çalışma modu hakkında : Farklı uygulamalara uygun olması gerekçesiyle gelişmiş mod ve - Enerji
korumalı mod olmak üzere kullanıcılar için iki ayrı çalışma şekli, vardır. Çalışma şekli değişimi için
cihaz kapalı konumdayken SE butonu ile

butonuna aynı anda basarak cihazı açın. Ekranda

SET yazısı belirdiğinde Gelişmiş mod’a giriş yapılmış olacaktır. Veya tam tersi işlemle çalışma şekli
değişir. Lütfen ekranda SET yazısı olmayan enerji tasarrufu modunda çalışmasına özen gösteriniz.
Gelişmiş mod ileri seviye kullanıcılar için geliştirilmiştir. Her iki çalışma şekli için : Masater ve
slave ünitelerin aynı kanalda ve aynı çalışma modunda olması gerektiğini hatırlayın.

Pil şarj sistemi

3.

Cihaz güvenilir polimer pil kullanmaktadır.
İki şekilde şarj işlemi yapılabilir.
c.

Toplu taşıma ve şarj çantası satın alarak tüm ürünleri hızlı ve toplu olarak şarj edebilirsiniz.

d.

Cihaz üzerinde bulunan mini USB soketi üzerinden şarj edebilirsiniz. Eğer toplu şarj kitine
ihtiyaç duyarsanız ; Lütfen bölgenizdeki yetkili satıcıyla iletişim kurunuz.
Şarj kiti; üzerinde 5-10 adet mini USB soketi bulunan bir aparattır.
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