TP-43
Tek yönlü
Dijital, Kablosuz Grup İletişim Sistemi

---- KULLANMA KLAVUZU --TP-43tx – TP-43rx – TP-43s

İşlemler:
1. Aç-kapat: Cihazın çalışır duruma gelmesi için düğmenin ON komuna alınması gerekir.
2. Kilit : Yapılan ayarların değişmemesi için kilit sistemi geliştirilmiştir. Cihaz üzerinde
bulunan C- butonuna basılı tutulurken cihazı açtığınızda kilit durumu değişir. Kilit
açılır veya kapanır. Kilit durumu ekranda görünür.
3. Kanal değişimi : Cihaz kilitli durumda değilken; cihaz üzerinde bulunan C- / C+
düğmeleriyle kanal değişimi yapılır. ! Önemli not : Sistemin çalışabilmesi için alıcı
ünitesi ve verici ünitesi kanal numaralarının aynı olması gerekir.
4. Verici Gain ayarı : Cihaz üzerinde bulunan G- / G+ düğmeleriyle GAIN – mikrofon
hassasiyet kazanç ayarı yapılabilir.
5. Ses şiddeti ayarı: Cihaz üzerinde bulunan V- / V+ düğmeleriyle alıcı ses şiddeti ayarı
yapılabilir.
6. Otomatik kapanma-enerji tasarrufu modu : Alıcı ünitesi 20 dakika sure içinde verici
ünitesine bağlanmaz ve/veya ses almazsa ; otomatik olarak enerji tasarrufu moduna
girerek kendisini kapatır. Bu durumda cihazı AÇ-KAPAT düğmesiyle yeniden kapatıp
açmak gerekir.
7.

Şarj: Cihaz şarja bağlandığında üzerinde / tepesinde / bulunan kırmızı ışık sürekli
yanar. Şarj işlemi tamamlandığnda ışık söner.

8. Özellik : Bir grupta iki konuşmacı var ise ; verici ünitesi üzerinde bulunan LINE girişi
bu amaca hizmet etmek için kullanılabilir.

ÖRNEK UYGULAMA

TP-43 aynı anda iki konuşmacının olduğu grup etkinliklerinde kesintisiz ses yayınına
izin verir. Bağlantı şeması aşağıda gösterilmiştir.

ÖRNEK UYGULAMA
SIMULTANE SISTEM

TP-43 portatif simultane çeviri sistemi olarak kullanılabilir.

ŞARJ SISTEMI

1.

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.
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