
Цифрова система
 

       за симултанен превод, туристически обиколки и
конференции

Модел 002L plus- служи за посещение на туристически групи, 
за образователни цели - училищно обучение, семинари, обучение на

служители, външно обучение, обиколки с автобуси, религиозни събития,
посещение на сакрални обекти. Цифровата система дава възможност да се
удовлетворят очакванията на най-взискателните клиенти на туристически

услуги.

Внимание!

Моля да  не използвате два, три или повече предаватели на един и същ канал едновременно, за да не се
заглушават.
Горното  ограничение  не  се  отнася,  когато  се  ползват  различни  канали.
Фабричната  настройка   на  силата  на  звука  на  предавателя  е  3  или  4  степен.  Канал  0.
Звуковата  мощност  по  подразбиране  на  приемника  е  8  или  9  степен.  Канал  0.
Ако се използва вътре в помещение, препоръчваме да използвате тази стандартна настройка на звука
или по-ниска степен на звук. Ако се използва на открито, използвайте степен на звука 4 за предавателя
или 9 за приемника.
Нашият предавател може да обслужва:

 неограничен брой приемници в радиус 100м -150 м.
 общо 20 канала на регламентираната за Европа безплатна честота от 863- 865  MHZ.

В ограничени и малки затворени помещения е по- добре да се ползват канали с по- големи интервали.
Например, ако трябва да се ползват 4 езика по време на среща, могат да се използват канали  I - 04, II -
09, III -14, IV - 19. Така ще се избегне интерференцията и заглушаването.

Указания за употреба:

Включвате предавателите и приемниците. За този модел предавателят и приемникът са с един и същ
дизайн.
Включвате MIC и  слушалките  в  съответния  конектор.  Моля,  обърнете  внимание,  че  дистанцията
между микрофона и устата следва да е 2-3см.
Силата на звука ще се появи  вляво на екрана, а номерът на канала -  от дясно. За предавателя тя е от 0
до 4 степен,а за приемника - от 0 до 9 степен. Каналите са от 0 до 19.
Само натискате  <VOL- или VOL+> да регулирате силата на звука за приемника и предавателя.



Ако трябва да изберете канал, моля натиснете SET за няколко секунди,след което ще видите   ch да
мига на екрана.Тогава натиснете <VOL- или VOL+> ,за да изберете предпочитания от Вас канал. След
това  натиснете FUN, за  да  потвърдите  избрания  канал.  Уверете  се,  че  каналът  е  един  и  същ  за
предавателя и всички приемници.
Много  важно!!!  След  всеки  цикъл  на  експлоатация  устройствата  трябва  да  бъдат
заредени и да бъдат съхранявани със заредени батерии.  Целесъобразно е при по дълго
съхранение  без  активна експлоатация те  да  бъдат  зареждани  циклично веднъж на  3
месеца.  
Този модел е с  вградена литиева батерия.  При зареждане на устройството  на екрана ще се появи
червена светлина, която след приключване на процеса  ще изгасне.
Зарядните устройства са с 10 зареждащи канала.
Цветът на моделите е син за предавателите и сив за приемниците.
Обхват на действие 100-150 м.

ВАЖНО!  Преди употреба устройствата трябва да се заредят напълно.
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