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Multifunkciniai belaidžiai ausinukai
Naudojimosi instrukcija
Dėkojame, kad įsigijote šį produktą.
Prieš pradėdami naudotis, atidžiai perskaitykite šią naudojimosi instrukciją.
Jei jūs perduosite šį produktą kitiems naudotojams, įteikite jiems ir šią instrukciją.

Techniniai duomenys
Ausinukų techniniai duomenys:

Siųstuvo techniniai duomenys:

Triukšmo lygis — ≥ 50dB (~dB)

Transliavimo dažnis — 87,6 MHz

Jautrumas — 105 dB/mW

Išeinamoji galia — 50 nW ERP

Varža — 32 Ohm

Voltažas — 3 V, 200 mA

Iškraipymas — ˂ 2%
Maitinimas — 2 x AAA maitinimo elementai

Moduliacija: Stereo ausinukams —
Stereo FM, Mono ausinukams — FM
Veikimo spindulys — iki 8m
Įmanoma prijungti prie garso ir vaizdo
Įrangos su RCA išėjimu (TV, DVD,
MP3 grotuvų, PC ir t.t.)
Maitinimas — 2 x AAA maitinimo
elementai
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Sudedamosios dalys
A. Ausinukai.
Elementų skyriaus dangtelis.
Garso kontrolė.
FM Radijo skambėjimas.
Belaidės funkcijos mygtukas
(Wireless ar Reset).
5. Įjungimo / išjungimo mygtukas.
6. Įjungimo indikatorius.
7. Garso įėjimo lizdas.
1.
2.
3.
4.

B. Siųstuvas.
8. Įjungimo indikatorius.
9. Įjungimo / išjungimo / funkcijų pasirinkimo
mygtukas.
10. Išorinio maitinimo lizdas (4,5V DC). Maitinimo
adapterio komplekte nėra.
11. Mikrofonas (MIC).
12. Mikrofono išėjimas sujungimui su PC.
13. Garso kabelis.
14. Elementų skyrius.

Prietaiso pastatymas
A. Siųstuvas.
a. Įdėkite elementus į elementų skyrių. Atkreipkite dėmesį į nurodytą elmentų
poliariškumą!
b. Pasirinkite norimą siųstuvo režimą (įjungimo / išjungimo / funkcijų pasirinkimo
mygtukas).
c. Prijunkite garso kabelį prie TV, DVD, MP3 grotuvo ar PC išėjimo lizdo. Jeigu
prietaisas turi ausinukų išėjimą — naudokite Y adapterį, kaip parodyta paveikslėlyje
„FIG. 1“ (žiūr. žemiau).

B. Ausinukai.
a. Įdėkite elementus į elementų skyrių. Atkreipkite dėmesį į nurodytą elmentų
poliariškumą!
b. Įjunkite ausinukus (užsidegs Įjungimo indikatorius).
c. Pasirinkite „Wireless“ arba „FM“ funkciją ir sureguliuokite garsą.
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Funkcijų aprašymas
1. Tradiciniai ausinukai.
Prijunkite vieną garso kabelio galą prie ausinukų, o kitą prie Jūsų pasirinkto prietaiso
(TV, DVD, MP3 grotuvo arba PC), kaip parodyta pav. „FIG. 4“ (žiūr. žemiau).
2. Belaidžiai ausinukai.
a. Prijunkite siųstuvo garso kabelį prie TV, DVD, MP3 grotuvo arba PC išėjimo lizdo,
kaip parodyda paveikslėlyje „FIG. 1“ (žiūr. žemiau.).
b. Funkcijų pasirinkimo mygtuko pagalba pasirinkite „WIRELESS EARPHONE“.
c. Įjunkite ausinukus — Įjungimo / Išjungimo mygtuku pasirinkite „ON“. Įsijungs
ausinukų veikimo indikatorius.
d. Sureguliuokite garsą, paspauskite mygtuką „WIRELESS“ ir Jūs išgirsite siųstuvo
transliuojamą muziką.
3. Belaidė komunikacija internetu.
a. Sujunkite siųstuvą su kompiuteriu (PC) kaip parodyta paveikslėlyje „FIG. 2“ (žiūr.
žemiau).
b. Įjunkite siųstuvą ir pasukite jame įmontuotą mikrofoną į savo pusę maždaug 0.5m
atstumu nuo savęs, kaip parodyta pav. „FIG. 3“ (žiūr. žemiau) ir perjunkite siųstuvą į
„AUDIO ON“ režimą.
c. Įjunkite ausinukus, paspauskite mygtuką „WIRELESS“ ir nureguliuokite garsą.
4. Belaidis „BabyPhone“.
a. Padėkite siųstuvą arti vaikų ar suaugusių žmonių, kuriuos norite prižiūrėti, ir
pasukite siųstuvo mikrofoną į jų pusę.
b. Perjunkite siųstuvą į „MONITOR“ režimą — užsidegs siųstuvo veikimo
indikatorius.
c. Įjunkite ausinukus, paspauskite mygtuką „WIRELESS“ ir nureguliuokite garsą.
5. FM radijas.
Ausinukai gali būti naudojami ir kaip FM radijo imtuvas.
a. Įjunkite ausinukus — užsidegs ausinukų veikimo indikatorius.
b. Paspauskite FM radijo skambėjimo mygtuką „FM“ — ausinukai automatiškai ras
arčiausią radio stotį. Norėdami pasirinkti sekančią (pagal dažnį), paspauskite FM
radijo skambėjimo mygtuką dar kartą.
c. Norėdami gryžti į FM diapazono pradžią, paspauskite mygtuką „WIRELESS“.

Platintojas: UAB TVshopExtra.lv, PVM mokėtojo kodas LV40103807818
Jeigu turite klausimų ar pretenzijų, prašome rašyti el. pašto adresu info@tvshopextra.lt ir mes pasistengsime
rasti sprendimą.

4

Dėmesio!
Jeigu garsas ausinukuose yra per silpnas ar per stiprus, ir naudojate prietaiso ausinukų
išėjimo lizdą, Jūs galite reguliuoti ir šio prietaiso garsą.
Prietaiso garatija netaikoma:






Natūraliam prietaiso dalių nusidėvėjimui, kuris įvyko dėl prietaiso ilgalaikio
naudojimo.
Gedimų, atsiradusių dėl išorinio poveikio (sumirkimo, netinkamo naudojimo ir t.t.),
atveju.
Gedimų, atsiradusių dėl neteisingo naudojimo arba laikymo, atveju.
Mechaniniams prietaiso pažeidimams, kurie atsirado dėl kritimo ar panašios
priežasties.
Gedimų, atsiradusių dėl nekvalifikuoto prietaiso remonto, prietaiso dalių netinkamo
naudojimo ar prietaiso perkrovos.

Aplinkos apsauga
Šis simbolis, esantis ant prietaiso ar jo pakuotės, reiškia, kad prietaiso negalima išmesti
kartu su kitomis buitinėmis atliekomis – jį reikia nugabenti į tam skirtą elektros ir
elektronikos įrenginių surinkimo vietą.
Teisingai utilizuodami šį prietaisą, jūs prisidėsite prie aplinkos ir joje gyvenančių
žmonių sveikatos išsaugojimo. Dėl netinkamos utilizacijos kyla pavojus aplinkai ir
žmonių sveikatai. Išsamesnę informaciją apie šio prietaiso antrinį panaudojimą gausite
savo savivaldybėje, atliekų tvarkymo įmonėse arba parduotuvėje, kurioje pirkote šį
prietaisą.

Pagaminta KLR.
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