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INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

1. Depozitați dispozitivul într-un loc uscat, cu o bună
circulație a aerului.

2.Nu lăsați dispozitivul să cadă.
3. Protejați dispozitivul de umezeală și alte lichide.
4. Înainte de a conecta dispozitivul la sursa de alimentare,
asigurați-vă că tensiunea necesară dispozitivului
corespunde cu cea de la priză.

5. Înainte de a conecta dispozitivul la sursa de alimentare,
asigurați-vă că comutatorul este în poziția OFF.

6.Nu încercați să reparați produsul. Reparațiile trebuie
efectuate doar de personal calificat, la un service
autorizat. Dispozitivul nu conține piese care pot fi
reparate de către utilizator.

7. Înainte de a curăța dispozitivul, asigurați-vă că acesta
este deconectat de la sursa de alimentare.

8.Curățați dispozitivul cu un material textil moale, ușor
umezit, fără agenți abrazivi.

9. Dacă dispozitivul nu funcționează corect, emite zgomote
ciudate sau se comportă ciudat, nu mai utilizați
dispozitivul și contactați un service autorizat.

10.Dacă dispozitivul nu va fi utilizat o perioadă mai lungă de
timp, scoateți bateriile și deconectați-l de la sursa de
alimentare.

DESCRIEREA PRODUSULUI

Receptor

1. Mufă jack 6,5 mm
2.Buton alimentare
3. Indicator de alimentare / încărcare
4.Mufă microUSB
5. Indicator legătură microfon
6.Antenă

Poland
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego
tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z
innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć
szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek
niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od
innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania
ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu
uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla
środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach
domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w
którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i
sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z
innymi odpadami komercyjnymi.

Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k.,
ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.

1

2

4
5

6

3



Microfon

1. Cap microfon
2.Afișa
3. Butoane de reglare a sunetului (ECHO,
TREBLE, BASS, VOL)

4. Buton alimentare
5.Capac compartiment baterii

INSTALAREA BATERIILOR ȘI PORNIREA

Receptor

1. Conectați receptorul la intrarea microfonului.
2.Apăsați butonul de alimentare. Funcționarea va fi
semnalizată de indicatorul de alimentare.

Microfon

1. Răsuciți capacul compartimentului pentru baterii.
2. Introduceți două baterii tip AA (respectați polaritatea
corectă).

3. Închideți capacul compartimentului pentru baterii.
4. Țineți apăsat butonul de pornire pentru a porni microfonul.

FUNCȚIONARE

1. Conectați receptorul la dispozitivul extern, ex. la un
amplificator și porniți-l.

2.După pornirea microfonului, acesta se va conecta automat
la receptor.

3. Pentru a modifica frecvența, apăsați butonul de modificare
al frecvenței.

4. Pentru a opri microfonul, apăsați și țineți apăsat butonul de
alimentare al microfonului.

5.Pentru a modifica setările de sunet, utilizați butoanele de
reglare a sunetului. Valoarea setată va fi afișată pe afișaj.

Atenție: dacă receptorul nu pornește, încărcați-l cu cablul
microUSB furnizat. Încărcarea va fi semnalizată de
indicatorul de încărcare.
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SPECIFICATII

Specificații sistem

• Interval frecvență: UHF 560,5 - 574,5 MHz
• Modulație: FM
• Stabilitate frecvență: ±0.005%
• Interval dinamic: 98 dB
• Deviație maximă: ± 50KHz
• Interval deviație: ±30KHz ~ ±50KHz
• Răspuns în frecvență: 75Hz ~ 18KHz +/- 3dB
• S/N: >98 dB
• Distorsiune: 0.01%
• T.H.D: <0.1% @ 1 KHz
• Setul include: receptor, microfoane portabile, cablu
microUSB, baterie reincarcabila 18650 1200 mAh 3,7 V,
manual de utilizare

Specificații receptor

• Sensibilitate: -98 dB
• Interval sensibilitate: -95 ~ 71 dBm
• Dimensiuni: 200 x 35 x 25 mm
• Greutate: 30,5 g

Specificații transmițător

• Antenă încorporată
• Putere ieșire: 10 mW
• Baterie: 2x AA 1,5 V
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Romania
Reciclarea corecta a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire
indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din
gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni
posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a san ata tii
oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați
acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclati in mod responsabil
pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt
rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs,
fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in
care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii
institutionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile
stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte
reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA


