X-Wire
XWRX & XWTX Käyttöohje

XWRX Vastaanotin / korvaosa
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1. Laitteen kuvaus:
1) Kaiutin
2) ON / OFF Nappi
3) Micro USB Latauspistoke

Pakkaus sisältää:
1 kpl. XWRX Korvakuuloke / vastaanotin
1 kpl. XWTX PTT Lähetysnapilla varustettu lähetin / mikrofoniosa
1 kpl. Loop-antenni (silmukka)
1 kpl. 230V AC USB laturi

Tekniset tiedot:
Latausaika: tyhjä akku 4h
Käyttöaika: 12h jatkuvalla äänenvastaanotolla. (Käyttöaikaa voidaan pidentää ilman jatkuvaa
äänenvastaanottoa. )

Tärkeää!
Langaton järjestelmä toimii erittäin matalilla taajuuksilla. Tästä johtuen saattavat muut
elektroniset laitteet, kuten matkapuhelimet ja voimalinjat, aiheuttaa häiriöitä äänen
kuuluvuudessa mikäli laitetta käytetään niiden läheisyydessä.

Lataus:
Tarkista että laite on pois päältä. Kytke latauskaapeli laitteen korvaosassa sijaitsevaan USB
pistokkeeseen. Kytke laturi verkkovirtaan. Punainen ja vihreä valo syttyy. Punaisen valon
sammuessa vihreä valo jää palamaan merkiksi siitä, että akku on ladattu täyteen. Tyhjän akun
lataus kestää noin. 4h

2. Asennus ja käyttö:
Laitteen käynnistys ja sulkeminen:
(a) Paina kerran ON / OFF painiketta käynnistäessä, painikkeen punainen valo vilkahtaa. Laite on nyt
kytketty päälle.
Laite suljetaan painamalla kerran ON / OFF painiketta, jolloin painikkeen vihreä valo vilkahtaa.
Laite on nyt suljettu.
(b) Asettele korvaosa korvaasi.

XWTX Lähetinyksikkö
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1. Laitteen kuvaus:
1)
2)
3)
4)
5)

Loop-antenni (silmukka)
Mikrofoni
PTT lähetysnappi
2.5mm liitäntä Loop-antenniin (silmukka)
9PIN Multipinliitin (liitetään radioon: Genzo Royal 66XT)

2. Asennus ja käyttö:
(a) Kytke multipinliitin XT Radioon. Kytke silmukan johto lähettimen 2.5mm pistokkeeseen. Silmukka
voidaan avata pikaliittimestä kaulalle asettamisen helpottamiseksi. Silmukka voidaan asetella
paidan / takin kauluksen alle. Käynnistä laitteen korvakuuloke, ja asettele korvaan.
(b) Kytke virta radioon. Paina SQ nappi pohjaan, säädä radiosta haluttu äänenvoimakkuus
korvakuulokkeelle. Vapauta SQ nappi palataksesi normaaliin radiotilaan.
(c) Radion vastaanottaessa signaali kulkeutuu signaali Loop antenniin, josta ääni lähetetään
langattomasti korvakuulokkeeseen. Signaalin loppuessa korvakuuloke hiljenee.
(d) Signaalia lähetettäessä paina yksikön PTT painike pohjaan ja puhu suoraan mikrofooniin. Tarkista
aina ennen lähettämistä, ettei mikrofoniin ole päässyt vettä / likaa estämään äänen kulkua.
Lopeta lähettäminen vapauttamalla PTT painike.

