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1. LCD zaslon 

 
 
2. Vstavljanje baterije 
Ob nakupu ste prejeli polnilne baterije za obe enoti. 
 

 

 

Številka kanala 

Nivo jakosti zvoka 

Prenos signala 

Sprejem signala 

Indikator za prikaz polnosti baterije 

Rdeči LED indikator 

MENU/POWER gumb 

       TALK gumb 

Mikrofon 

CALL gumb 

Antena 

LCD zaslon 

UP / DOWN gumba 

SCAN gumb 

Zvočnik 

Odstranite sponko 

Pritisnite na 
sponko 
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Ko vstavite enote v polnilno enoto, 
zasveti indikator. 

Step 1 Odstranite sponko za nošenje okrog pasu. 
Step 2 Vstavite baterije. 
Step 3 Ponovno namestite sponko. 

 
2.1 Polnjenje baterije 
 

 
 

 
 
 

  
Življenjska doba baterije 
Izdelek odlikuje funkcija Power Saver (PS), ki omogoča maksimalno življenjsko dobo 
baterije, vseeno pa vam priporočamo, da enoti izključite, ko jih ne uporabljate. Če 
izdelka ne boste uporabljali dalj časa, vam svetujemo, da odstranite baterije. 
 

3. Delovanje 
 
3.1 Vklop / izklop izdelka 

1. Vklop – pritisnite in držite POWER gumb.  
2. Izklop – pritisnite in držite POWER gumb. 

  
3.2 Nastavitev jakosti zvoka 

Da bi nastavili nivo jakosti zvoka zvočnikov, pritisnite gumb GOR za povečanje 
jakosti zvoka ali DOWN za zmanjšanje jakosti zvoka. 

 
3.3 Sprejem klica 

Ko je na trenutnem kanalu sprejet signal, se na zaslonu prikaže oznaka “RX”. 
 
3.4 Prenos (pošiljanje) 

 1. Pritisnite in držite gumb TALK za pošiljanje zvoka. Na zaslonu se prikaže ikona 
»TX« in rdeč indikator zasveti. 
 2. Spustite TALK gumb, ko prenehate s pošiljanjem zvoka, s prenosom. 

 
3.5 Klicanje 

Ko želite drugi enoti na istem kanalu poslati opozorilni zvok, pritisnite CALL gumb. 
 
3.6 Iskanje kanalov 

Iskanje aktivnega kanala poteka v nenehnih krogih od 1 do 8 kanala. To vam 
omogoča, da najdete ostale sprejemne enote brez ročnega iskanja kanalov. 
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3.7 Menijske funikcije 
 

3.7.1 Sprememba kanalov 

Izdelek ima 8 kanalov. Za zamenjavo kanala je potrebno: 
1. Pritisnite MENU gumb enkrat in nato pritisnite gumba UP ali DOWN za izbiro 
željenega kanala. 
2. Pritisnite TALK gumb ponovno za potrditev željenega kanala. 

 

3.7.2 TX nastavitev jakosti signala 
Ta funkcija omogoča izbiro moči signala prenosa. 
1. Pritisnite MENU gumb dvakrat. 
2. Pritisnite UP ali DOWN gumba za izbiro visoke ali nizke moči. 
3. Pritisnite TALK gumb ponovno za potrditev izbire. 

 
3.7.3 Zaslonska funkcija 

Izkoristite lahko zaslonske funkcije za preverjanje šibkega signala na trenutnem 
kanalu. 
1. Trikrat pritisnite MENU gumb. 
2. Ponovno pritisnite MENU gumb za izklop te funkcije in vrnitev v stanje 
pripravljenosti. 

 

4. Dodatne funkcije 
 
4.1 Varčevanje z energijo  
Ko enote ne uporabljate več kot 6 sekund, se avtomatično preklopi v stanje 
varčevanja z energijo. Ko je signal zaznan, se avtomatično ponovno aktivira. 

 
4.2 Indikator stanja baterije  
Zaslišali boste opozorilni zvok in rdeč indikator bo zasvetil vsakih 15 sekund, ko bo 
baterija skoraj prazna. Baterijo čimprej zamenjajte.  

 
 
 

Za podrobnejše informacije si preberite originalna navodila 
v angleškem jeziku 


