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SPL-32R / SPL-32T

Trådløs modtager SPL-32R funktioner
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LCD skærm
Tænd/sluk knap
Antenne
3,5 mm jackstik til hovedtelefoner
+ knap
– knap
”Set” knap
Ladekontakt
Kanalvisning. Låste kanaler: 1-81 og brugerbestemte kanaler: U1-U32
Frekvensvisning
Lydstyrke for hovedtelefonerne
Signalstyrke
Skift mellem brugerkanaler
Batteristatus
Lydniveau indikation
Lydniveau overbelastning. ”OL” betyder at senderens mikrofon input er for
højt.

Side 2

SPL-32R betjeningsvejledning
Tænd/sluk for enheden
Hold " " inde i 3 sekunder for at tænde eller slukke enheden.

Lydstyrkeregulering
Lydstyrken i hovedtelefonerne kan justeres ved at trykke på + og – knapperne.

Side 3

Indstil hurtigt skift mellem brugerkanaler
1. Hold ”Set” knappen inde i 3 sekunder for at tilgå kanalskift indstillingerne.

2. Vælg mellem brugerkanalerne ved at trykke på + og – knapperne.

Bemærk:
Sæt ”Switch CH” menuen til ”ENABLE”.
Kanalen bør altid være sat til brugerkanal ”U1-U32”.
Frekvensen på mindst to af brugerkanalerne bør være indstillet korrekt.

Side 4

Tjek for interferens før brug
Du bør sikre dig, at der ikke er interferens på den valgte frekvens før du tager dit
produkt i brug:
1. Sluk din SPL-32T sender
2. Tænd din SPL-32R modtager, forbind hovedtelefonerne og tjek derefter
signalstyrken (12)
3. Se om der er signal
a. Hvis der ikke er noget signal, så er der ikke noget
interferens og du kan derfor godt bruge dit produkt.

b. Hvis der er signal, så er der interferens tilstede. Jo større
signalstyrke jo mere interferens. Vælg venligst en
anden frekvens.

Side 5

Trådløs sender SPL-32T funktioner
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LCD skærm
Tænd/sluk knap, mute knap.
Antenne
3,5 mm jackstik til mikrofon input.
+ knap
– knap
”Set” knap
Ladekontakt
Kanalvisning. Låste kanaler: 1-81 og brugerbestemte kanaler: U1-U32
Frekvensvisning
Lydstyrke for hovedtelefonerne
Signalstyrke
Skift mellem brugerkanaler
Batteristatus
Lydniveau indikation
Lydniveau overbelastning. ”OL” betyder at senderens mikrofon input er for
højt.

Side 6

SPL-32T betjeningsvejledning
Tænd/sluk for enheden
Hold " " inde i 3 sekunder for at tænde eller slukke enheden.

Sluk for mikrofonen (mute)
Tryk på

knappen for at slukke for mikrofonen.

Side 7

Indstil hurtigt skift mellem brugerkanaler
1. Hold ”Set” knappen inde i 3 sekunder for at tilgå kanalskift indstillingerne.

2. Vælg mellem brugerkanalerne ved at trykke på + og – knapperne.

Bemærk:
Sæt ”Switch CH” menuen til ”ENABLE”.
Kanalen bør altid være sat til brugerkanal ”U1-U32”.
Frekvensen på mindst to af brugerkanalerne bør være indstillet korrekt.

Side 8

Tjek indstillinger før brug
Placer mikrofonen korrekt og tal med normal lydstyrke. Tjek mikrofonens input via
lydniveau indikatoren på senderen eller modtageren.
• Lydniveau 1 og 2 betyder, at talerens stemme er for lav, eller at
mikrofonens input er for lavt.

• Lydniveau 5 og 6 betyder, at stemme og mikrofoninput er
korrekt indstillet.

• Hvis ”OL” vises på skærmen når der tales, så betyder det at
talerens stemme er for høj, eller at mikrofonens input er for
høj.

Bemærk:
Placer mikrofonen tættere på munden for at opnå bedre ydelse.
Senderens antenne bør forblive lodret, og den må ikke røre huden.
Træk ikke mikrofonens stik ud under brug.

Side 9

