Kommunikaatori Domino Pro lühikasutusjuhend
KOMMUNIKAATOR on juhtmevaba aparaat Sulle kõne ja muusika edastamiseks võimendatult läbi kõrvaklappide või silmuse
kaudu kuuldeaparaati. Aparaat koosneb vastuvõtjast, saatjast ja sisekõrvaklappidest, töökaugusega teineteisest
kuni 25 m tubades.

KASUTAMINE
AKUDE LAADIMINE



Aseta võrgupistik laadija pesasse.




Laadimisaeg 2,5 tundi. Tööaeg täislaetud akudega on 8 tundi.

Ühenda vastuvõtja ja saatja laadijaga – selleks on karbis vajalik laadimisjuhe.
Akud vajavad laadimist, kui saatja või vastuvõtja ülemistele ümmarguste nuppude kohal olevad rohelised või oraanžid tuled
vilguvad.

VASTUVÕTJA

- kasutades üksinda vastuvõtjat kodus, tööl või poes olles. Vaata pilti valge juhendiraamatu lk. 335.
Torka kõrvaklappide pistik vastuvõtja korpuse paremal küljel asuvasse ülemisse pistikupessa.
Vastuvõtja sisselülitamisks vajuta väiksemale ümmargusele nupule (asub kahe kandilise nupu vahel), süttib roheline tuli väikse
ümmarguse nupu kohal.
Helitugevuse reguleerimine

Vastuvõtja keskel asuva suure ümmarguse nupu „+“ märgile vajutades helitugevus suureneb.

Vastuvõtja keskel asuva suure ümmarguse nupu „-“ märgile vajutades helitugevus väheneb.
Tämbri reguleerimine

Vastuvõtja keskel asuva suure ümmarguse nupu „<“ märgile vajutades suurendatakse tämbris basse.

Vastuvõtja keskel asuva suure ümmarguse nupu „>“ märgile vajutades suurendatakse tämbris kõrgeid toone.



Vastuvõtja mugavalt saatjaga - ilma tülikate juhtmeteta. Vaata pilte valge juhendiraamatu lk. 332, 333, 334, 336, 337 ja 339.





Saatja sisselülitamisks vajuta tema keskel asuvale suuremale ümmargusele nupule, sütib nupu kohal olev roheline tuli.
Vastuvõtjaga saatja kuulamiseks vajuta vastuvõtja parempoolsele kandilisele nupule, millel on kiri RF, korraks sütib nupu kohal olev
roheline tuli.
Saatja mikrofoni väljalülitamiseks tuleb vajutada vastuvõtja vasakpoolsele nupule, millel on kiri MIC, korraks sütib nupu kohal olev
roheline tuli.
Üheaegne kuulamine saatjast tulevat heli (läbi saatja mikrofoni või saatjaga ühendatud juhtme kaudu heliallikast) ja vastuvõtja
mikrofonist. Selleks tuleb vajutada korraga vastuvõtja nuppudele RF ja MIC kuni süttivad rohelised tuled nuppude RF ja MIC kohal.

Saatja ja vastuvõtja ring- ja suunamikrofonide valik





Vastuvõtja sisselülitamisel hakkab tööle ringmikrofon
Vastuvõtja suunamikrofoni sisselülitamiseks vajuta vastuvõtja vasakpoolsele kandilisele nupule, millel on kiri MIC, korraks sütib
nupu kohal olev oraanž tuli.
Vastuvõtjaga saatja kuulamiseks ringmikrofoniga vajuta vastuvõtja parempoolsele kandilisele nupule, millel on kiri RF, korraks sütib
nupu kohal olev roheline tuli.
Vastuvõtjaga saatja kuulamiseks suunamikrofoniga vajuta vastuvõtja parempoolsele kandilisele nupule, millel on kiri RF, korraks
sütib nupu kohal olev oraanž tuli.

Vastuvõtja koos silmusvõimendiga





- kasutatakse kodus, tööl või poes olles. Vaata pilti valge juhendiraamatu lk 338.
Ostes endale silmusvõimendi, saate vastuvõtjat kasutada koos oma kuuldeaparaadiga,
Torka silmusvõimendi pistik vastuvõtja korpuse paremal küljel asuvasse ülemisse pistikupessa.
Vastuvõtja sisselülitamisks vajuta väiksemale ümmargusele nupule (asub kahe kandilise nupu vahel), süttib roheline tuli väikse
ümmarguse nupu kohal.
Lülitaga oma kuuldeaparaat asndisse T.

Saatja ja vastuvõtja väljalülitamisks vajutage nende ülemistele ümmargustele nuppudele, kuni kustuvad nende kohal olevad
rohelised tuled.

Saatja ja vastuvõtja kaasaskandmine – selleks on kolm turvalist võimalust:




Kinnitage vastuvõtja ja saatja tagaküljel oleva klambriga nad riiete taskute või revääride külge.
Kaelaskandmiseks kinnitaga kaelapael vastavalt juhendiraanatu tagakaane pildi järgi kinnitusklambri õnarustesse.
Saatja võite aseteda ka töö-, teleri- või söögilauale - vaata pilte valge juhendiraamatu lk. 333, 334, 336, 337, 338 ja 339.

NB! Täiendav erialane lisateave originaaljuhendi lisas – ainult inglise keeles
Maaletooja:

Kadrimardi OÜ
Mobiil/ Cell phone/Mоб: +372 5115340
ks@kadrimardi.ee
www.kadrimardi.ee

