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Multifunkcionālās bezvadu austiņas. 

 

Lietošanas instrukcija 
Paldies, ka iegādājāties šo produktu. 

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.  
Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam –   lūdzu, dodiet viņam līdzi arī šo instrukciju. 

 
 
 
 
Tehniskie dati 
 
Austiņu tehniskie dati: Raidītāja tehniskie dati: 
Trokšņu līmenis: ≥ 50dB (~dB) 
 

Pārraides frekvence: 87,6MHz 

Jūtīgums: 105dB / mW 
 

Izejas jauda: 50nW ERP 

Pretestība: 32Ohm 
 

Voltāža: 3V, 200mA 

Kropļojumi: < 2% 
 

Modulācija: Stereo austiņām - Stereo FM, Mono 
austiņām – FM 
 

Barošana: 2 x AAA baterijas 
 

Darbības rādiuss: Līdz 8m 

 Iespējams pievienot audio un video iekārtām ar RCA 
izeju (TV, DVD, MP3 atskaņotājiem, PC utt.) 
 

 Barošana: 2 x AAA baterijas 
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Sastāvdaļas 
 

A. Austiņas: 
1. Bateriju nodalījuma vāciņš. 
2. Skaļuma kontrole. 
3. FM Radio skanēšana. 
4. Bezvadu funkcijas taustiņš (Wireless jeb 

Reset). 
5. Ieslēgšanas / izslēgšanas poga. 
6. Ieslēgšanas indikators. 
7. Audio ieejas ligzda. 

 
 
 
 
 

B. Raidītājs; 
8. Ieslēgšanas indikators. 
9. Ieslēgšanas / izslēgšanas / funkciju izvēles poga. 
10. Ārējās barošanas ligzda (4,5V DC). Barošanas 

adapteris komplektā nav ietverts. 
11. Mikrofons (MIC) 
12. Mikrofona izeja savienošanai ar PC. 
13. Audio kabelis. 
14. Bateriju nodalījums. 

 
 
 
 
 
 

Uzstādīšana 
 

A. Raidītājs: 
a. Ielieciet baterijas bateriju nodalījumā. Ievērojiet norādīto bateriju polaritāti! 
b. Ieslēdziet vēlamo raidītāja režīmu (Ieslēgšanas / izslēgšanas / funkciju izvēles poga). 
c. Pievienojiet audio kabeli TV, DVD, MP3 atskaņotāja vai PC izejai. Ja ierīcei ir austiņu izeja 

– lietojiet Y adapteri, kā parādīts zīmējumā „FIG. 1” (skat, zemāk). 
 

B. Austiņas: 
a. Ielieciet baterijas bateriju nodalījumā. Ievērojiet norādīto bateriju polaritāti! 
b. Ieslēdziet austiņas (iedegsies Ieslēgšanas indikators). 
c. Ieslēdziet „Wireless” funkciju vai „FM” funkciju un noregulējiet vēlamo skaļumu. 
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Funkciju apraksts 
 

1. Tradicionālās austiņas – pieslēdziet audio kabeli vienā pusē pie austiņām un otrā pie Jūsu izvēlētās 
ierīces (TV, DVD, MP3 atskaņotājs vai PC), kā parādīts zīmējumā „FIG. 4” (skat, zemāk). 
 

2. Bezvadu austiņas: 
a. Pievienojiet Raidītāja audio kabeli TV, DVD, MP3 atskaņotāja vai PC izejai, kā parādīts 

zīmējumā „FIG. 1” (skat, zemāk). 
b. Pārbīdiet funkciju izvēles pogu pozīcijā „WIRELESS EARPHONE”. 
c. Ieslēdziet austiņas – pārbīdiet Ieslēgšanas / izslēgšanas pogu pozīcijā „ON” – iedegsies 

austiņu darbības indikators. 
d. Noregulējiet vēlamo skaļumu un nospiediet taustiņu „WIRELESS” un Jūs izdzirdēsiet 

Raidītāja pārraidīto mūziku. 
 

3. Bezvadu komunikācija Internetā: 
a. Savienojiet raidītāju ar datoru (PC) kā parādīts zīmējumā „FIG. 2” (skat, zemāk). 
b. Ieslēdziet Raidītāju un pagrieziet tajā iebūvēto mikrofonu pret sevi apmēram 0,5m attālumā 

kā parādīts zīmējumā „FIG. 3” (skat, zemāk) un pārslēdziet Raidītāju „AUDIO ON” režīmā. 
c. Ieslēdziet austiņas, nospiediet pogu „WIRELESS” un noregulējiet vēlamo skaļumu.  

 
4. Bezvadu „BabyPhone”: 

a. Novietojiet raidītāju bērnu vai vecāku cilvēku, kurus vēlaties pārraudzīt, tuvumā un pagrieziet 
raidītāja mikrofonu viņu virzienā. 

b. Pārslēdziet raidītāju „MONITOR” režīmā – iedegsies raidītāja darbības indikators. 
c. Ieslēdziet austiņas, nospiediet pogu „WIRELESS” un noregulējiet vēlamo skaļumu.  

 
5. FM Radio: 

Austiņas var tikt izmantotas arī atsevišķi kā FM Radio uztvērējs. 
a. Ieslēdziet austiņas – iedegsies austiņu darbības indikators. 
b. Nospiediet pogu FM Radio skanēšana „FM” – austiņas automātiski atradīs tuvāko Radio 

staciju. Lai izvēlētos nākamo (pēc frekvences) staciju – nospiediet FM Radio skanēšanas 
pogu vēlreiz. 

c. Lai atgrieztos FM diapazona sākumā – nospiediet podziņu „WIRELESS”. 
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Uzmanību! 
Ja skaņa austiņās ir par stipru vai par vāju un Jūs izmantojat Audio iekārtas austiņu izeju – Jūs skaņas 
skaļumu varat regulēt arī regulējot Audio iekārtas skaļumu. 
 
 
 
 
 
Ierīces garantija neattiecas: 
 Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā. 

 Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (kā samirkšana, nepareiza izmantošana utt.). 
 Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā. 

 Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā. 

 Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces pārslogošanas 
rezultātā. 

 
 
 
Apkārtējās vides aizsardzība 
 

 Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci nedrīkst nodot parastos sadzīves 
atkritumos, bet tā nododama atsevišķi īpašā elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas vietā. 

Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu līdzcilvēku veselības 
aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide un cilvēku veselība. Plašāku 

informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā, no sava atkritumu apsaimniekotāja vai 
veikalā, kur šo ierīci iegādājāties. 
 
Ražots Ķīnā. 


