President LIBERTY MIKROFON
Reproduktor a mikrofon v jednom
• Zabezpečená synchronizace
• Ovládací tlačítko Push-To-Talk
• Ovládání hlasitosti nahoru / dolů
• Automatické vypnutí
• Tříbarevné ovládání LED
• Tlačítko Najít
• Dosah až 100 metrů
• Spona na opasek
• Zástrčka do auta s mini-USB připojením
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY!
LIBERTY-MIC NENÍ vodotěsný ani voděodolný. Chraňte jej před vodou a nenechávejte
ho ponořený do vody. Pokud je mikrofon zvlhčen, vypněte jej a vysušte kryt.
Uchovávejte mimo dlouhodobému vystavení přímému slunečnímu záření. Přílišné
teplo by mohlo zahřát mikrofon přes bezpečnou úroveň.
Obsah balení:
- bezdrátový mikrofon LIBERTY-MIC (A)
- LIBERTY-MIC základna (B) s montážní šrouby
- Audio kabel (C)
- DC nabíječka (D) (nabíječka do auta s mini-USB zástrčkou
- Ni-MH baterie (BT-914) (E)
- klipa na mikrofon (F)
VAROVÁNÍ:
- Používejte pouze s dodanou nabíječkou stejnosměrného proudu.
Pro přímé nabíjení: TEN PAO D012BD0500100 INPUT 12-24VDC 1.3A / OUTPUT
5VDC 1.0A
- Základna má kryt vyrobený z materiálu třídy HB.
Před připojením základny musí být mezi baterií a rádiem CB použit napájecí kabel
do rádia CB. Napájecí kabel je vybaven max. 5A pojistkou. Zástrčka na základně není
kompatibilní s jinou značkou CB radiostanic.

Definice LED
Barva
Zelená
Červená
Všechny
Zelená
Červená
Zelená
Červená
Oranžová/zelená
Oranžová/zelená
Zelená/červená
Všechny

Status
Svítí
Svítí
Vypnuto
Pomalé blikání
Pomalé blikání
Rychlé blikání
Rychlé blikání
Rychlé blikání
Rychlé blikání
Pomalé blikání
Pomalé blikání

Význam
Připojeno, nabitá baterie
Připojeno, slabá baterie
Vypnuto
Přenos, nabitá baterie
Přenos, slabá baterie
Spusťte režim, nabitá. baterie
Spusťte režim, slabá baterie
Žádná synchronizace, nabitá baterie
Žádná synchronizace, slabá baterie
Během nabíjení , baterie vybitá
Nesynchronizováno

NASTAVENÍ MIKROFONU
Vložte baterie do mikrofonu
1. Sejměte zadní kryt baterie.
2. Vložte baterii Ni-MH (E) a připojte ji.
3. Nasaďte zadní kryt.
4. Použijte nabíječku DC (D) a zcela nabijte baterii.
Namontujte držák mikrofonu
1. Namontujte základnu (B) pomocí přiložených šroubů.
2. Odpojte aktuální kabelový mikrofon
3. Připojte základnu (B) na místo mikrofonu.
4. Zapněte CB. Indikátor LED (9) základny při zapnutí bliká červeně,
pak zčervená.
Mikrofonní synchronizace
Stiskněte tlačítko PTT (1) nebo tlačítko SYNC / Power ON/ OF (2) mikrofonu.
Mikrofon se zapne a LED signalizace (4) se rozsvítí zeleně, jakmile je mikrofon
synchronizován s CB radiostanicí.
Pokud jste mimo dosah a znovu se přiblížíte, mikrofon se znovu synchronizuje.
Instalace spony na opasek
Pokud používáte sponu na opasek, zasuňte ji do držáku na zadní straně mikrofonu.
POUŽÍVÁNÍ VÁŠHO MIKROFONU
Vysílání
Stiskněte tlačítko PTT (1) pro přenos. Uvolněním tlačítka PTT (1) uslyšíte odpověď.
Pokud je vaše CB radiostanice vypnutá nebo pokud je bezdrátový mikrofon mimo
dosah, zazní výstražný tón. Zastaví se, jakmile uvolníte PTT (1).
Mikrofon funguje pouze pokud je v dosahu. Pokud je mimo rozsah po dobu více než 2
minuty, automaticky se vypne
Příjem
Uvolněte PTT (1) a poslouchejte odpověď
Poznámka: Kvalita zvuku příjmu v bezdrátovém mikrofonu je v závislosti na modelu
vašeho mikrofonu. Při horší kvalitě je nutné připojit zvukový kabel (C). V tomto
případě jej připojte mezi audio konektor (11) základny (B) a EXT. SP. umístěné na
zadní straně vaší radiostanice. Nezapomeňte odpovídajícím způsobem upravit úroveň
hlasitosti vaší radiostanice.

Zvýšení a snížení hlasitosti
Stisknutím tlačítka + (7) zvýšíte hlasitost nebo - (8) snížíte hlasitost o jeden krok v 16
bodové stupnici, na obě strany. Akustický signál signalizuje snížení maximální
hlasitosti a maximální hlasitost
Najděte ztracený mikrofon
1. Stiskněte tlačítko FIND (10) na základně.
2. Když lokalizujete mikrofon, stiskněte znovu tlačítko FNID (10) na základně nebo
libovolné tlačítko na mikrofonu.
3. Tón vyprší po 1 minutě.
AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ
Když vypnete automobil, vypne se také CB. Pokud bezdrátový mikrofon nebyl
vypnutý, vypněte stisknutím SYNC / POWER ON / OF(2); v opačném případě se
automaticky vypne po 2 minutách.
Bezdrátový mikrofon se také vypne, pokud je mikrofon mimo dosah déle než 2
minuty.
VYPNUTÍ VŠECH FUNKCÍ S VÝNIMKOU NABÍJENÍ
1. Pokud se baterie uvnitř mikrofonu nabíjí, stiskněte a přidržte tlačítko SYNC /
POWER ON/OF po dobu asi 5 sekund.
2. Mikrofon zapípá.
3. Když je baterie nabitá, LED displej bude střídavě blikat oranžově a zeleně.
Funkce lze znovu zapnout třemi způsoby. Můžete stisknout SYNC / POWER ON/ OF
(2) nebo můžete stisknout PTT (1). Můžete také odpojit kabel mini-USB (3) a znovu
jej připojit.
SPECIFIKACE
Výstup reproduktoru: 8 ohmů
Provozní teplota. : - 10 ° C ~ 50 ° C
Skladovací teplota. : - 20 ° C ~ 60 ° C
Ni-MH baterie: BT-914
Provozní životnost baterie: 8 hodin
Příkon DC nabíječky: 12 ~ 24 V DC
Digitální formát: DECT
Frekvenční pásmo: 1880 ~ 1900 MHz
Záruční doba 2 roky.
Záruka je neplatná, pokud je mikrofon:
poškozený nebo neudržovaný, pokud je nějakým způsobem upravený , nesprávně
nainstalovaný nebo připojený k jiné radiostanici než President
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