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All systems have been tested and set for first use

Zender heeft geen broekclip, de ontvanger heeft broekclip

Transmitter has no pocketclip, the receiver has pocketclip

aan / uit zetten

turn on / off

Schuifknop aan de zijkant ( links ) naar boven is aan, naar beneden is uit.

Slider on the side ( left ) faces up to, down is off.

geluidssterkte

volume:

Met pijltje naar boven geluid harder, pijltje naar beneden geluid zachter
Zowel op de zender als de ontvanger kan het geluidsniveau worden ingesteld.
geluidsnivo instellen kan alleen binnen een minuut na aanzetten,
daarna geluid verzetten = apparaat uit en terug aan zetten.

With arrow up volume up, volume down arrow down
Both the transmitter and the receiver noise level can be set.
sound level can only be set within a minute after switching on,

Kanaal verzetten

Vragen / opmerkingen

Your instruction system is ready for use

als apparaat aan staat drukken op set ( o f FUN afhankelijk van de software )
en pijltje naar beneden, even vasthouden totdat in het display CH gaat
knipperen. Vervolgens met pijltje naar boven of beneden kanaal verzetten.
Na verzetten even 20 seconden wachten en de wijzigingen zijn opgeslagen.
uw eigen geluidsvolume voorkeuren opslaan

Zet ontvanger of zender op het volume dat uw voorkeur heeft.
druk op set ( of fun ) en hou vast en druk op pijltje naar beneden en hou ook
die vast. als ch in display knippert even kanaal hoger en gelijk lager instellen.
alle knoppen los en even wachten tot apparaat terug in „ werkstand “ springt
en voorkeuren opgeslagen.
Opladen

Dit kan met het bijgeleverde oplaadsnoer en lader of met elke usb lader die u
tot u beschikking heeft. Laad alleen als het nodig is, de litium batterijpack
werkt tot zo een 15 uur en opladen is te adviseren als er nog 1 „ blokje “ in
het display staat om beschadiging van het batterijpack te voorkomen.
knopbeveiliging

als de apparaten meer dan 1 minuut aanstaan zijn de knoppen geblokkeerd.
toch iets verzetten of instellen, even apparaat uit en aan zetten.
Batterijstatus bij de zender staat in het display rechts boven.
Opladen batterij pack in het algemeen.

Zorg ervoor dat alle apparaten uit staan wanneer er wordt
opgeladen. Het rode indicatielampje van de equiteacher ontvanger of zender
zal branden tijdens het opladen,
De oplaadtijd is ongeveer 2-4 uur en vermijd overladen.

Channel setting

if unit is on, press set ( or fun depending on software ) and downwards arrow,
hold briefly until the display CH flashes. Then arrow up or down to change
channel. After resist wait 20 seconds, and the changes are saved.
Storing your own sound volume preferences;

Put receiver or transmitter on the volume that you prefer.
press set ( or fun depending on software ) and hold and press down arrow
and hold on to it. when ch in display flashes even channel set higher and lower
equal. all buttons and wait until device returns in "work mode" and saved
preferences.
charging

This is possible with the included charging cord and charger or with any
USB charger that you have available.
Load only when needed, the lithium battery pack to work as a 15-hour charge
is to advise when 1 "cube" in the display to prevent damage to the battery
pack.
Safety button

if the devices are on more than one minute, the buttons are locked.

nevertheless resist or set anything, just power off and turn it on.
Specificaties:
afstand: 100-150 Meters
kanalen: 100 Channels
audio Input: Microphone/Audio(Line in)
output: Earphone/Audio (3.5mm)
power Supply: Lithium Battery Build in
maten: 70mm X 25mm X 12mm
gewicht equitrainer Receiver: 18 Grams

