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IMG STAGELINE ATS RONDLEIDINGSET

De rondleidingset bestaat uit:

- 1 óf meerdere zendmicrofoon(s) 
- Ontvangers (16 kanaals uitvoering)
- Koptelefoons
- Indien nodig: 1 Netadapter + eurosnoer
- Indien nodig: Reservebatterijen 
- Tafelmicrofoonstandaard 

Let op! Tenzij anders afgesproken is bij aflevering van het systeem
het juiste kanaal ingesteld, en zijn de batterijen van
de zendmicrofoon(s) en ontvangers volledig opgeladen.

IN BEDRIJF STELLEN

Hoofdtelefoon op ontvanger aansluiten
Sluit de mini-jack van de hoofdtelefoon aan op de mini-jack ingang(6)
van de ontvanger.

Ontvanger inschakelen
Schakel de ontvanger in door de schuifschakelaar(7) op ‘on’ te zetten. De LED(8) licht nu
groen op. De ontvanger is nu klaar voor gebruik. Wanneer de LED(8) rood oplicht, dan zijn 
de batterijen leeg en dient de ontvanger opgeladen te worden.

Zendmicrofoon inschakelen
Schakel de zendmicrofoon in door de schuifschakelaar(3) in de bovenste
stand te zetten (onder de schakelaar wordt ‘ON’ zichtbaar). De LED(2) op
de zendmicrofoon licht nu groen op. De zendmicrofoon is nu gereed voor
gebruik. Wanneer de LED(2) tijdens gebruik rood oplicht, dan zijn de batterijen
van de microfoon leeg en dienen ze vervangen te worden.

Volume ontvanger regelen
Aan de zijkant van de ontvanger zit een draaiwieltje(9) waarmee u het volume
van de hoofdtelefoon kunt regelen.

Het systeem is nu klaar voor gebruik.

SYSTEEM UITSCHAKELEN 

Ontvanger uitschakelen
Schakel de ontvanger uit door de schuifschakelaar(7) op ‘off’ te zetten. De LED(8) dooft.
De ontvanger is nu uitgeschakeld.

Zendmicrofoon uitschakelen
Schakel de zendmicrofoon uit door de schuifschakelaar(3) in de onderste
stand te zetten (onder de schakelaar wordt ‘OFF’ zichtbaar). De LED(2) op
de zendmicrofoon dooft. De zendmicrofoon is nu uitgeschakeld.
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UITZEND- EN ONTVANGSTKANAAL WIJZIGEN

Ontvangstkanaal op de ontvanger wijzigen
Op de achterkant van de ontvanger zit een draaiwieltje(10) waarmee
u door middel van een klein schroevendraaiertje het ontvangstkanaal kan wijzigen. 

Uitzendkanaal op de zendmicrofoon wijzigen
Op de zendmicrofoon zit een draaiwieltje(4) waarmee u door middel van een klein
schroevendraaiertje het uitzendkanaal kan wijzigen.

Het uitzendkanaal op de zendmicrofoon en het ontvangstkanaal op de ontvanger
dienen hetzelfde te zijn (bijvoorbeeld: zendkanaal 4 / ontvangstkanaal 4).

BATTERIJEN VERVANGEN/LAADPROCEDURE

Oplaadbare batterijen ontvanger
De ontvanger is voorzien van 2 oplaadbare batterijen, deze hoeven niet vervangen te worden. Let op! Normale (niet 
oplaadbare) batterijen mogen niet in de ontvanger geplaatst worden, als de ontvanger in het laadproces wordt meegenomen 
kunnen niet oplaadbare batterijen gaan lekken of zelfs exploderen!. De ontvanger kan dan onherstelbaar beschadigd worden.

Batterijen vervangen zendmicrofoon
De microfoon is voorzien van 2 niet oplaadbare AA batterijen. Schroef het batterijkapje (5, zie tekening blad 1) los van de 
microfoon in tegengestelde richting van de klok. Vervang de 2 AA batterijen. Let op de + en - tekens op de batterijen,
deze moeten corresponderen met de + en - tekens in het batterijvak. Na het plaatsen van de nieuwe batterijen het 
batterijkapje weer vastschroeven aan de microfoon. Let op! Niet te strak aandraaien, anders kan het kapje beschadigen.

Opladen ontvangers
Schakel alle ontvangers uit. Maak de meegeleverde koffer open. Plaats de ontvangers in de laadschachten, let daarbij op dat 
de riemclip van de ontvanger in de uitsparing van de laadschacht valt.  Plug nu de laagspanningsstekker van de bijgeleverde 
netadapter in de jackaansluiting, deze bevindt zich naast de laadschacht links bovenin. Verbind de netadapter via het 230V 
netsnoer met een stopcontact (220-240V~ / 50-60Hz). De controlelampjes van de laadschachten gaan nu rood branden. Alle 
lampjes moeten branden voor een correct laadproces. Het laadproces duurt, afhankelijk van de conditie van de batterijen, 
maximaal 8 uren. Het laadproces is voltooid als alle controlelampjes naast de laadschachten groen branden.

Een geheel opgeladen ontvanger gaat ca. 10 uren mee, daarna ontvangers opnieuw laden.
De zendmicrofoon gaat ca. 10 uren mee, daarna batterijen vervangen.
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 STORINGEN VERHELPEN

Slechte ontvangst, piep en/of ruis op de ontvanger

De afstand tussen zendmicrofoon en ontvanger is te groot > Verklein de afstand (max. 50m)

Wijzig het uitzend/ontvangstkanaal van de apparatuur

Meerdere zendmicrofoons zijn tegelijkertijd op hetzelfde kanaal aan het uitzenden. Zorg ervoor dat er maar één 
zendmicrofoon per kanaal aanstaat.

De ontvangst is door voorwerpen (o.a. van metaal) in de transmissielijn verstoord. Loop niet tijdens het spreken in de 
microfoon, maar geef de zendmicrofoon een vaste plek in de zaal of verwijder de (metalen) voorwerpen die de storing 
veroorzaken.

De ontvanger en/of hoofdtelefoon is defect. Leg de ontvanger en/of hoofdtelefoon apart van de rest van de apparatuur en 
meld het defect aan Caisson.

Eén of meerdere controlelampjes branden niet tijdens het laadproces
 
- De ontvanger waarbij het controlelampje niet brandt is waarschijnlijk nog ingeschakeld >> schakel de 
  ontvanger uit.

- In de ontvanger zitten per abuis niet oplaadbare batterijen>> vervang de batterijen door oplaadbare batterijen.

- De ontvanger zit niet correct in de laadschacht>> zet de ontvanger goed in de laadschacht.

- De laadcontactpunten van de ontvanger en/of laadschacht is vuil>> maak de contactpunten schoon met een zachte doek.

- De oplaadbare batterijen in de ontvanger zijn niet juist geplaatst>> zorg ervoor dat de batterijen goed geplaatst zijn.

- Laadkoffer resetten >> Trek de stekker van de voedingsunit uit het stopcontact, wacht 15 seconden en stop de   
  stekker weer in het stopcontact. Zonodig procedure herhalen.


