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◼ Kontrollera att batteriet sitter rätt innan XTour startas.  
◼ Undvik fukt och väta. 
◼ Undvik att lämna utrustningen i starkt soljus eller i 

närheten av extrem värme. 
◼ Undvik att tappa utrustningen. 

◼ Denna utrustning är främst lämpad för ljudöverföring 
inomhus. 

◼ Utrustningen använder “digital FHSS jump band 
technology” för att stödja ”anti -noise characteristic”, dvs 
en brusreducerad överföring. 

◼ Det finns 396 valmöjligheter genom 99 olika ID and 4 
GRUPPER. 

◼ Enkel att ställa in och kontrollera via LCD-displayen. 
◼ Tid kan enkelt ställas in och avläsas på LCD-displayen. 
◼ In- och utgång (AUX) av extern enhet, t.ex. fickminne. 

Lyssna och spela in samtidigt 
◼ Ett standard-AA uppladdningsbart batteri används i 

respektive enhet. Det är möjligt att även använda 
icke-uppladdningsbara batterier men då går det inte att 
ladda upp enheten i laddningsstället. 

◼ Enheterna går att laddas med medföljande USB-kabel 
eller I det speciella laddningsstället. 
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          3. Beskrivning av XTour 3-1 Framsida 

LCD display  

Påslag / mute knapp (Tx) 

Frånslag knapp (Rx) 

3-2 Baksida  

Rem fäste  

Batterilucka (AA x 1) 

3-3 Vänster/höger sida  

Aux In (Tx)  

Aux Ut (Rx)  

Inställning  

3-4 Över-/underdel  

Mikrofoningång (Tx) 

Bältesclip 

Hörlursuttag (Rx)  

Mini USB laddningsingång  

(Input DC+5V) 

Val knapp  

Här kan t.ex. ett fickminne 

anslutas med 3,5 mm plug. 

Lyssna och spela in samtidigt. 

 

LED statuslampa  



          
4. Handhavande  

◼ Tryck på on/off-knappen I 3 sekunder för att starta.  

◼ Tryck på on/off-knappen I 3 sekunder för att stänga av.  

 
 

4-2 Ställ in ID/GRUPP  

1. Tryck på valknappen  i 1 – 2 sekunder för att nå ID set mode. 

3. Vid valt ID, tryck på valknappen  till dess du får normalt utgångsläge. 

1. Tryck på valknappen  1 1-2 sekunder för att nå set mode. 

  Tryck på valknappen  sekventiellt tills GROUP indikering visas. 

3. Tryck på valknappen igen  tills du får normalt utgångsläge. 

◼ Sändaren är den styrande enheten. Mottagare som har samma GROUP och 

ID kommer att anpassa samtidigt efter det att GROUP i mottagaren har 

blivit modifierat.  

 

4-3 Ställ tid  

◼ 1. Tryck på valknappen  i 1-2 sekunder för att nå ID set mode. 

Tryck på valknappen  flera ggr till dess TIME syns i display . 

 

4-4 Mute control I sändare  

◼ Genom att trycka på mute-knappen blockeras sändningen. Genom att 

trycka igen startar sändningen.  

◼ Mottagaren har ingen sådan funktion.  

 

4-5 Justera volym på mottagaren  

◼ Tryck på inställningsknappar ( ) för att justera volym vid lyssnandet. 

Det finns fem olika volymnivåer. 

◼ Volym ska ställas in när det finns en inkommande signal. 

◼ Sändaren har inte denna funktion. 

-6- 

4-1 Till och Från 

2. När GROUP indikeras i displayen, tryck på inställningsknappen ( ) för att 
välja det nummer som visas på den undre delen av LCD-diplayen. 

2. När ID-ljuset blinkar, tryck på inställningsknappen ( ) för att välja 

ID-nummer 

 som visas på den undre delen av LCD-displayen. 

2. När TIME syns, tryck på inställningsknapp ( ) för att ställa tiden. 

(Tiden visas I den nedre dela av LCD-displayen) 

3. Tiden på mottagaren med samma ID and GROUP som sändare kommer 

att anpassas samtidigt. 

◼  



          

4-6 LED display  

4-7 Batterisymbol I LCD-display  

4-8 Byte av batterier  

◼ Tag loss batteriluckan genom att skjuta luckan i pilarnas riktning.  

◼ Byt AA batteri eller Ni-HM laddningsbart batteri. Använda korrekt typ av 

batteri för att undvika att skada enheten. 

◼ Sätt tillbaka batteriluckan efter det att batteriet monterats korrekt. 

Säkerställ att plus- och minuspol hamnar korrekt.  

◼ Använda helst välkända batterier och använd aldrig läckande batterier 

som kan skada elektroniken. 

◼ Om enheterna inte kommer att användas under en längre period 

rekommenderas att batterierna avlägsnas för att minska risken för 

eventuella läckage som kan skada enheterna.  

◼ Tre segment – full laddning.  
◼ Två segment – ganska fulladdad 
◼ Ett segment – lite laddning 
◼ När inga segment visas är enheten inaktiv  

Ladda eller byt batteri 
◼ När batteriet inte får laddning så blinkar symbolen.  
◼ Stäng av enheten efter användande för att undvika 

urladdade batterier. Ladda helst upp batterierna 
efter varje användade. 

◼ När LED-lampan lyser grönt så är Tx and Rx I arbetsläge. 
◼ När LED-lampan lyser rött behöver laddning ske eller utbyte 

av batteri. 
◼ Om LED-lampan lyser orange så får Rx för svag signal eller 

ingen alls. Kan bero på för stort avstånd sändaren.  
◼ The LED- blinker grönt på Tx så är mute-funktionen 

aktiverad. 
 

 

Tillbehör; 

- Halsslinga för hörapparat 

- Alternativa mikrofoner 

- Fler lösa mottagarenheter   

  


