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MANUAL DE UTILIZARE 

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui aparat! Informațiile din acest document pot fi modificate fără notificare. 

Acest document nu poate fi reprodus sau transferat, nici măcar parțial, în niciun fel și prin orice mijloace, electronice 

sau mecanice, sau chiar mai puțin fotocopiate, copiate sau traduse în alte limbi, în orice scop, fără acordul 

producătorului. 

Numele, desenele și mărcile comerciale din acest manual sunt proprietatea respectivă a acestor proprietari. Citiți cu 

atenție acest manual de instrucțiuni și urmați cu atenție informațiile înainte de a utiliza produsul. 

 

 

AVERTIZĂRI 

 

Nu așezați obiecte pe aparat. 

Aparatul nu trebuie să fie expus la stropire sau picurare. 

Nici o sursă de flacără deschisă, cum ar fi lumănări aprinse,  să nu fie plasate pe aparat. 

Țineți aparatul departe de următoarele locații: în apropierea câmpurilor magnetice, 

aproape de surse de căldură (radiatoare, sobe, lumina directă a soarelui, etc ...); 

În apropierea zonelor umede 

(băi, piscine, etc ...); zone cu mult praf, zonele supuse unor vibrații puternice. 

Educați copiii și persoanele cu cunoștințe slabe despre produs în mod corespunzător. 

Ascultarea la un volum mai mare pentru o lungă perioadă de timp ar putea afecta auzul. 

Vă rugăm să păstrați manual 

 

 

ÎNGRIJIRE ȘI MENTENAȚĂ 

 

Pentru curățare, este recomandabil să se utilizeze cârpă moale, ușor umezită. Evitați solvenți sau materiale abrazive. 

 

IMPORTANT 

Construcția bună a acestei unități garantează funcționarea de lungă durată. Cu toate acestea, dacă aveți probleme, ar 

trebui să consultați cel mai apropiat centru autorizat. 

Utilizați baterii alcaline sau litiu deoarece tensiunea lor de ieșire este foarte stabilă pe toată durata de viață a bateriei. 

Scoateți întotdeauna bateriile după fiecare utilizare, acest lucru vă va preveni folosirea bateriilor neîncărcate data 

viitoare și chiar dacă dispozitivul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp. 

 

Limite de utilizare 

Acest dispozitiv poate funcționa la frecvențe neautorizate în regiunea în care se află utilizatorul. Se recomandă să 

contactați autoritățile competente și să solicitați informațiile care sunt relevante pentru frecvențele autorizate din 

regiunea dvs. pentru sistemele de microfoane radio. În unele cazuri, o licență ministerială poate fi necesară pentru 

utilizarea acestui aparat. Vă rugăm să contactați autoritățile competente pentru orice cerințe. Utilizatorul își asumă 

responsabilitatea exclusivă pentru obținerea licenței pentru microfon iar licența depinde de clasificarea și cererea 

utilizatorului și frecvența selectată. Frecvențele utilizate de acest produs nu pot fi utilizate în unele țări. Este sugerat 

să contactați autoritățile competente și să solicitați informațiile relevante. 

 

Țările UE pentru care produsul are restricții: 

Regatul Unit al Marii Britanii: IMPLEMENTAT. 

Spania: IMPLEMENTARE LIMITATĂ. 

Franța: IMPLEMENTARE LIMITATĂ, pentru utilizatorii profesioniști.  

Danemarca: IMPLEMENTARE LIMITATĂ, interval de reglare.  

Malta: IMPLEMENTARE LIMITATĂ, licență individuală necesară 

Irlanda: NU ESTE IMPLEMENTATĂ 

 

 

 

 



DESCRIERE MICROFON / RECEPTOR 

1. Indicator de baterie scăzută 

2. Comutator PORNIRE/ OPRIRE / MUT 

3. Compartimentul bateriei (microfon) 

4. Jack 6.3mm 

5. Jack-in 6,3 mm 

6. Indicator led pornit/ reîncărcare 

7. Comutator Pornit /R/ Oprit 

8. Mufă micro USB pentru reîncărcare 

9. Antena de recepție a semnalului 

 

 

 

 

 

 

 

 

REÎNCĂRCAREA BATERIILOR PENTRU RECEIVER 

  

1. Rotiți butonul de pornire / oprire / a receptorului (7) în poziția „R” (RECHARGARE). Dacă comutatorul este 

setat pe ON sau OFF bateriile nu se reîncărcă. 

2. Folosind cablul USB furnizat, conectați partea cu priza Micro USB la soclu (8) și celălalt capăt la un dispozitiv cu 

o mufă de încărcare USB sau un adaptor de alimentare de 5V, 500mA (1A max), neinclus. 

3. Indicatorul Led Roșu (6) se va aprinde. Când încărcarea este completă, indicatorul Led 

(6) va deveni portocaliu, lăsând-o conectată mai departe, LED-ul va deveni albastru pentru a indica 

încărcarea de întreținere. 

 

BATERII 

Asigurați-vă întotdeauna că bateriile conținute în receptor și transmițător 

microfonul este întotdeauna încărcat și, dacă este necesar, înlocuiți-le. 

Pentru a accesa compartimentul bateriei din microfon: 

1. deșurubați corpul microfonului în sens invers acelor de ceasornic și îndepărtați capacul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduceți baterii de 2x1.5V (tip „AA”) în fiecare microfon, acordând atenție 

polarități indicate. Repoziționați și închideți capacul 

 

 

PORNIRE / OPRIRE MICROFON 

 

Înainte de a porni microfonul și receptorul, conectați mufa 6.3mm (4) la mufa de microfon a unui mixer, 

amplificator, sistem HiFi sau alte boxe. Împingeți comutatorul POWER ON / OFF (2) al microfonului în poziția 

ON, afișajul se va aprinde. 

Cele două microfoane pot funcționa simultan 

 

Receptor 

Setați comutatorul ON / OFF (8) a receptorului în poziția ON, indicatorul LED-ul (7) se va aprinde. 

Extindeți complet antena (9). 

 



OFF 

Pentru a opri echipamentul, rotiți microfonul (2) și receptorul (8) în poziția OFF. 

 

 

INFORMAȚII PRIVIND SCOATEREA ȘI ELIMINAREA BATERIILOR 

Scoaterea bateriei de la receptor 

Atenție: această operațiune este rezervată exclusiv personalului tehnic specializat 

1. Scoateți șuruburile care strâng receptorul; 

2. Localizați bateria, deconectați-o și scoateți-o. 

 

INFORMAȚII PRIVIND SCOATEREA ȘI ELIMINAREA BATERIILOR 

Oricare ar fi tipul de baterie folosit, nu ar trebui să fie niciodată introdus în deșeurile menajere, în foc 

sau apă. Fiecare tip de baterie uzată trebuie reciclată sau aruncată la un loc corespunzător dedicat de colectare. 

 

 

PRECAUȚII PENTRU ELIMINAREA CORECTĂ A PRODUSULUI.  

Simbolul prezentat pe echipament indică faptul că deșeurile trebuie eliminate „separat la centru de 

colectare ”și astfel produsul nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile urbane. 

Utilizatorul trebuie să ducă produsul la „centre de colectare separate a deșeurilor” furnizate 

de către administrația locală sau livrați-l retailerului împotriva achiziționării unui produs nou. 

Colectarea separată a deșeurilor și operațiunile ulterioare de tratare, reciclare și eliminare 

promovează producția de echipamente cu materiale reciclate și limitează negativ 

efectele asupra mediului și asupra sănătății cauzate de manipularea necorespunzătoare a deșeurilor. 

Eliminarea ilegală a produsului duce la aplicarea sancțiunilor administrative. 

TREVI urmărește o politică de cercetare și dezvoltare continuă, prin urmare, produsele 

pot avea caracteristici diferite de cele descrise. 

 

 

PARAMETRI TEHNICI 

General 

Intervalul de frecvență ............................... 202,75MHz - 208,6MHz 

Bandă................................................. ....... VHF 

Modulare ........................................... FM 

Distanța de funcționare ........................... Până la 20m fără obstacole 

Stabilitatea frecvenței ............................ 50 PM (-10 ° C -35 ° C) 

Răspuns la frecvență ......................... 60Hz - 13KHz (+/- 3db) 

Temperatura de lucru ...................... -10 ° ~ 50 ° C 

 

Microfon 

Transmiterea frecvenței .................. MIC 1 202,75MHz, MIC 2 208,6MHz 

Putere de transmisie ........................... 10mW (± 1) 

Curent de operare .............................. <30mA 

Putere................................................. ..... 2x 1,5V (tip „AA”) nu sunt incluse 

 

Receptor 

Mod de recepție ...................................... Superheterodyne 

Sensibilitate primire .........................> 12Dbu 

Raport semnal / zgomot ............................... 40 db 

Putere................................................. ..... Baterie reîncărcabilă: litiu 1500mAh 


