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EP601/ WH-211                        TRÅDLØSE HODETELEFONER 
 

Bruksanvisning 
 
LES DISSE INSTRUKSJONENE GRUNDIG FØR DU BRUKER PRODUKTET FOR 
FØRSTE GANG, OG OPPBEVAR DEM FOR FREMTIDIG REFERANSE! 
 
ADVARSLER 
• For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt må du ikke eksponere produktet for 
regn eller fuktighet. 
• Sørg for at produktet ikke blir utsatt for dryppende eller sprutende væske. 
• Produktet må aldri plasseres i nærheten av åpne flammer. 
• Utvis særlig forsiktighet hvis du bruker hodetelefonene mens du kjører eller utfører en 
aktivitet som krever full oppmerksomhet. Overhold lokale lover og forskrifter om bruk av 
mobiltelefon og hodetelefoner. 
• Ikke ha på deg hodetelefonene mens du utøver en vannsport (svømming, vannski, surfing 
osv.). 
 
 
BESKRIVELSE AV PRODUKTET 

 
MOTTAKER  SENDER TILBEHØR 

  

 

 
12. Stereojack-plugg (hann) / 2 
RCA-plugger (hunn) 

 
 
1. Batterihus (mottaker) 
2. På/av-bryter og volumkontroll 
(ON/OFF) 
3. Automatisk søking (SCAN) 
4. Strømindikator 
5. Tilbakestillingsknapp (RESET) 
6. Lydinngang 

 
 
7. Strømindikator 
8. PÅ/AV-BRYTER (ON/OFF) 
9. AC-inngang (4,5 V, DC, AC-
adapter medfølger ikke) 
10. Jack-inngang for mikrofon 
(AUDIO IN) 
11. Batterihus (sender) 
  

13. Stereojack-plugg (hann) / 2 
RCA-plugger (hann) 

Figur 1 
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INSTRUKSJONER 
 
Innsetting av batterier 
Sett inn to batterier (AAA) i både mottakeren og senderen, og sørg for at polariteten (+ og -) 
er korrekt. 
 
 
Bruk 
 

                     Funksjoner 
Bruk 

Lytt til radio 

Tilkobling av kabel Ingen kablet tilkobling er nødvendig 
Valg av funksjon for senderen «OFF»-posisjon 

Nødvendig utstyr Kun mottaker 
Fremgangsmåter 

 

-   Trykk på SCAN-knappen gjentatte ganger for å søke etter den ønskede 
radiostasjonen. 
 
-   Gjenta prosedyren til du oppnår en god lydkvalitet. 
 

-   Trykk på RESET-knappen for å tilbakestille søket. 

Figur 2 
 
 
 

                Funksjoner 
Bruk 

Trådløse hodetelefoner 

 
 

Tilkobling av kabel 

 

-   Koble lydkabelen (13) direkte mellom lydkilden og senderen, om mulig. 
-   Om nødvendig kobler du først lydkabelen (13) til lydkabelen (12) (rød 
RCA til rød, hvit RCA til hvit). 
 

                   
   

Valg av funksjon for senderen «ON»-posisjon 
Nødvendig utstyr Mottakeren og senderen 
Fremgangsmåter 

 
-    Trykk på RESET-knappen for å tilbakestille enheten hvis en annen av 
enhetens funksjoner var i bruk tidligere. 
-    Trykk på SCAN-knappen for å søke etter lyden. 

Figur 3 
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                            Funksjoner 
Bruk 

Kablede hodetelefoner 

 
 
 
 
 
 
 

Tilkobling av kabel 

-   Koble lydkabelen (13) til lydkabelen (12) (rød RCA til rød, hvit RCA til 
hvit) 
- Koble deretter én ende av kabelen til lydkilden og den andre til mottakeren 
(hodetelefonene) 

 
Valg av funksjon for senderen «OFF»-posisjon 

Nødvendig utstyr Kun mottaker 
 

Fremgangsmåter 
 

Tilkoblingen mellom lydkilden din og mottakeren opprettes automatisk. 
Tilbakestill funksjonen om nødvendig ved å trykke på RESET-knapen. 

Figur 4 
 
MERKNADER 

 For å få best mulig mottak bør du strekke ut lydkabelen (den fungerer også som 
antenne). 

 Du kan forbedre lydkvaliteten ved å justere volumet fra lydkilden (TV, DVD-spiller, 
PC osv.), for eksempel hvis du opplever forvrengt lyd eller mye støy. 

 Skift ut batteriene hvis du opplever et av følgende problemer: 
-   Signalstyrkeindikatoren lyser svakt. 
-   Mottaket begynner å bli dårlig. 
-   Volumet blir redusert, eller lyden blir dårligere. 
 

TEKNISKE SPESIFIKASJONER 
 
SENDER 

- Frekvens: FM 
- Rekkevidde: 50 m (uten forstyrrelser) 
- Krever 2 AAA-batterier (medfølger ikke), 3V  

 
MOTTAKER 
      - Frekvensområde: 87,5 MHz til 108 MHz 
      - Frekvens: FM 
      - Klirrfaktor: ≤ 2 % 
      - Krever 2 AAA-batterier (medfølger ikke), 3V  
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ADVARSLER PÅ BATTERIET 
• Ta ut batteriene hvis du ikke har tenkt å bruke klokken i lang tid. 
• Bland aldri alkaliske, standard (karbon-sink) og oppladbare (nikkelhydrid) batterier. 
• Ikke bland nye og brukte batterier. 
• Ikke forsøk å lade opp ikke-oppladbare batterier. 
• Fjern oppladbare batterier fra enheten (hvis mulig) før de lades. 
• Oppladbare batterier må alltid lades opp under voksent tilsyn. 
• Fjern brukte batterier. 
• Aldri kortslutt strømforsyningsterminalene. 
• Bruk alltid anbefalte eller tilsvarende batterityper. 
• Vær alltid oppmerksom på batteripolariteten. 

 
 
 

 
 

ADVARSEL: Du må ikke kaste apparatet i husholdningsavfallet. Kommunen har et selektivt 
innsamlingssystem for denne typen produkter. Ta kontakt med kommunen din for å finne ut hvor og 
hvordan innsamlingen fungerer. Disse begrensningene følges på grunn av de farlige stoffene elektriske 
og elektroniske apparater inneholder, som kan ha skadelig påvirkning på miljøet og menneskelig helse, 

og må derfor resirkuleres. 
 

Dette symbolet indikerer at elektriske og elektroniske apparater samles inn selektivt. Symbolet viser en 
søppelboks krysset ut med et X-symbol. 

 
Hvis kabelen er skadd, må den skiftes ut av produsenten, produsentens kundeservice eller en faglært person for å 
unngå fare. 
 

 

Importert av PRODIS SAS, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankrike 
Markedsført av EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD, Tyskland 

Produsert i Kina 
 

 


