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MICRON USER GUIDE
Funkcie

• Púzdro odolné voči zlým poveternostným vplyvom
• Jednoduché spárovanie s hlásičmi

• Malá spotřeba baterií
• I-Com®

• Digitální obvody

On/Off ovládač + ovládanie hlasitosti

Očko na zavesenie

Vysoko kvalitný
piezo reproduktor

LED svetlá signalizácie

Registračné tlačítko
Kryt batérie

Prístroj príposluchu je
možné postaviť

Vkladanie Batérií
1. Pri vkladaní/vyberaní batérií
mať vždy prístroj vypnutý

2. Pomocou krížového skrutkovača odskrutkujte
dve skrutky krytu batérie.

3. Zdvihnite krytku batérií.

4. Opatrne vytiahnite batérie. Vložte nové batérie
a ujistite sa ich správnou polaritou.

5. Pre najlepšiu odolnosť voči nepriaznivým poveternostným
vplyvom, sa ujistite, že je kryt batérie dobre utesnený
a pevne tlačí svoju vrchnú časť do horného okraja púzdra.

6. Znovu upevnite kryt za pomoci skrutiek.

NIKDY neuťahujte skrutky nadmernou silou,
môže to viesť k poškodeniu závitov skrutiek.

Registračný Mód

On/Of + Ovládanie Hlasitosti
• Ak chcete prístroj zapnúť, otočte koliečkom
na - on - následne budete počuť cvaknutie a
všetky led diódy prebliknú.
• Na zvýšenie hlasitosti otáčajte ovládačom v
smere hod. Ručičiek.

Minimálna
Hlasitosť
Maximálna
Hlasitosť

• Na vypnutie prístroja otočte ovládačom
úplne proti smeru hod. Ručičiek, až na
pozíciu - oﬀ.

Ako dosiahnuť čo najlepší výkon Mr+ príposluchu
Pracovný dosah Mr+ príposluchu, rovnako ako aj iných rádiových systémov, je veľmi závislý na
sposobe ich použitia a može byť negatívne ovplyvnený polohou ako prímača, tak aj vysielača.
Okolitý terén, prevládajúce atmosferické podmienky a prítomnosť roznych rušivých signálov
toto všetko možu ovplyviť.

Pred prvým použitím príposluchu je potrebná tzv. ,, registrácia"
hlásičov, ktoré budú používané s príposluchom, tak následne získajú
unikátny identifikačný kód. Pred zahájením danej registrácie sa ujistite,
že sú hlásiče naozaj vypnuté - poloha oﬀ - potom možete pokračovať v
nasledovných krokoch:
1. Zapnite Mr+ na polohu ,,ON"
2. Pomocou dodávanej pomocky
stlačte registračné tlačítko,
ktoré je umiestnené na zadnej
strane príposluchu.
3. LED svetielko na pozícii číslo
1 zasvieti.
4. Teraz jednoducho zapnite hlásiče
postupne v poradí, v akom ich chcete spárovať.

Ak chcete získať čo najlepší výkon doporučujeme nasledovné -

5. Akonáhle dokončíte spárovanie, zatlačte registrečné tlačítko ešte
raz, alebo príposluch jednoducho vypnite.

• Držte Mr+ čo najvyššie nad zemou, ako to len ide. Pokiaľ ho máte umiestnený na sebe,
dbajte prosím na to, aby bol umiestnený čo najvyššie a na vonkajšej strane oblečenia.

Ak chcete zmeniť poradie vaších hlásičov, alebo pridať ďalší hlásič,
jednoducho zopakujte procedúru popísanú vyššie.

• Snažte sa dodržiavať voľný priestor medzi príposluchom a hlásičmi. Prekážky, ako napr.
Stromy, budovy a pod. Možu sposobiť buď straty signálu, alebo odraz signálu, čo može
vytvoriť hluché miesta.

Poznámka/upozornenie: Registračný proces može byť narušený, ak ho
budete realizovať v blízkosti iných vysielačov, napr. Wifi router a pod.

• Nevkladajte Mr+ do vreciek spoločne s mobilným telefónom, či inými elektronickými
prístrojmi.
• Vždy sa presvedčte, že ako v príposluchu, tak v hlásičoch sú dobré batérie.
Všetky vyššie uvedené rady sa stávajú menej doležité, pokiaľ bude obmedzený dosah signálu.
Systém používajte naozaj zodpovedne. Mr+ je vybavený veľkým dosahom signálu z dovodu
maximálnej spoľahlivosti na kratšie vzdialenosti a nie koly tomu, aby jeho užívatelia
odchádzali od udíc na veľké vzdialenosti a nechávali ich tak bez dohľadu. Prosím chovajte sa
pri love zodpovedne.

Upozornenia
• Nezapínajte led diody, alebo reproduktor v blízkosti uší, alebo očí ľudí a zvierat.
• Ukladajte mimo dosahu detí a zvierat.
• Zabrante tvrdým pádom a nárazom do micron prístroja.
• Používajte len doporučené batérie a doplnky.

Vysušenie po použití v silnom daždi
Mr+ príposluch je vyrobený ako vodeodolný. Pokiaľ však bol vystavený silnému dažďu je
doležité, umožniť mu jeho riadne vysušenie.

NIKDY nepoložte batérie na horúce predmety - napr. Na radiátory.

Požadované Batérie
Príposluch Mr+ vyžaduje 3ks lr6 aa 1,5v alkalických batérií. Použitie velmi kvalitných
batérií je základom preto, aby vydržali čo najdlhšie. Pre zníženie rizika vytečenia batérií:
• NEMIXUJTE nové batérie so starými
• NEMIXUJTE rozne druhy batérií
• Používanie dobíjacích batérií sa nedoporučuje
Prosím vyberte batérie z prístroja, pokiaľ ho dlhšiu dobu nepoužívate.

Záruka + Registrácia Produktu
Registrujte svoj fox produkt online na www.foxint.com. Získate zákaznícke číslo a
záručné referenčné číslo a tie si prosím uchovajte a niekde poznamenajte.
Podmienky záruky nájdete kedykoľvek online pomocou vašeho zákazníckeho čísla.
Taktiež je možné vyplniť záručnú kartu, ktorá je priložená k výrobku a následne ju
zaslať na ďalej uvedenú adresu:
Customer Care Department
Fox International Group Ltd, UK Headquarters,
56-58 Fowler Road, Hainault Business Park,
Hainault, Essex, IG6 3UT
FOX, I-Com a Micron sú registrované známky
Vyhradzujeme si právo na zmeny obsahu uvedeného manuálu.
Fox International Group Ltd. Vyhlasuje, že uvedený micron spĺňa základné
požiadavky´, ako aj iné súvisiace náležitosti nariadenia 1999/5/EC. R&TTE dokument
nájdete na: www.foxint.com/regulation_documents.html
Patenty: EP 1059029
Vytvorené a navrhnuté v U.K.

