Bruksanvisning - VoxAmp
Varje siffra vid varje rubrik nedan är också placerad så du också hittar funktionen på röstförstärkaren. Siffran ﬁnns placerad var du skall söka på röstförstärkaren.
1. Ladda först batteriet
2.
AKTIVERA röstförstärkaren genom
att ladda batteriet innan användning. Detta gös i botten med en
mini-USB-kontakt Anslut till dator,
nät eller cigaretttändaranslutning se laddningstillbehör
grönt för VISKANDE LÄGE.
Om lysdioden börjar blinka rött
2. Hängband
sken så är det ca en halvtimmas
BATTERITID
kvar. Den bör laddas vid
följer med som tillbehör. Om du vill
2
blinkande
rött
sken.
hänga röstförstärkaren runt halsen
så att den vilar på magen måste du
2
8. RESET-knappen
först sätta fast hängbandet i hålär placerad längst ner till höger på
larna (2 st). Genom att klämma ihop
röstförstärkaren(sett framifrån). Om
vardera klämman lösgörs de från
apparaten ”hänger sig” så trycker
sitt fäste. När du fört igenom hängdu in denna knapp (med en gem eller
bandet genom varje hål i klämmorna
tandsticka)och startar sedan upp röstså görs en knut i vardera klämman
förstärkaren igen med ON/OFF-knap(på insidan). Sedan sätter du fast
7 4
pen.
varje klämma på sin plats igen. Du
kan anpassa bandets längd så röst9. EXTERN HÖGTALARE
förstärkaren hamnar i rätt höjd och
Ansluts
i kontakten som sitter längst
vilar bra på din mage.
ned till vänster på röstförstärkaren(sett
5
6
framifrån)
. Det är en 3,5 mm kontakt.
3.Clip.
Högtalaren som ansluts måste vara
Som tillbehör finns ett CLIP som
en AKTIV HÖGTALARE med egen
du fäster i små hål på baksidan av
strömförsörjning.
röstförstärkaren. Med clipet kan du
hänga röstförstärkaren i en ficka el10. BYTE AV HÖGTALARHUS
ler klädesplagg.
Genom en enkel bajonettfattning för
10
man högtalarhuset i sidled och där4. Mikrofonen
med lösgör hela högtalarhuset. Detta
Ansluts högst upp på röstförstärbyts till ett annat högtalarhus med
karen bredvid fönstret med lysdioannan färg. När du beställer ett extra
derna.
9
8
högtalarhus följer det med en detalje1
2
rad instruktion.
5. On/Off
Om man tittar på röstförstärkaren
11. Registrera produkten
framifrån så är knappen för ON/ 7. LYSDIODERNA
OFF placerad på vänster sida (sett När lysdioderna visar på både På Voxemas hemsida registrerar du
framifrån) på röstförstärkaren. Håll grönt och orange sken i dis- produkten annats gäller inte garanplayen längst upp så är den in- tin.
inne knappen några sekunder.
ställd på NORMALLÄGE. Du byter Under rubriken ”Service/support”
läge genom att trycka in + och – sedan ”Registrera produkt”. Var noga
6. VOLYMKONTROLLEN
Är placerad på höger sida av TANGENTERNA FÖR LJUDET sam- med att fylla i serienummer som finns
röstförstärkaren(sett framifrån). Du tidigt. Enklast med att trycka med på baksidan av VoxAmp. http://www.
kan när som helst höja och sänka två fingrar samtidigt. Lysdioden slår voxema.se/service_support/270.php
omedelbart om i nytt läge - enbart
ljudet på röstförstärkaren.

www.voxema.se
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Till varje röstförstärkare levereras en standardmikrofon, som är mycket känslig. Kapseln i mikrofonen
är anpassad till programmet i röstförstärkaren. När
man inte talar kommer inget brus från högtalaren.

Det är mycket viktigt att placera mikrofonkapseln så när munnen som möjligt. Då får man
maximal effekt med ljudet.

Justera bommen så att
mikrofonen är placerad så
nära munnen som möjligt
- då får användaren
maximal eﬀekt ljudmässsigt!

Användaren behöver inte vara rädd för puﬄjud eller smackljud. Det ﬁltreras bort i programmet.
På vår hemsida ﬁnns en video som berättar hur
man sätter på sig och ställer in mikrofonen.
Se under
http://www.voxema.se/service_support/.
Man böjer till bommen som mikrofonen sitter på
- allra längst ut utan att ta tag i själva mikrofonkapseln.
Man behöver inte vara orolig för att bommen skall
gå av.
Det ﬁnns en annan typ av mikrofon så betecknas
sombygelmikrofon. Här ﬁnns byglar för bägge öronen. Bommen är justerbar - farmåt och bakåt. Även
headsetet är justerbart i sidledes så det passar huvudstorleken. Se bild intill.

www.voxema.se

