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KUIDAS KASUTADA
1. ON / OFF nupp
2. Sireeni nupp
3. Helitas
4. Patareipesa avamisnupp (vajutage, et avada)

5. Sissehitatud mikrofon
6. Mängi heli
7. Salvesta
8. Käepide.
9. Välise mikrofoni sisend

KASUTUSJUHEND

1. Avage pakend ja kontrollige kas toode on komplektne: ruupor, väline mikrofon ja
see kasutusjuhend.
2. Patareide sisestamine: Vajutage lahtilukustamise nuppu (joonisel nr 4) ja avage
kaas. Sisestage korrektselt 6x D suuruses patareid (jälgige +/- polaarsust), seejärel 
sulgege kaas.
3. Otsustage, kuidas soovite ruuporit kasutada - kas rääkides otse ruuporisse või
kasutades välist mikrofoni. Viimase puhul ühendage väline mikrofon number pessa 
(joonisel nr 9).
4. Veenduge, et ruupor on sisselülitatud (ON/OFF lüliti peab olema positsioonis ON)
5. Suuna ruupor rahva poole ja räägi mikrofoni. Too mikrofon huulte lähedale ja räägi
normaalse häälega. Kui kasutate välist mikrofoni, veenduge et see oleks ühendatud. 
Vajutades välisel mikrofonil punast nuppu, võite mikrofoni rääkida. Vajutades nuppu 
uuesti, lõpetab ruupor heli võimendamise
6. Reguleeri heli nivood (joonisel nr 3). Mida lähemal on mikrofon heli allikale, seda
parem on võimendus.
7. Kui ruupor on sisselülitatud, kuid võimendatud heli on nõrk, võib see olla märk
tühjenenud patareidest. Järgi sammu number 2 patareide vahetamisel.

TÕRKEOTSING
• Kui ruupor ei tööta, eemaldage patareid ja kontrolliga nende polaarsust (+/-)
• Kui polaarsus on korrektne kontrolliga patareide olukorda. Vajadusel vahte patareid uute 

vastu.

TEHNILISED ANDMED
: 20W / 40W Võimsus max. 

Vahemik
Patarei
Patarei eluiga 
Mõõdud

: Välitingimustes 700-1000m  
: 6x tüüp D-patarei
: kuni 5h järjestikusel kasutamisel
: Ø195mm, pikkus 310mm 

Kaal (ilma patareideta  ) : 1.3Kg 

Tegu on tüüpandmetega. Tegelikud väärtused võivad ühest ühikust teise veidi muutuda. 
Spetsifikatsioone võib tootja muuta ilma ette teatamata.
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