
 

 
 
 
 

NÁVOD MEDER BASIC GUIDE 

BASIC Guide Vysílač  
1  Zapnutí -   Stiskem tlačítka  (5) On/Off. 
2  Nastavení kanálu 1až 8  – Stiskem tlačítka (7 a 8)  (+ /  -  Channel ) 
3  Dálkové nastavení kanálu -  Stiskem tlačítka (6) IR  můžete dálkově naladit všechny přijímače. Vysílač přitom 
namiřte proti horní části přijímače. Přijímač musí být zapnutý a musí se nacházet do vzdálenosti 5m. 
4  Mikrofon – Vestavěný mikrofon je umístěn v horní části vysílače. Externí mikrofon může být připojen do 
konektorové zásuvky (14). 
 
Programovací menu 
Vysílač obsahuje menu, kterým lze nastavit citlivost mikrofonu (P1) a zámek kanálu (P2), nebo hlukovou bránu 
(P3). 
 
Navigace menu  
Po zapnutí vysílače stiskněte tlačítko On/Off a tlačítko ( - ) na dobu 1 sekundy. 
Na displeji se zobrazí P1. Stiskem tlačítka ( IR ) můžete listovat mezi menu P1 až P3.  
 
P1  Správná citlivost mikrofonu je nezbytná pro dobrý poslech. Na přijímači nastavte střední hlasitost a 
neměňte jí. Tlačítkem (7 a 8) (+/ - ) zvyšujte nebo snižujte citlivost mikrofonu. 
P2   Kanálový zámek – znemožňuje posluchačům měnit kanál na přijímačích.  
Pro přijímač BasicGuide tato funkce není potřebná a to z důvodu, že přijímač není vybaven možností přepínání 
kanálů. Aktivace tlačítkem funkce (7) ( + ). Deaktivace tlačítkem (8) ( - ). 
P3   Hluková brána – zajistí, že není vysílán nežádoucí hluk okolí. Hluková brána je aktivována, když je na displeji 
zobrazen symbol reproduktoru. Aktivace tlačítkem (7) ( + ). Deaktivace tlačítkem (8) ( - ) 
 
Pro všechny funkce: Stiskem tlačítka On/Off vypněte zařízení za účelem uplatnění změny funkce. Změny budou 
aktivní, jakmile bude zařízení znovu zapnuto.  
 
Dálkové nastavení kanálu   
Pro  nastavení kanálu na všech přijímačích najednou 
1. Na vysílači naprogramujte požadované nastavení (kanál, zámek kanálu). 
2. Stáhněte protivětrnnou clonu z hlavy mikrofonu (pokud je nasazena). 
3. Vložte přijímač do nabíječe nebo zapněte přijímač připojením sluchátek. 
4. Nasměrujte horní část vysílače na horní část přijímače a na vysílači stiskněte tlačítko IR (6). Tím             

dojde k IR (infračervenému) přenosu aktuálních údajů nastavených na vysílači. Při bezdrátovém nastavování 
přijímače dodržujte maximální vzdálenost do 5m od vysílače.  

5. Na přijímači se rozsvítí IR dioda indikující, že aktuální údaje z vysílače do přijímače           
    jsou přeneseny.  
    Když se tak nestane prověřte nasměrování zařízení a proces opakujte.  

                                                                                                                                                                                      
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

NÁVOD MEDER BASIC GUIDE 

 
 

Basic Guide Přijímač 
 
1   Zapnutí přijímače 
Zapnutí přijímače se provede automaticky zasunutím sluchátka do konektorové zásuvky. 
 
2   Nastavením hlasitosti a použití sluchátek 
- K zamezení poškození sluchu nastavte hlasitost otočným potenciometrem hlasitosti na nízkou úroveň. 

- MEDER systém užívá ergonomická sluchátka vhodná pro obě uši. Nasaďte sluchátko na ucho tak, aby kablík 

směřoval dozadu.  

- Zkontrolujte hlasitost sluchátka a nastavte ji pomocí otočného potenciometru hlasitosti na přijímači tak, 

abyste čistě rozuměli řečníkovi. 

                                           
 
3   Nastavení kanálu 
Kanál může být nastaven pouze bezdrátově z vysílače. Postupujte dle uvedeného postupu pro vysílač (dálkové 
nastavení kanálu).   
 
 
4   Vypnutí přijímače 
Vypnutí přijímače se provede automaticky vytažením zástrčky sluchátka z přijímače. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


