
    

 

Instrukcja ogólna 

Przed uruchomieniem systemu tourguide 

 Upewnij się, że do nadajnika został podłączony mikrofon lub headset, a do odbiornika 

słuchawka. Sprawdź czy wtyczka mikrofonu/headsetu/słuchawki jest dobrze włożona 

do gniazda. 

 Upewnij się, że do każdego urządzenia zostały włożone poprawnie baterie 

jednorazowe lub naładowane akumulatory Ni-MH (+ do +, - do -). W przypadku systemu 

z wbudowaną baterią sprawdź jej poziom naładowania. 

 

Prawidłowe uruchomienie systemu tourguide 

 Zacznij od uruchomienia nadajnika (lub - nadajników w przypadku systemu, który 

umożliwia pracę więcej niż 1 nadajnika na tym samym kanale) i wybranie pożądanego 

kanału transmisji. 

Większość popularnych systemów tourguide umożliwia pracę tylko 1 nadajnika na 1 kanale. 

Uruchomienie 2 nadajników na tym samym kanale spowoduje zakłócenia lub brak transmisji. 

 

 Jeśli nadajnik posiada ustawienie regulacji czułości mikrofonu sprawdź, czy nie jest 

zbyt niska. Dotyczy to również funkcji „wycisz” (mute). 

 Następnie uruchom wszystkie odbiorniki. Kanał transmisji należy ustawić ręcznie lub 

za pomocą synchronizacji kanałów (jeśli występuje w danym modelu) na taki sam, na 

którym znajduje się nadajnik. 

 Sprawdź, czy głośność w odbiornikach nie jest zbyt niska. 

 

Zarządzanie zasilaniem systemu tourguide 

a) Baterie jednorazowe 

 Jedna kreska baterii na wyświetlaczu lub czerwona dioda na urządzeniu wskazuje 

na niski poziom baterii. W tym momencie należy wymienić baterie na nowe, 

ponieważ urządzenie będzie pracowało maksymalnie 1 godzinę. 

 Jeśli baterie zbyt szybko się rozładowały, włóż nowe i sprawdź ich czas pracy lub 

możesz też spróbować włożyć baterie od innego producenta. 

 Niska lub wysoka temperatura może mieć wpływ na czas pracy baterii. 

 



b) Akumulatory i baterie wbudowane 

 Jedna kreska baterii na wyświetlaczu lub czerwona dioda na urządzeniu wskazuje 

na niski poziom baterii. W tym momencie należy umieścić urządzenie w ładowarce 

(jeśli urządzenie posiada wejście micro USB – można je ładować za pomocą kabla 

USB). 

 Urządzenia z akumulatorami najlepiej jest ładować 1 dzień lub kilka godzin przed 

planowanym korzystaniem z nich. 

 Czas ładowania akumulatorów w specjalnej ładowarce zależy od modelu oraz 

stopnia rozładowania akumulatora. Dla całkowicie rozładowanego akumulatora 

czas ładowania wynosi od ok 5h do 12h dla najbardziej pojemnych akumulatorów. 

Pozostawienie urządzeń w ładowarce na całą noc nie powoduje przeładowania ani 

żadnych uszkodzeń sprzętu. 

 Należy pamiętać o okresowej wymianie zużytych akumulatorów na nowe. W 

zależności od producenta i pojemności akumulatorów cykle (cykliczne 

rozładowanie i naładowanie) mogą wynosić od 500 do 1500. 

Nie zaleca się podłączania więcej niż jednej ładowarki do przedłużacza. 

 

Zakłócenia w transmisji/ brak transmisji- możliwe rozwiązania 

 sprawdź czy nadajnik/odbiornik jest włączony 

 sprawdź czy nadajnik i odbiornik są na tym samym kanale 

 sprawdź czy nadajnik/odbiornik nie jest wyciszony 

 sprawdź czy 2 nadajniki nie pracują na tym samym kanale 

 sprawdź jakość transmisji na innym kanale 

 sprawdź czy mikrofon/słuchawki nie są uszkodzone – przetestuj odbiornik ze 

słuchawką i nadajnik z mikrofonem, co do których masz pewność, że działają 

poprawnie. 

 sprawdź czy bateria nie jest rozładowana - przetestuj urządzenie z 

baterią/akumulatorem, który działa w innym urządzeniu (masz pewność, że nie jest 

rozładowany) 

 zrestartuj system tourguide (wyłącz i włącz ponownie) 
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