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1. Obudowa, przyciski, wskaźniki 
 
1.1 Okayo OTG-200T 
 

                                        
 
 

1. Elastyczna antena 7. Klips na pasek 
2. Gniazdo wejściowe audio 8. Przyciski góra/dół* 
3. Dioda LED 9. Przycisk zasilania 
4. Wyświetlacz OLED 10. Przełącznik master/slave 
5. Przycisk mów/wycisz 11. Gniazdo słuchawkowo-mikrofonowe 3,5mm 
6. Przycisk wywoławczy 12. Wbudowany mikrofon 

 
*Przyciski góra/dół odpowiadają również za poziom głośności w nadajniku. 
 

 
 
 
 
**W celu odblokowania ręcznej zmiany kanału w nadajniku naciśnij i przytrzymaj 
jednocześnie przyciski góra oraz dół (8) przez ok 3 sekundy. Blokada kanału wyłączy się. 
W tym momencie przyciskami góra/dół (8) wybierz pożądany kanał. Wybrany kanał 
zatwierdzi się automatycznie 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4

5

10

6

7 

8 

9 

11

12

Tryb nadawania 

Numer kanału
Blokada kanału** 

Tryb komunikacji 

Wskaźnik baterii 



1.2 Okayo OTG-200R 
 
 

 
                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Plastikowa antena 7. Klips na pasek
2. Regulator głośności 8. Przyciski góra/dół
3. Dioda LED 9. Przycisk zasilania
4. Wyświetlacz OLED 10. Gniazdo słuchawkowo-mikrofonowe 3,5mm
5. Przycisk mów/wycisz 11. Wbudowany mikrofon 
6. Przycisk wyłączający alarm   

 
 
 
 
 
 
 
 
*** W celu odblokowania ręcznej zmiany kanału w odbiorniku naciśnij i przytrzymaj 
jednocześnie przyciski góra oraz dół (8) przez ok 3 sekundy. Blokada kanału się 
wyłączy. W tym momencie przyciskami góra/dół (8) wybierz pożądany kanał. Wybrany 
kanał zatwierdzi się automatycznie. 
 
2. Dostępne tryby komunikacji w systemie OTG-200 
 
2.1 Tryb komunikacji “Przewodnictwo” (Guiding) 
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- Dedykowany grupom z jednym przewodnikiem dla wycieczek i 

oprowadzania fabryk. 
- Tryb komunikacji pozwala na pracę tylko jednego nadajnika. 
- Użytkownik nadajnika zezwala na komunikację dwukierunkową zmieniając 

przełącznik (10) z “m” na “s” 
- Tylko jeden użytkownik odbiornika może mówić w tym samym czasie. 

 
 
2.2 Tryb komunikacji “Nauczanie” (Teaching) 

 

- Dedykowany grupom z dwoma przewodnikami oraz uczestnikom 
wykładów/prelekcji. 

- Tryb komunikacji pozwala na pracę dwóch nadajników na tym samym 
kanale. 

- Jeden nadajnik musi być przełączony (10) na “m” (master), a drugi na “s” 
(slave). 

- Użytkownicy nadajników prowadzą swobodną rozmowę, którą słyszą 
użytkownicy odbiorników. 

- W celu umożliwienia zadania pytania lub krótkiej wypowiedzi 
użytkownikowi odbiornika, użytkownik nadajnika przełączonego (10) na 
“s” musi się wyciszyć za pomocą przycisku mów/wycisz (5) bądź też 
wyciągając headset z wejścia słuchawkowo-mikrofonowego. 

- Tylko jeden użytkownik odbiornika może mówić w tym samym czasie. 
 

?

 

 

 

 



2.3 Tryb komunikacji “Dyskusja” (Discussing) 

- Dedykowany grupom dyskusyjnym. 
- Tryb komunikacji pozwala na pracę więcej niż 2 nadajników na tym samym 

kanale. 
- Brak komunikacji dwukierunkowej między nadajnikami, a odbiornikami. 
- Użytkownicy nadajników mogą swobodnie się komunikować niezależnie od 

ustawienia przełącznika (10) w nadajniku. 
 
 
3. Obsługa systemu OTG-200 
 
Bardzo istotne jest zastosowanie się do podanej poniżej kolejności 
uruchomienia systemu OTG-200 w celu uniknięcia nieumyślnej pomyłki. 
 
 W nadajniku, który będzie głównym (masterem) ustaw przełącznik (10) 

na „m”. 
 Następnie uruchom nadajnik naciskając i przytrzymując przez ok. 3 

sekundy jednocześnie przycisk dół (8) oraz zasilania (9).  

Ta operacja umożliwia wybór pożądanego trybu komunikacji (patrz punkt 2. 
Dostępne tryby komunikacji w systemie OTG-200). 
 

 Przyciskami góra/dół (8) przewijasz dostępne tryby. Naciśnij przycisk 
zasilania (9), aby zatwierdzić wybrany tryb komunikacji. 

 Wyłącz teraz nadajnik naciskając i przytrzymując przycisk zasilania (9). 

W ten sposób nadajnik zapamiętał wybrany tryb komunikacji i można swobodnie 
przejść do parowania urządzeń. 
 
 Uruchom ponownie nadajnik (master) naciskając i przytrzymując przez ok. 

3 sekundy jednocześnie przycisk wywoławczy (6) oraz zasilania (9). 
 Wybór kanału należy rozpocząć w ciągu 3 sekund od uruchomienia 

nadajnika przyciskami góra/dół (8). Pożądany kanał należy zatwierdzić 
przyciskiem zasilania (9) lub poczekać ok 3 sekundy aż nadajnik 
automatycznie zatwierdzi kanał. W ten sposób aktywowane zostało 
parowanie. 

Parowanie urządzeń jest istotne z tego względu, że umożliwia swobodne 
przejście odbiorników oraz drugiego nadajnika na ten sam tryb komunikacji, na 
którym znajduje się nadajnik główny oraz odblokowuje dostęp użytkownikom do 
“opcji zaawansowanych”. 
 
 Włącz teraz odbiorniki (każdy odbiornik należy uruchomić jeden po 

  



drugim) naciskając i przytrzymując przez ok 3 sekundy przycisk zasilania 
(9). 

Odbiorniki automatycznie parują się z nadajnikiem przechodząc na ten sam 
kanał na którym znajduje się nadajnik (master). Tryb komunikacji pojawi się na 
wyświetlaczu odbiornika po sparowaniu nadajników. Na wyświetlaczu nadajnika 
po kolei będzie się pokazywała liczba odbiorników sparowanych. 
 
 Po uruchomieniu wszystkich odbiorników należy przystąpić teraz do 

parowania drugiego nadajnika.  

Jeśli wybrałeś tryb komunikacji „przewodnictwo” to pomiń parowanie drugiego 
nadajnika. Natomiast jeśli wybrałeś tryb komunikacji “nauczanie” ważne jest, 
by drugi nadajnik podczas uruchamiania miał również przełącznik ustawiony na 
“m”. 

 Uruchom drugi nadajnik naciskając i przytrzymując przez ok. 3 sekundy 
jednocześnie przycisk dół (8) oraz zasilania (9). 

 Przyciskami góra/dół (8) przewijasz dostępne tryby. Naciśnij przycisk 
zasilania (9), aby zatwierdzić wybrany tryb komunikacji. 

 
Należy się upewnić, że wybrany tryb komunikacji jest taki sam, jak w nadajniku 
pierwszym (master). 
 
 Wyłącz teraz nadajnik naciskając i przytrzymując przycisk zasilania (9). 
 Uruchom ponownie nadajnik naciskając i przytrzymując przez ok. 3 

sekundy jednocześnie przycisk wywoławczy (6) oraz zasilania (9). 
 Następnie ustaw przyciskami góra/dół (8) taki sam kanał, jak w nadajniku 

pierwszym (master). 

Po chwili na wyświetlaczu nadajnika pojawi się liczba odbiorników sparowanych 
(taka sama, jak w pierwszym nadajniku). To oznacza, że cała operacja została 
wykonana poprawnie. 
 
 Należy teraz wyłączyć tryb parowania w nadajnikach naciskając przycisk 

wywoławczy (6). 

Po podłączeniu akcesoriów (headset, słuchawki) nadajniki oraz odbiorniki są w 
pełni gotowe do pracy. 
 
 
Synchronizacja systemu OTG-200 
System OTG-200 oferuje również możliwość synchronizacji nadajnika z 
odbiornikami bez konieczności “parowania”. Umożliwia to standardową 
komunikację między urządzeniami, jaką oferuje dany tryb (patrz punkt 2), 
jednakże zablokowane zostają dla użytkowników “opcje zaawansowane”.  

 
 Uruchom nadajnik naciskając i przytrzymując przez ok. 3 sekundy 

jednocześnie przycisk dół (8) oraz zasilania (9). 
 Przyciskami góra/dół (8) przewijasz dostępne tryby. Naciśnij przycisk 

zasilania (9), aby zatwierdzić wybrany tryb komunikacji. 
 Wyłącz teraz nadajnik naciskając i przytrzymując przycisk zasilania (9). 
 Uruchom ponownie nadajnik (master) naciskając i przytrzymując przez ok. 

3 sekundy jednocześnie przycisk mów/wycisz (5) oraz zasilania (9). 
 Wybór kanału należy rozpocząć w ciągu 3 sekund od uruchomienia 

nadajnika przyciskami góra/dół (8). Pożądany kanał należy zatwierdzić 
przyciskiem zasilania (9) lub poczekać ok 3 sekundy aż nadajnik 



automatycznie zatwierdzi kanał. W ten sposób aktywowana została 
synchronizacja. 

 Włącz teraz odbiorniki (każdy odbiornik należy uruchomić jeden po 
drugim) naciskając i przytrzymując przez ok 3 sekundy przycisk zasilania 
(9). 

Odbiornik automatycznie synchronizuje się z nadajnikiem przechodząc na ten 
sam kanał i tryb komunikacji. 
 
 Po włączeniu wszystkich pożądanych odbiorników, wyłączyć należy tryb 

synchronizacji w nadajniku naciskając przycisk mów/wycisz (6). 
 Aby skorzystać z drugiego nadajnika w wybranym trybie komunikacji 

należy go uruchomić naciskając i przytrzymując jednocześnie przez ok. 3 
sekundy przycisk dół (8) oraz zasilania (9).  

 Przyciskami góra/dół (8) należy wybrać tryb komunikacji taki sam na 
jakim znajduje się pierwszy nadajnik, a następnie zatwierdzić naciskając 
przycisk zasilania (9). 

 Przyciskami góra/dół (8) należy przejść na ten sam kanał, na którym 
znajduje się pierwszy nadajnik oraz odbiorniki. 

 
W ten sposób OmniTourguide System został zsynchronizowany. 
 

 
4. “Opcje zaawansowane” (dostępne po “parowaniu”) 
 
4.1 Sygnał Roll-call 

 
Umożliwia zarządzanie stanem grupy odbiorników. 

 Naciśnij w nadajniku przycisk wywoławczy (6), kiedy jest on uruchomiony. 
 Na wyświetlaczu po lewej stronie pojawi się symbol „Roll-call” 

(uśmiechnięta buźka), na środku liczba odbiorników obecnie będących w 
zasięgu, a po prawej stronie liczba odbiorników, które powinny być w 
zasięgu. 

 Jeżeli odbiorniki są w zasięgu sygnału Roll-call ich diody (3) zaczną szybko 
migać przez ok 10 sekund. 

 Liczba odbiorników obecnie będących w zasięgu będzie na wyświetlaczu 
nadajnika stale rosła dopóki nie skończy się sygnał. 

 Należy sprawdzić czy liczba odbiorników obecnie będących w zasięgu 
zgadza się z liczbą odbiorników, które powinny być w zasięgu nadajnika. 

 Aby wyłączyć sygnał Roll-call należy nacisnąć ponownie przycisk 
wywoławczy (6). 

 
 
 

Faktyczna liczba 
uczestników w grupie 

 
Przewidziana 
liczba 
uczestników w 
grupie 



4.2 Calling alarm 

 
Użytkownik nadajnika uruchamia alarm w odbiornikach w celu zwrócenia uwagi 
użytkowników bądź zebrania ich w określone miejsce. 

 Naciśnij i przytrzymaj przez ok 3 sekundy w nadajniku przycisk 
wywoławczy (6), kiedy jest on uruchomiony. 

 Na wyświetlaczu pojawi się symbol “Calling”, co oznacza, że alarm jest 
nadawany do odbiorników. 

 Odbiornik po odebraniu sygnału zaczyna wibrować, a przycisk mów/wycisz 
(5) miga na czerwono. Na wyświetlaczu pojawia się symbol “Gather”. 

 Aby wyłączyć sygnał Calling alarm należy nacisnąć przycisk wywoławczy 
(6) w nadajniku i przycisk wyłączający alarm (6) odbiornikach. 

 
4.3 Sygnał Out-of-range alarm 

 
Kiedy użytkownik odbiornika straci na 3 minuty sygnał z nadajnika otrzymuje 
alarm. 

 Odbiornik zaczyna wibrować, a przycisk mów/wycisz (5) miga na 
czerwono. Na wyświetlaczu odbiornika pojawia się symbol “Out of range”. 

 Alarm może zostać wyłączony poprzez ponowne znalezienie się odbiornika 
w zasięgu nadajnika bądź też naciśnięcie przycisku wyłączającego alarm 
(6) w odbiorniku. 

 
5. Ustawienia OTG-200 
 
Użytkownik systemu OTG-200 ma możliwość zmiany ustawień nadajnika i 
odbiornika w zależności od potrzeb. 
 
 
 
 



5.1 Uruchomienie panelu ustawień OTG-200T 
 

- Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przez około 3 sekundy przyciski góra 
(8) oraz zasilania (9) by włączyć nadajnik. 

- Naciśnij przycisk zasilania (9) by wejść w pożądane ustawienie. 
Przyciskami góra/dół (8) wybieramy konkretną konfigurację i 
zatwierdzamy przyciskiem zasilania (9). Patrz na panel poniżej. 

- Po dokonaniu wyboru ostatniego ustawienia, nadajnik automatycznie się 
uruchomi. 
 
 

Channel Lock 
(automatyczna blokada kanałów) 

ON (włącz) 
OFF (wyłącz) 

 
Talk 

(tryb nadawania) 

PTB: jedno naciśnięcie włącza lub 
wyłącza mikrofon 

PTT: Naciskaj by mówić 
PTM: Naciskaj by wyciszyć 

Mic Gain 
(czułość mikrofonu) 

od 1 do 5 

RF Power 
(moc sygnału) 

Hi (wysoka) 
Low (niska) 

Audio Priority 
(Jednoczesna transmisja audycji z 

wejścia liniowego aux in oraz 
mikrofonu. Po włączeniu 

transmitowany będzie tylko dźwięk z 
wejścia liniowego. Mikrofon będzie 

wyciszony) 

 
ON (włącz) 

 
 

OFF (wyłącz) 

 
5.2 Uruchomienie panelu ustawień OTG-200R 
 

- Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przez około 3 sekundy przyciski góra 
(8) oraz zasilania (9) by włączyć odbiornik. 

- Naciśnij przycisk zasilania (9) by wejść w pożądane ustawienie. 
Przyciskami góra/dół (8) wybieramy konkretną konfigurację i 
zatwierdzamy przyciskiem zasilania (9). Patrz na panel poniżej. 

- Po dokonaniu wyboru ostatniego ustawienia, odbiornik automatycznie się 
uruchomi. 

 

Channel Lock 
(automatyczna blokada kanałów) 

ON (włącz) 
OFF (wyłącz) 

Auto Power-Off 
(odbiornik wyłączy się po 20 minutach 

bez sygnału od nadajnika) 

ON (włącz) 
OFF (wyłącz) 

Auto Power-On 
(odbiornik automatycznie się włączy 

po opuszczeniu ładowarki) 

ON (włącz) 
OFF (wyłącz) 

Alarm 
(dotyczy out-of-range alarm) 

ON (włącz) 
OFF (wyłącz) 



Earphone Output 
(poziom dźwięku może zostać 

podwyższony dla osób 
niedosłyszących) 

Regular (zwykły poziom dźwięku) 
HAC level (podwyższony poziom 

dźwięku) 

 
5.3 Ustawienia domyślne 
W celu przywrócenia ustawień domyślnych należy uruchomić nadajnik, jak i 
odbiornik za pomocą jednoczesnego przyciśnięcia przez ok 3 sekundy przycisków 
góra, dół (8) oraz zasilania (9). 
 
Lista ustawień domyślnych dla OTG-200T: 
1. Numer kanału: 01 
2. Automatyczna blokada kanałów: ON 
3. Tryb nadawania: PTB 
4. Czułość mikrofonu: 3 
5. Moc sygnału: Low 
6. Audio Priority: OFF 
7. Tryb komunikacji: TEACHING 
 
Lista ustawień domyślnych dla OTG-200R: 
1. Numer kanału: 01 
2. Automatyczna blokada kanałów: ON 
3. Auto Power-Off: ON 
4. Auto Power-On: OFF 
5. Alarm: ON 
6. Earphone Output: Regular 
 
Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje również usunięcie zmian 
wprowadzonych przy użyciu oprogramowania OK-OTG-SW. 
 
6. Specyfikacja techniczna 

NADAJNIK OTG-200T 

Modulacja emisji GFSK 

Zakres częstotliwości nośnej 748 MHz ~ 938 MHz (w zależności od 
regionu) 

Kanały W zależności od kraju 

Rodzaj mikrofonu Kondensator elektryczny 

Moc wyjściowa RF Wysoka: 13 dBm  
Niska: 10 dBm (w zależności od 
regionu) 

Zakres działania > 100 metrów (warunki polowe @ Hi-
power) 

Wymagania w zakresie zasilania 2 x AA 1,5V Baterie alkaliczne lub 
2 x AA 1,2V Ni-MH akumulatory 

Czas ładowania 4 ~ 6 godzin @ 1,2V / 1600 mAh Ni-
MH akumulatory 

Żywotność baterii 16 ~ 18 godzin @ 2100 mAh 
(Alkaliczne) 



Wymiary (Wys. x Szer. x Głęb.) 95 x 46.5 x 32 mm (z zaczepem do 
paska, bez anteny) 

Waga 55 ± 5 g bez baterii 

 
ODBIORNIK OTG-200R 

Moc wyjściowa RF 10 dBm 

Słuchawka / Mikrofon słuchawkowy 3,5 mm 

Wymiary (Wys. x Szer. x Głęb.) 95 x 46,5 x 32 mm (z zaczepem do 
paska, bez anteny) 

Waga (z akumulatorem) 55 ± 5 g bez baterii 

 
 
7. Dystrybucja i serwis 

 
MEXPO 
ul. Kazimierza Pułaskiego 8,  
81-368 Gdynia  

 

 
+48 58 550 10 25
+48 22 39 81 699

www.systemtourguide.com
biuro@systemtourguide.com

 
 


