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Köszönjük, hogy a Meliconi termékét választotta!

A Meliconi HP200 RF sztereó vezetéknélküli fejhallgató fejlett vezetéknélküli technológiájának köszönhetően magas 
minőségű stereó hang előállítására képes csatlakoztatva azt kedvelt audió lejátszó eszközéhez, a mozgás szabadsága
mellett, mivel hatótávolsága nyílt terepen eléri az akár 100 m-t is. A rádiójel vétele lehetséges falon és mennyzeten 
keresztül is. A jeladó catlakoztatható TV készülékhez, vagy más audió jelforráshoz is (DVD-, Blu-ray, CD lejátszók
HIFI, eszközök, PC-k, laptopok, tabletek, telefonok).

FIGYELMEZTETÉSEK

A terméket csak a mellékelt tölthető akkumlátorokkal használja!

Az egység csak aalóg (sztereó) audió jel fogadására képes. (Szenderd fejhallgató kimenetek jelét felhasználva bemeneti
jelként.)
Amennyiben más fajta kimenettel rendelkező készüléket kíván csatlakoztatni (HDMI, opticai stb.), úgy megfelelő 
adapter beszerzése és használata szükséges. 
Ne használja a készüléket kültérben, nedves körülmények között, ne érintkezzen vízzel. A dokkolót ne helyezze zárt 
térbe, biztosítson, megfelelő légmozgást a készülék hűtéséhez. A készülék könnyű áramtalanítása érdekében
a hálózati adaptert könnyen hozzáférhető aljzatba csatlakoztassa. Az audió kábel csatlakoztatáse előtt minden esetben
áramtalanítsa a készüléket.
Ne nyissa fel, ne próbálja meg átalakítani, vagy javítani a készüléket. A javítást kizárólag szakszervíz végezheti!
Bármely rendellenesség esetén azonnal húzza ki a tápegységet a konnejtorból!
Ne tegye ki a készüléket, tölthető akkumlátorokat magas hőnek! (pl. erős napsütés, nyílt láng vagy hasonló hőforrás
közelsége)

Halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa a fejhallgatót hosszabb ideig magas hangerőn!

Amennyiben a képen látható ábra megtalálható az Ön által vásárolt készüléken, vagy annak csomago-
lásán, úgy a termék nem minősíthető háztartási hulladéknak, ezért kérjük juttassa el a legközelebbi 
elektronikai hulladék átvételére alkalmas helyre. A készülék helyes hulladékkezelése segíti környezetünk
megóvásában és tisztántartásában. Az üjrahasznosítással kapcsolatos további információért kérje az i
lletékes környezetvédelmi hatóságok, a helyi hulladékkezelő intézmény, illetve az üzlet segítségét, 
ahol a terméket vásárolta.

FIGYELEM! Ellenőrizze, hogy a töltehető akkumlátorokat polatritásuknak megfelelően helyezte e be!
Ne szedje szét és ne dobja tűzbe őket! Ne használjon új és használt más típusú vagy gyártmányú
elemeket egy időben! Ne dobja el őket! Nem megfelelő használatuk károsthatja a környezetet és
egészségre ártalmas lehet. Gondoskodjon az elhasználódott elemek, akkumlátorok megfelelő sze-
lektív elhelyezéséről az EC 2006/66 szabályozásnak megfelelően, vagy tájékozódjon az országának
megfelelő elhelyezési lehetőségekről!

HP 200 vezeték nélküli fejhallgató



CSOMAG TARTALMA

TELEPÍTÉS

1.  FEJHALLGATÓ (vevő) 
2.  DOKKOLÓ (adó) 
3.  Hálózati adapter, 8V 200 mA
4.  2 db tölthető elem (AAA méret, 1,2 V Ni-MH)
5. JACK -RCA kábel
6. Használati utasítás

FEJHALLGATÓ (3. kép)

Fejhallgató részei:
A.  Ki-, bekapcsoló piros LED-el
B.  Hangerő szabályozó
C.  Auto Scan gomb, zöld audió jel vétel visszajelző LED-el
D.  Töltő érintkezők
E.  Füles párna, elemtartó fedéllel

-  Győződjön meg róla, hogy a fejhallgató ki van kapcsolva (”A” gomb): OFF pozíció.
-  Nyissa fel a fejhallgató bal oldali hangszórn található  elemtartót.  (2. ábra) 
-  Helyezze be a két tölthető elemet. Győződjön meg a polaritásuk helyességéről.
-  Zárja be az elemtartó fedelét.

DOKKOLÓ (2. kép)
Dokkoló részei:
M.   Hálózati adapter csatlakozó aljzat
N.    Ki-, bekapcsoló
O.    Bekapcsoló és sávválasztó gomb
P.    Audió kábel (bemeneti jelforráshoz)
Q.   LED állapot kijelző
R.   Töltő érintkezők  

-  Csatlakoztassa a hálózati adaptert a dokkoló hátulján található DC IN aljzathoz  „M”
-  Csatlakoztassa a hálózati adaptert az elektromos hálózathoz
-  Kapcsolja be a dokkolót a hátulján található kapcsolóval ( „N”) a 3 rendelkezésre álló csatorna valamelyikéra állítva azt.
-  Helyezze a fejhallgatót a dokolór, úgy hogy az megfelelően illeszkedjen a töltő érintkezőkhöz ( „R”), zöld LED világít (”Q”)
-  Első használat előtt töltse a fejhallgatót 12 órán keresztül!

HANGFORRÁS CSATLAKOZTATÁSA (az elemek feltöltését követően)

A csatlakoztatás a dokkoló és a jelforrás kikapcsolt állapotában történjen!
-  Távolítsa el a fejhallgatót a dokkolóból.
-  Keresse meg a csatlakoztatni kívánt jelforrás fejhallgató kimenetét. (3,5 mm Jack aljzat)
Álltalában az alábbi szimbólummal jelölik:
Győződjön meg róla, hogy amegfelelő aljzatba csatlakoztatja a dokkolót (ne tévessze össze mikrofon, vagy audió bemeneti
csatlakozóval) Amennyiben a készüléknek nincs 3,5mm-es Jack csatlakozója, úgy más csatlakozót kell használni 
(SCART/RCA). Lásd:  „ALTERNATÍV CSATLAKOZÁSI MÓDOK”  fejezet.
-  A csatlakoztatáshoz használja a mellékelt audió kábelt „M”
-  Kapcsolja be a dokkolót  (”N”) és a jelforrást
-  A csatlakoztatott eszköz (pl. TV) automatikusan beépített hangszórói automatikusan elnémulnak a csatlakoztatást
követően.
-  Ellenőrizze, hogy a piros LED világít e. Ez jelzi, hogy a dokkoló megfelelő audió jelet kap. Amennyiben ez nem
történik meg, úgy próbálja meg emelni a hangerőt a jelforráson. (pl. TV)
MEGJEGYZÉS: néhány készülék esetén a fejhallgató és a beépített hangszórók hangereje külön állítható. Ebben az esetben
emelje a fejhallgató kimenet hangerejét.
-  Maradjon a dokkoló közelében és kapcsolja be a fejhallgatót ( „A”) és várjon néhány másodpercet.
-  Ellenőrizze, hogy a zöld ( „C”) LED világít a fejhallgató bel oldali fülesén.
-  Helyezze fel a fejhallgatót és állítsa be a megfelelő hangerőt ( „B”)
Amennyiben nincs hang, úgy olvassa el a  „HIBAELHÁRÍTÁS” fejezetet.



HASZNÁLAT

AKKUMLÁTOR TÖLTÉSE

ALTERNATÍV AUDIÓ CSATLAKOZTATÁS

A mindennapi használat során elegendő a fejhallgatót ki-, illetve bekapcsolni az „A” jelű kapcsolóval, ami magán a
fejhallgatón található.
A dokkoló jeladó 4 perc után automatikusan kikapcsol, ha nem érzékel bemeneti audió jelet. (A piros LED a dokkolón „I”
és a zöld LED a fejhallgatón „E” kialszik.)
Amennyiben nem használja a fejhallgatót, úgy helyezze azt vissza a dokkolóra, úgy, hogy a töltő érintkezők „I” megfe-
lelően csatlakozzanak és megkezdődhessen az elemek töltése, amit a dokkoló átlátszó részén megjelenő kék fény jelez.
Amennyiben hosszabb ideig nem használja a fejhallgatót, úgy távolítsa el az elemeket és húzza ki a hálózati adaptert.

FIGYELEM!
- A piros LED-nek mindig világítania kell használat közben, ellenkező esetben az audió jel minősége nem megfelelő,
(vagy egyáltalán nincs).  Ellenőrizze a bemeneti jel szintjét, ha kell emeljen a jelforrás hangerején, amíg a piros led el 
nem kezd világítani. Ugyanakkor a fejhallgató hangerejét a „B” hangerő tárcsával állítsa, ne a jelforrás hangerejét 
használja.
- Amennyiben a zöld LED  nem világít, vagy a hang torz, úgy nyomja meg a fejhallgatón található „AUTO SCAN”
GOMBOT. „C”

Az akkumlátorok teljes töltöttsége esetén a fejhalgató minimum 8 óra folyamatos működésre képes.
A töltéshez kapcsolja ki a fejhallgatót és helyezze a zt a dokkolóra úgy, hogy a töltő érintkezők „Q” megfe-
lelően csatlakozzanak és megkezdődhessen az elemek töltése, amit a zöld LED „Q” jelez.
A fejhallgató a töltést követően is a dokkolón maradhat, nem okoz semilyen problémát.

FIGYELEM!
- Biztonsági okokból csak a mellékelt tölhető elemeket használja, ne használjon más típut. Szükség esetén forduljon 
a MELICONI ügyfélszolgálatához, vagy a kereskedőhöz, ahol vásárolta a terméket.
- Amennyiben a nem használja a fejhallgatót, kapcsolja ki, elkerülve az elemek teljes lemerülését, ami rontja azok
élettertamát.
- Első használat előtt 24 óra töltés szükséges a teljes töltöttség eléréséhez, ami biztosítja a maximális élettartamot.
Mindig győződjön meg róla, hogy töltés közben a fejhalgató ki van kapcsolva. (”A” kapcsoló OFF)
- Ne tegye ki az elemeket magas hőhatásnak! (Erős napsugárzás, tűz, stb.)

Mindig kövesse az ide vonatkozó szabályokat a termék, különösen az elemek elhelyezésével kapcsolatba, amennyiben
azok életciklusuk végéhez értek. Használja a szelektív hulladékgyűjtöket!

Amennyiben a berendezésnek (pl. TV), amit csatlakoztatni kíván, nincs megfelelő fejhallgató kimenete, vagy a fejhall-
gató használata közben is szeretné azok beépített hangszóróit is használni, úgy másik audió kimenetet kell használni, 
amihez adapter használata szüksége. (nem tartozék)

RCA csatlakozók
Használja a képen látható kábelt (3,5 mm JACK aljzat - RCA csatlakozó, mellékelve).
A kábel RCA csatlakozóit, dugja be a a készülék RCA „KIMENET” aljzataiba
(piros és fehér ), majd csatlakoztassa a fejhallgatót a JACK aljzatba.
Győződjön megarról, hogy a készülék audió kimenetét használja.
(AUDIO OUT, vagy OUTPUT)

SCART csatlakozók
Használja a képen látható adaptert (nem tartozék) és a fent említett JACK-RCA kábelt.
Csatlakoztassa az adaptert a TV SCART aljzatához, a JACK-RCA kábelt 
pedig az adapter RCA aljzataihoz. Győződjön meg róla, hogy az adapter 
kapcsolója az OUT azaz kimenet állásban van. Amennyiben nincs hang,
próbálja ameg az adaptert másik SCART aljzatba csatlakoztatni.



SPECIFIKÁCIÓ

HIBAELHÁRÍTÁS

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Jelátvitel:  UHF stereo
Vivő frekvencia:  863,53 MHz - 864,03 MHz - 864,53 MHz
Működési feszültség: dokkoló - 8 V 200 mA
  vevő - 2,4 V (2 db akkumlátor mellékelve)
Frekvencia tartomány: 30 Hz - 10 KHz
Torzítás:  1 %
Jel / zaj viszony: 65 dB
Csatornaszeparáció: 50 dB
Max. hatótáv: 100 m (kültérben)
Működési idő: min. 8 óra

Amennyiben nincs hang, vagy a hang torz, vagy úgy tűnik más jelforrásból származik, úgy próbálja meg az  alábbi 
lépések végrehajtását:

1. Győződjön meg róla, hogy a hálózati adapter megfelelően csatlakozik e a fali konnektorhoz és a dokkolóhoz is.
2. Ellenőrizze, hogy a dokkoló bekapcsolója nincs e az OFF állásban.
3. Ellenőrizze, hogy az elemek fel vannak e töltve.
4. Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszköz be van e kapcsolva és van kimenő jele.
5. Győződjön meg róla, hogy a dokkolón található piros LED világít. Ha nem növelje a jelforrás hangerejét.
6. Kapcsolja ki a fejhallgatót, majd kapsolja be újra és ellenőrizze, hogy a zöld és piros LED-ek minegyike világít e.
Amennyiben nem, nyomja meg az AUTO SCAN gombot a fejhallgatón.
7. Használja a hangerő állítót a fejhallgatón, a hangerő növeléséhez.
8. Nyomja meg az AUTO SCAN gombot a fejhallgatón, a fejhallgató és a dokkoló újrapárosításához.
9. Válszzon másik jelátviteli frekvenciát az „O” kapcsoló segítségével. (OFF állás kivételével bármelyik állás megfelel)

Amennyiben kérdése lenne a HP300 fejhallgató használatával kapcsolatban:

- olvassa el jelen használati utasítást
- lépjen velünk kapcsolatba az info@efeltrade.hu e-mail címen.
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