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EP601/ WH-211                        DRAADLOZE KOPTELEFOON  
 

GEBRUIKSAANWIJZING 
 

LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING ALSTUBLIEFT VOOR HET EERSTE GEBRUIK, 
BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING OP EEN VEILIGE PLEK VOOR 

TOEKOMSTIGE REFERENTIE! 

 
 
WAARSCHUWINGEN 

• Om het risico van brand of een elektrische schok te voorkomen, mag het apparaat 
niet aan regen of vocht worden blootgesteld. 

• Bescherm het apparaat tegen het risico van vocht. 

• Zet het apparaat niet dichtbij een open vuur bron. 

• Wees voorzichtig als u de koptelefoon gebruikt tijdens het rijden of een activiteit die 
aandacht vraagt. Neem de plaatselijke voorschriften voor het gebruik van een 
mobiele telefoon en koptelefoon in acht. 

• Gebruik geen koptelefoon tijdens het beoefenen van een watersport (zwemmen, 
waterskiën, surfen, etc.). 

 
OMSCHRIJVING VAN HET APPARAAT 

 
ONTVANGER  ZENDER ACCESSOIRES 

  

 

 
12. Stereo aansluiting kabel 
male/2 vrouwelijke RCA 

 
 
1. Batterijvak Ontvanger 
2. Aan / uit schakelaar en 
volumeregeling (ON / OFF) 
3. Automatische tuning (SCAN) 
4. Lichtnetindicatie 
5. Reset-knop (RESET) 
6. Audio Input 

 
 
7. Lichtnetindicatie 
8. Aan / Uit-schakelaar (ON / OFF) 
9. AC stopcontact (4,5 V, DC, niet 
bijgeleverd AC adapter) 
10. Microfoonaansluiting (AUDIO 
IN) 
11. Compartiment zender batterijen 

      
13. Stereo aansluiting kabel 
mannelijk/2 RCA pluggen 

Figuur 1 
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GEBRUIKSAANWIJZING 
 
Installatie van de batterijen 
Plaats 2 batterijen (AAA) in het batterij compartiment van de ontvanger en ook de zender, en 
zorg ervoor dat u de + en - respecteert. 
 
 
Gebruik 
 

                              Functies 
Verrichtingen 

Luisteren naar de radio 

Aansluiting kabel Geen vaste verbinding nodig 

Kies de zender voorkeur Positie “OFF” 

Benodigde faciliteiten Alleen de ontvanger 

Procedures 

 

 
 
- Druk op de SCAN toets om te zoeken naar de gewenste radiozender 

 
- Herhaal deze procedure totdat u een goed geluid krijgt. 

 
- Druk op de RESET-knop om het zoeken te resetten. 

Figuur 2 

 
 

                Functies 
Verrichtingen 

Draadloze koptelefoon 

 
 

Aansluiting kabel  

 

- Sluit de audiokabel (13) direct aan tussen de audiobron en de zender indien 
aangepast. 
- Sluit de audiokabel (13)aan  met de audiokabel (12) (rode RCA-connector 
op rood, de witte RCA-connector op wit) op voorhand indien nodig. 

 
   

Kies de zender voorkeur Positie “ON” 

Benodigde faciliteiten De zender en de ontvanger 

Procedures 
 

- Druk op de RESET-knop om een reset uit te voeren als u eerder op een 
andere functie van het apparaat was. 
- Druk op de SCAN-knop om te zoeken naar het geluid. 

Figuur 3 
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                            Functies 
Verrichtingen 

Ecouteur avec fil 

 
 
 
 
 
 
 

Aansluiting kabel  
 

- Sluit de audiokabel (13) aan op de audiokabel (12) (rode RCA-connector 
naar rood, witte RCA-connector naar wit) 
- Verbind vervolgens de ene kant met de audiobron en de andere met de 
ontvanger (koptelefoon) 
 

 
Kies de zender voorkeur Positie “OFF” 

Benodigde faciliteiten Alleen de ontvanger 

 
Procedures 

 

De verbinding tussen de audiobron en de ontvanger wordt automatisch tot 
stand gebracht. Stel de functie in door op de RESET-knop te drukken als dat 
nodig is. 

Figuur 4 

 
OPMERKINGEN 

 Voor de beste ontvangst, breid de audio kabel uit (deze volbrengt tegelijkertijd de 
functie van antenne). 

 U kunt de geluidskwaliteit verbeteren door het aanpassen van het volume van de 
audiobron (TV, DVD-speler, PC, ...), bijvoorbeeld in het geval om geluid vervorming 
of overmatige ruis te verbeteren. 

- Vervang de batterijen bij de volgende symptomen: 
-     De helderheid van de signaalsterkte-indicator laag is. 
-     De ontvangst minder wordt. 
-     Het volume afneemt of het geluid verslechtert. 
 

TECHNISCHE GEGEVENS 
 
ZENDER 

- Frequentie : FM 
-     Bereik: 50m (zonder interferentie) 
-     Werkt op 2 AAA batterijen (niet inbegrepen), 3V 

 
ONTVANGER 
-      Frequentiebereik: 87,5 MHz tot 108 MHz 
-      Frequentie: FM 
-      Vervormingsfactor:  2% 
-      Werkt op 2 AAA batterijen (niet inbegrepen), 3V 
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WAARSCHUWING BATREFFENDE DE BATTERIJEN 

• Combineer geen alkaline batterijen met gewone batterijen (koolstofzink) of 
oplaadbare batterijen (nikkel hydride). 

• Combineer geen nieuwe met gebruikte batterijen. 

• Probeer geen batterijen op te laden die niet oplaadbaar zijn. 

• Haal indien mogelijk oplaadbare batterijen uit het apparaat alvorens ze op te laden. 

• Oplaadbare batterijen moeten altijd worden opgeladen onder toezicht van een 
volwassene. 

• Verwijder de lege batterijen. 

• Zorg er voor dat er geen kortsluiting ontstaat bij voedingspunten. 

• Gebruik altijd de aanbevolen batterijen of batterijen van een overeenkomend type. 

• Respecteer de polariteit van de batterijen.  
 

 
 LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudafval. 
Uw gemeente heeft een speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vraag op uw 
gemeentehuis waar zich de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden. Elektrische en elektronische 
producten bevatten namelijk bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zij voor het milieu of voor de 

volksgezondheid en moeten worden gerecycleerd. 
 
Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur speciaal moeten worden ingezameld. Het 
pictogram bestaat uit een doorgekruiste container op wielen. 
 
Als het elektriciteitssnoer kapot is, dient het vervangen te worden door de fabrikant, zijn klantenservice of een 
persoon met een gelijksoortige kwalificatie, om gevaar te vermijden. 
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