
Digital röstförstärkare WAP-7 D 

BRUKSANVISNING 

Laddningsfaser: 

1. Blå=   Apparaten på, batterierna laddade 

Gul=   Batterier måste laddas 

Grön= Batteriet fulladdat 

Röd=  Batteriet laddas 

2. Ögla för halsband 

3. Volymreglage 

4. Av och på stängningsknapp 

5. Mikrofon ingång 

6. Anslutning  cd e.d. 

7. Anslutning laddning 

A. Miniatyr mikrofon med clips 

B. Headset för mikrofon 

C. Clips 

D. Fästplatta för F och G 

E. Laddnings kabel 

F. Halsband 

G. Bärrem 

H. Anslutningskabel för CD e.d. 

I. Förlängningskabel mikrofon 

Transportväska (ej avbildad) 

Laddningskontakten får endast användas inomhus och ej utsättas för väta 

RF skyddas för väta, hög luftfuktighet och hetta (anv. område 0-40⁰C) 

Tag inte RF  i bruk om Du  

1 upptäcker synliga skador på laddningskabel eller apparat 

2 efter fall eller liknande om misstanke för skada föreligger 

3 om funktionsstörning uppträder 

 Lämnas för reparation till fackman 

Garantin gäller inte vid felaktigt användande av utrustningen  eller om en 

icke fackmannamässig reparation utförts. 

RF är en högst behändig apparat med inbyggd högtalare. 

Genom det uppladdningsbara batteriet och de många bärmöjligheterna  är 

en mobil användning upp till 30 timmar möjlig. Till RF finns två  

olika mikrofoner, en mikrofon med clips samt ett headset. 

Laddning av WAP-7D 

RF är utrustad med två Litiumbatterier. 

1. Anslut laddningskabeln till DC in och stickkontakten till 220V-uttag. Efter några  

                  sekunder tänds balken  röd. RF behöver inte vara påslagen vid laddningen. 

2. Vid urladdat batteri kan det ta c:a 3 timmar innan full laddning uppnåtts. När batteriet                

  är fulladdat lyser balken grön. Tag bort laddningskabeln från RF när laddningen är klar   

 för att förhindra att de överladdas. (Risk för överhettning och förkortning av batteriets  

                           livslängd.) 

3 När batteriet är fulladdat kan RF användas i 30 timmar, tiden kan förlängas om   

 ljudstyrkan sänks. 

 VIKTIGT  

Så snart balken börjar lysa gult måste RF laddas. Lämna aldrig Rf oladdad i någon  

längre tid då detta förkortar livslängden på batteriet.  

Defekta batterier får endast bytas av fackverkstad. 


