Operation
Manual
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(One to One Solution)
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LCD Display:

⑴．Signal strength indicator
⑵．Battery level indicator
⑶． Set channels automatically When receive
ive signal
si
from Manager
⑷．Special function character
⑸．Channel Setting indicator
⑹．The first number of volume channel gainin at different
di
state
⑺．The second number of volume channel gain at different state
Uw equicoach is klaar voor gebruik.
Headset inpluggen aanzetten gebruiken

Your equicoach is ready for use.
headset plug in, turn on, use

attention !!!!!!!
Buttons are protected after 1 minute.
If you
u want to change something after 1 minute, turn off and turn on device
Let op !!!!!!!
Knoppen worden na 1 minuut beveiligd.
Als u als nog iets wilt verzetten apparaat uit en aan zetten

1. Switch On/Off: Switch up is on, switch down is off. One digit number on the left screen for volume display and double
digit number on the right screen for channel display.
2. Change Channel: When device is switch on, When device is switch on, press the key “ CH+ ” or“CH-”to change
channels, the display will show Channel number (00-49). When the transmitter and receiver are in the same channel, they
will be work.
3. Volume Control for Earplug:
When device is switch on, press the button“V”to adjust volume.
Each time you press “v”, the sound will increase (0-9)
5. Charging: Please make sure all devices in the state of turn off when charging. The light will be off when charging is
finished. Charging time is about 4 hours.

1. aan / uit: Schakelaar (6) naar boven is ingeschakeld, schakelaar naar beneden is uitgeschakeld. Het nummer
links op het scherm geeft het volume weer en de dubbele cijfers op het rechter scherm voor het kanaalnummer.
2. kanaal veranderen: Wanneer het apparaat aan staat, druk op “ch-“ of op “ch+” om het kanaal te veranderen.
apparaten moeten op hetzelfde kanaal staan om te werken.
3. Volume instellen oortje: Wanneer het apparaat is inschakelt, druk op “V” om telkens het geluid 1 nivo hoger
te zetten, u heft keuze tussen 0 en 9
4. Opladen: Apparaten uit zetten tijdens tijdens het opladen. Als lader wordt aangesloten gaat er een led
branden, deze gaat uit als het apparaat vol is. Oplaadtijd is ongeveer 4 uur.
• Frequentie: 860-870MHz
• Afstand: 200 -250 meter
• Kanaal: 50 kanalen
• Audio Input: Microfoon / Audio (Line)
• Output: Hoofdtelefoon / Audio (3,5 mm)
• Voeding: Lithium batterij Ingebouwde
• Afmetingen: 50mm x 65mm x 17mm
• Gewicht: 55 gram inclusief batterij

Service en vragen :
www.axhippo.nl
tel :06 5388 5390
Mail : info@axhippo.nl

Service questions:
www.axhippo.nl
mobile 00 31 6 5388 5390
Mail : info@axhippo.nl
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1. Switch On/Off: Switch up is on, switch down is off. One digit number on the left screen for volume display and double
digit number on the right screen for channel display.
2. Change Channel: When device is switch on, press the combination button“ F ”and“-”at same time until to show the
flickering ”CH” to set or change channels, the display will show Channel number (00-49). When the two devices are in the
same channel, they will be work.
3. Volume Control for Earplug: When device is switch on, use“-”and“+”to adjust earplug volume.
For example: choose from 1-9 will adjust the volume of earplug.
5. Charging: Please make sure all devices in the state of turn off when charging. The light will be off when charging is
finished. Charging time is about 4 hours.

1. aan / uit: Schakelaar (6) naar boven is ingeschakeld, schakelaar naar beneden is uitgeschakeld. Het nummer
links op het scherm geeft het volume weer en de dubbele cijfers op het rechter scherm voor het kanaalnummer.
2. kanaal veranderen: Wanneer het apparaat aan staat, drukt u op de combinatie knop "F" en "-" op hetzelfde
moment en hou deze vast tot dat er een flikkerende "CH" is te zien.vervolgens kunt u met + en - van kanaal
veranderen, het display zal een kanaal nummer weer geven (00-49) . Als juiste kanaal is gekozen even wachten
tot dat apparaat terug in werkmodus staat. Wanneer de twee apparaten op hetzelfde kanaal staan zal er
verbinding zijn.
3. Volume instellen oortje: Wanneer het apparaat is inschakelt, gebruik "-" en "+" om het volume aan te
passen tussen 1 en 9
4. Opladen: Apparaten uit zetten tijdens tijdens het opladen. Als lader wordt aangesloten gaat er een led
branden, deze gaat uit als het apparaat vol is. Oplaadtijd is ongeveer 4 uur.
• Frequentie: 860-870MHz
• Afstand: 200 -250 meter
• Kanaal: 50 kanalen
• Audio Input: Microfoon / Audio (Line)
• Output: Hoofdtelefoon / Audio (3,5 mm)
• Voeding: Lithium batterij Ingebouwde
• Afmetingen: 50mm x 65mm x 17mm
• Gewicht: 55 gram inclusief batterij
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