
Uw instructiesysteem is gebruiksklaar bij ontvangst. 
Alle systemen zijn getest en ingesteld voor eerste gebruik 

 

Schakel zender (7) in / uit: schakelaar omhoog is ingeschakeld; 

schakelaar naar beneden is uitgeschakeld, één cijfer (4) op het 

linkerscherm voor weergave van het volume en 

dubbele cijfers (6-7) op het rechterscherm voor kanaalweergave. 

 

U kunt de ontvanger inschakelen door op de aan / uit-schakelaar (1) te 

drukken en hem even vast te houden totdat de LED begint te knipperen. 

Uitschakelen ontvanger druk op de aan/uit schakelaar en hou deze 

ingedrukt tot de led rood oplicht en niet meer knippert. 

 

Kanaalinstelling: de equitrainer-ontvanger heeft geen kanaal- en 

volumeweergave, ze worden allemaal (kanaal, volume en modus) 

in de zender getoond. Zender heeft twee functies: Managerfunctie en 

zenderfunctie. 

 

De eerste stap is de Manager-functie (instellen systeem)van de zender: 

We gebruiken de zender in managerfunctie door zowel de zender als ook 

de ontvanger uit te zetten. 

Druk op de zender de "FUN' knop (4) in en hou die vast, zet vervolgens 

de zender aan met de aan/uit knop (7). 

De zender staat nu in manager functie. Zichtbaar aan het knipperen van 

"set"bovenin het display. 

U kunt nu met de pijltjes knoppen (2-3) een kanaal instellen voor de 

ontvanger. 

Wanneer u klaar bent met het instellen van het kanaal op de zender, 

schakel dan de ontvanger in (1), u zult de rode indicator zien 

flikkeren, even wachten en u hoort een hele zachte "beep"  Dan de zender 

uitzetten en weer aanzetten, 

Als alles goed is gegaan ziet u na het aanzetten van de zender het 

indicatielichtje op de ontvanger snel flikkeren, hetgeen wil zeggen dat er 

een verbinding is. 

De tweede functie van de zender is de normale werkmodus:  

De zender en ontvanger(s) hebben een geheugenfunctie; zodra de 

kanaalinstellingen zijn gemaakt, zullen ze in het geheugen staan van de 

apparaten en hoeft u dat niet elke keer in te stellen. 

Zendervolume regelen: Wanneer de zender is ingeschakeld, gebruikt u 

de pijltjes-knoppen (2-3) om het volume van de microfoon te regelen.  

stand 0 is micro uit, stand 4 is maximaal micro volume 

Volumeregeling ontvanger: druk herhaaldelijk op de volumeknop (2) 

om het volume aan te passen. 

LET OP u kunt ook bij de ontvanger het geluid op 0 zetten. 

 

Opladen ontvanger: Wanneer u de ontvanger inschakelt, en het 

indicatielampje traag knippert als ook de zender aanstaat betekent dat 

de batterij laag of leeg is. 

De ontvanger moet dan worden opgeladen. 

 

Batterijstatus bij de zender staat in het display rechts boven. 

 EQUITRAINER 
Opladen batterij pack in het algemeen. 

Zorg ervoor dat alle apparaten uit staan wanneer er wordt 

opgeladen. Het rode indicatielampje van de equitrainer 

ontvanger zal knipperen tijdens het opladen, wanneer het 

rood indicatielampje blijft branden en stopt met flikkeren is de ontvanger 

opgeladen. 

De oplaadtijd is ongeveer 2-4 uur en vermijd overladen. 

 

EQUITRAINER samen met EQUICOACH 

 
Kanaal instellen als u de equitrainer gebruikt in combinatie met 

de equicoach. 

Zet equicoach uit (alle units). Druk bij een van de equicoach apparaten de 

V knop in en hou die vast, zet vervolgens de equicoach aan. 

De equicoach staat nu in manager functie en met de + en—knop kunt u 

kanaal instellen. 

Nu de equitrainer aanzetten en even wachten op de beep, uw equitrainer 

staat nu op het zelfde kanaal als de equicoach. 

Equicoach even uit en aan zetten en uw systeem in geprogrammeerd. 

Bij de equitrainer kunt u dat zien aan het snel knipperende verbindigs ledje. 

 

De equitrainer heeft alleen een luisterfunctie !!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Specificaties: 

afstand: 100-150 Meters 

kanalen: 100 Channels 

audio Input: Microphone/Audio(Line in) 

output: Earphone/Audio (3.5mm) 

power Supply: Lithium Battery Build in 

maten: 70mm X 25mm X 12mm 

gewicht equitrainer Receiver: 18 Grams 
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Your instruction system is ready for use  
All systems have been tested and set for first use 

 
Switch On/Off transmitter: 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. 
 
You can switch on the receiver by pressing the on / off 
switch (1) and hold it for a moment until the LED starts flashing. 
 
Channel Setting: The equitrainer receiver without channel 
and volume display, they are all (channel, volume and mode) 
can be showed in transmitter.  
Transmitter has two functions: 
Manager Function and Transmitter Function. 

The first step is Manager function of Transmitter： 
We use the transmitter as manager function by using 
combination button setting (“FUN” and “Switch on” button), you 
can use the button “up” and “down” (“∧”and “∨”) 
for channel setting. When you finished setting the channel on 
transmitter, turn on receiver you will see the red indicator 
light are flickering, that is to say they had in same channel already. 
And then switch off transmitter and switch on again, 
when you see the red indicator light of receiver are quick 
flickering, they will receive signal and in the working mode. 
 
The second step is normal working mode: When you finished 
setting the channel on transmitter and receivers by 
using manager function, turn off transmitter and turn on it again, 
they are all in working mode and you can use them 
normally. 
(The transmitter and receivers have memory function, once 
channel setting successfully, they will match 
automatically in same channel when you use them next time and 
do not have to set again) 
 
Transmitter volume Control: When transmitter is switch 
on, use “∧”and “∨” to adjust volume. 
For example: Choose from 1- 4 will transmit a larger sound for 
audio data input. 
 
Receiver volume Control: Press the volume control button 
to adjust for suitable volume. 
 
Charging: When you switch on the receiver, the red indicator 
light is become slow flickering, it means the battery 
low or out of battery, the receiver needs to be charged. 
 
Switch receiver off, press the on / off switch and hold until LED 
no longer flickers and turns red. 
 
Reminding: 
Please make sure all devices in the state of switch off when 
charging. The red indicator light of equitrainer 
receiver will be keep flickering when on the charging, when the 
red indicator light keep on and stop flickering, 
which is full charged. 
Charging time is around 2-4 hours and please avoid over charge. 

 
 
EQUITRAINER > EQUICOACH 
Set channel when using the equitrainer in combination 
with the equicoach. 
 
Turn equicoach off (all units). Press and hold the V 
button on one of the equicoach devices, then turn on 
the equicoach, (and press and hold the v button) 
The equicoach is now in manager function and with the 
+ and -button you can set channel. 
Now turn on the equitrainer and wait for the beep. 
You have heard the beep ? , turn the equicoach off and 
on again 
If successful, you will see the LED flash quickly on the 
equitrainer. 
 
If you change the equicoach of channel, the above 
must be repeated 
 
 
The equitrainer only has a listening function !!!!! 
 
 
 
 

Specifications: 

Distance: 100-150 Meters 

Channel: 100 Channels 

Audio Input: Microphone/Audio(Line in) 

Output: Earphone/Audio (3.5mm) 

Power Supply: Lithium Battery Build in 

Dimension: 70mm X 25mm X 12mm 

Weight of equitrainer Receiver: 18 Grams 
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