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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ωτακουστής μέσω τοίχων Ο F-999B είναι ωτακουστής υψηλής συχνότητας,με μεταλλικό δέκτη,μεταλλικό 
ακουστικό,λαμβάνει κάθε ήχο δυναμόνωντας τον μέχρι το μέγιστο,λαμβάνοντας μέσα από τον τοίχο.Έχει 
επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου.Έχει μοναδική λειτουργεία ράδιο που ρυθμίζετε εύκολα. 
Χρήση:Βάλτε το βύσμα των ακουστικών στην υποδοχή για τα ακουστικά,το βύσμα του ακροδέκτη στην 
υποδοχή για αυτόν,/MIC/ και γυρίστε το κουμπί ON/OFF για να ενεργοποιήσετε την συσκεύη.Όταν η φωτεινή 
ένδειξη ανάψει τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την συσκεύη.Ρυθμίστε την ποιότητα του ήχου πάλι με το 
κουμπί ON/OFF και βάλτε την άκρη του μικροφώνου στον τοίχο πίσω από τον οποίο θέλετε να ακούσετε.Για 
να ακούσετε καθαρά τον ήχο από το άλλο δωμάτιο ξεκινήστε να περιστρέφεται το κουμπί A,B,C,D για να 
ρυθμίσετε την συχνότητα στην οποία ακούγετε πιο καθαρά.Αν θέλετε να ηχογραφήσετε αυτό που 
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ακούτε,συνδέστε το audio καλώδιο ,που περιλαμβάνετε στο σετ ,στην υποδοχή που γράφει /REC/. Προσοχή: 
1.Όταν η συσκεύη φορτίζει,η φωτεινή ένδειξη είναι μόνιμα αναμμένη. 2.Σε περίπτωση που νομίζετε ότι η 
συσκεύη έχει κάποια βλάβη,απενεργοποιήστε την και περιμένετε κάποιο διάστημα,μετά ενεργοποιήστε 
ξανά.Σε καμία περίπτωση μην δοκιμάζετε να κάνετε κάτι με ενερφγοποιημένη συσκεύη. 3.Πάντα να βάζετε 
το μικρόφωνο κολλητά στον τοίχο που θέλετε να ανούσετε και μην το κουνάτε όση ώρα ακούτε γιατι 
μπορείτε να το χαλάσετε.Η συχνότητα του ήχου εξαρτάται όχι μόνο από τον ωτακουστή αλλα και από τα 
υλικά που είναι φτιαγμένος ο ήχος. 4.Οποσδήποτε πριν από κάθε κρυφάκουσμα γυρίστε το κουμπί 
συχνότητας A,B,C,D για να ρυθμίσετε την ποιότητα του ήχου. 5.Μην αγγίζετε,χτυπάτε ή πατάτε το 
μπροστινό μέρος του ακροδέκτη/μικρόφωνο ,μπορείτε να την βλάψετε σοβαρά. Χαρακτηριστικά: Λειτουργεία 
έντασης : 10 Am Είδος μπαταρίας : 3.7 V, επαναφορτιζόμενη ιόντων λιθίου Συνεχόμενο κρυφάκουσμα με μια 
φόρτιση της μπαταρίας: 100 ώρες Τέσσερις συχνότητες: А /1200 Hz/, В /800 Hz/, C /200 Hz/, D / Ευαισθησία 
μικροφώνου: μέχρι 70 Db Μέγιστη δυνατότητα δυνάμωσης του ήχου : 20.000 φορές πάνω από το κανονικό 
Υλικά μέσα από τα οποία μπορεί να ακούσετε:Τσιμέντο,σίδερο,ξύλο,πλεξιγκλας,γυαλί και ατσάλι 
Δυνατότητες για άκουσμα και αναπαραγωγή του ήχου:μέσω ακουστικών και απευθείας άκουσμα Δυνατότητα 
για ηχογράφιση και ράδιο μετάδοση. Το σετ περιέχει: Ωτακουστή,κεραία,φορτιστή,ακροδέκτη για 
κρυφάκουσμα,ξεχωριστή συσκευή για εγγραφή,ακουστικά και εγχειρίο με οδηγίες χρήσης.

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία 
Προς το προϊόν "Κοριός για μέσα απο το τοίχο " 
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