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NÁVOD K POUŽITÍ 

 
Sada bezdrátových mikrofonů s 

UHF přijímačem 

 
 
 
 

                   

Uchovejte pro další použiti! 13063214-5 Omnitronic UHF-202 bezdrátový mikr. 2 
kanálový 863.01-864.990 MHz 

Kopírování zakázáno 
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Návod k obsluze  
 

 

POZOR! 
Přístroj udržujte v suchu a chraňte před vlhkem! 

Před otevřením, vypojte přístroje z elektrické síťe! 

 

Pro vaši bezpečnost si před použitím přístroje pozorně prostudujte tento uživatelský manuál. 
 
Každá osoba, která přijde do kontaktu s přístrojem při jeho obsluze, údržbě a instalaci by měla 
- mít příslušnou kvalifikaci 
- dodržovat instrukce z tohoto manuálu 
- uschovat manuál pro pozdější použití 

 
ÚVOD 
Děkujeme, že jste si vybrali právě náš OMNITRONIC UHF-204. Budete-li se řídit instrukcemi tohoto manuálu, jsme si 
jisti, že váš přístroj bude bez problémů fungovat mnoho let. Rozbalte váš OMNITRONIC UHF-204.  
Ujistěte se, že přístroj nebyl poškozen během přepravy k vám. Jestliže zjistíte poškození adaptéru či poškození krytu 
přístroje, neuvádějte přístroj do provozu a okamžitě se obraťte na vašeho prodejce. 

 
Vlastnosti  
Tento přístroj opustil naší firmu v perfektním stavu. K udržení tohoto stavu přístroje a zajištění bezpečného provozu je 
nezbytně důležité dodržovat bezpečnostní instrukce a všechna varování uvedená v tomto manuálu. 
 Důležité: 
 Závady způsobené nedodržováním tohoto manuálu nejsou předmětem záruky. Prodejce nenese žádnou 
 zodpovědnost za škody vzniklé tímto způsobem. 
Jestliže byl přístroj vystaven velkým změnám teploty v krátké době (např. při přepravě), nezapínejte ho hned. 
Kondenzace vody uvnitř přístroje by ho mohla nenávratně zničit. Proto nechte přístroj aklimatizovat na pokojovou 
teplotu. Poblíž přístroje nikdy nemanipulujte s jakoukoliv tekutinou. Pokud by se i přesto do přístroje nějaká tekutina 
dostala, okamžitě ho vypněte a odpojte napájecí kabel od sítě. Než budete přístroj znovu používat, nechte ho 
zkontrolovat kvalifikovaným servisním technikem. Jakékoliv poškození přístroje způsobené tekutinou není předmětem 
uplatnění záruky! Před zapnutím přístroje nastavte všechny potenciometry na "0" nebo "min". V případě nepoužívání 
přístroje nebo potřeby jeho očištění musí být vždy odpojen od sítě. Berte prosím na vědomí, že poškození způsobená 
vlastním zásahem do přístroje nebo neodborným zacházením nekvalifikovanou osobou nejsou předmětem k uplatnění 
záruky! Upozornění: Jako poslední přístroj vždy zapínejte zesilovač(e) a jako první ho(je) vypínejte. 
Chraňte před dětmi a nekvalifikovanými osobami! Upozornění: Zvukový systém dokáže vyprodukovat nadměrný 
zvukový tlak, který může mít za následek nevratné poškození sluchu. Součásti uvnitř přístroje nejsou opravitelné 
běžným uživatelem. Vnitřní údržba a servisní úkony mohou být prováděny pouze autorizovaným servisem. 

 
Pár slov 
Omnitronic UHF 204 je 4-kanálový přijímač a 4 ruční mikrofony s UHF PLL technologií. 4 pevné frekvence. 4 
samostatné kanály s ovládáním hlasitosti a LED indikací. Vyvážený XLR výstup pro každý kanál. Jack 6,3 mm pro 
smíšený výstup signálu. Jack kabel je součástí dodávky. Mikrofony mají vypínač a barevné krytky pro lepší rozlišení. 
Vhodné kapesní vysílače lze objednat samostatně. Vč. montážní konzole pro instalaci 483 mm racku 

 
PROVOZNÍ PODMÍNKY   
Tato sada obsahuje čtyři bezdrátové mikrofony, čtyřkanálový přijímač a dvojici dobíjecích modulů. Přijímač může 
pracovat pouze pod stejnosměrným napětím 12 - 18 V (pomocí připojeného adaptéru) a je určen pouze pro použití v 
krytých prostorech. Mikrofony jsou napájeny zabudovanými dobíjecími Li-Pol bateriemi a jsou také určeny pouze pro 
použití v krytých prostorech.  Netřeste s přístrojem. Stejně tak se vyvarujte použítí hrubé síly jak při instalaci, tak při 
samotném provozu. Přístroj provozujte pouze na místech, kde není vystaven nadměrné teplotě, vlhkosti nebo 
prašnosti. Okolní teplota se musí pohybovat v rozmezí  - 5° C až + 45° C.  Relativní vlhkost prostředí nesmí překročit 
50 % při okolní teplotě do + 45° C. Přístroj se smí používat pouze v nadmořské výšce od -20 do 2000 m. 
S přístrojem pracujte pouze po seznámení všech jeho funkcí. Nedovolte přístroj obsluhovat lidem, kteří s ním nejsou 
seznámeni nebo nemají potřebnou kvalifikaci. Nejvíce poškození vzniká právě neodborným zacházením! 
Při dlouhodobějším odstavení z provozu nezapomeňte vyjmout baterie z mikrofonů a uložit je na vhodném místě. 
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Schválení k provozu 
Tento přístroj byl testován pro Evropské normy EN 300422-2, EN 301489-09 a EN 60065 a proto vyhovuje 
radiotelekomunikačním nařízením R&TTE Evropské unie. Díky tomu nepotřebuje v členských zemích EU individuální 
atest.  V České republice je příslušným odpovědným orgánem Český telekomunikační úřad. 

 
POPIS PŘÍSTROJE 
2-kanálový UHF PLL systém mikrofonů 
• 2-kanálový přijímač a 2 ruční mikrofony s technologií UHF PLL 
• Provoz v nízkém rušení UHF (863-865 MHz) s 2 pevnými frekvencemi 
• Paralelní provoz až 4 přenosových kanálů je možné bez jakéhokoliv zásahu 
• 2 oddělené kanály s ovládáním hlasitosti a LED pro nosný signál a audio signál 
• Vyvážený XLT výstup pro každý signál 
• Jack 6,3 mm pro smíšený vstup signálu 
• Jack kabel je součástí dodávky 
• Mikrofony s možností vypnutí a barevnými krytkami pro rozlišování na scéně 
• Odpovídající kapesní vysílače lze objednat samostatně 
• Licence je schválená pro EU 

 
OVLÁDACÍ PRVKY A KONEKTORY 
Přední panel 

 
1. Kontrolka zapnutí nebo vypnutí: Zapíná nebo vypíná přijímač. Tlačítko se rozsvítí při zapnutí přijímače. 
2. Kontrolka příjmu RF-A a RF-B: Indikuje existující připojení s odpovídajícím mikrofonem. 
3. Kontrolka příjmu AF-A a AF-B: Kontrolka se rozsvítí, je-li přijat zvukový signál z příslušného mikrofonu. 
4. Ovladač hlasitosti: Ovládací prvky pro audio signál příslušného kanálu 
 

Zadní panel 
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5. Přijímací antény: Zvýší přenos signálu z mikrofonů. 
6. Smíšený výstup: Výstup hlavního signálu obou kanálů (6.3 mm jack). Pro připojení mikrofonu nebo mixážního 
pultu nebo zesilovače 
7. Vyvážený výstup kanálů: 3-pin, symetrický XLR výstup pro výstupní signál z příslušného kanálu. Pro připojení k 
vyváženému mikrofonnímu vstupu mixážního pultu nebo zesilovače. 
8. Napájení: Připojte napájecí kabel, který je součástí balení 

 
Mikrofon 

 
 
9. Zapnutí nebo vypnutí s kontolkou baterií 10 Přihrádka na dvě 1,5V baterie 
• Spodní pozice: vypnuto  
• Střední pozice: ztlumeno 
• Horní pozice: zapnuto 
Kontrolka krátce blikne při zapnutí; v případě, že kontrolka svítí během provozu trvale, musí být vyměněny baterie. 
 
10. Přihrádka na dvě 1,5V baterie 

 
UVEDENÍ DO PROVOZU 
Vložení baterií do mikrofonů 
1. Pro provoz mikrofony vyžadují dvě AA 1,5V baterie pro každý mikrofon. Sejměte kryt přihrádky na baterie na zadní 
straně mikrofonů. Vložte dvě baterie, jak je uvedeno v přihrádce. 
2. S novými bateriemi lze mikrofon používat po dobu cca 10 hodin. 
3. Pokud nejsou mikrofony používány delší dobu (cca 1-2 týdny), vyjměte z něj baterie, aby nedošlo k poškození v 
případě úniku elektrolytu z baterie. Další vysvětlení v kapitole Bezpečnostní pokyny. 
 

 

POZOR! 

Nebezpečí výbuchu, pokud je baterie vložena obráceně. Nahraďte baterii pouze stejným typem 

nebo podobným typem doporučeným výrobcem. Vyjměte baterie v souladu s pokyny výrobce. 

 

 

LIKVIDACE BATERIÍ 

Zlikvidujte vybité baterie správně. Baterie jsou nebezpečné odpady a nesmí být likvidovány s 

běžným domovním odpadem! Věnujte prosím vybité baterie do sběrného dvora ve vašem okolí. 

 
Umístění přijímače 
Umístěte přijímač na rovnou plochu a dejte antény do svislé polohy. Pro nejlepší kvalitu přenosu umístěte přijímač ve 
výšce s mikrofony a snažte se mít prostor mezi mikrofony a přijímačem prázdný. Ujistěte se, že příjem nezasahuje do 
jiného přenosového kanálu nebo jiných rádiových vysílačů. Vyhněte se překážkám mezi zařízeními, jako je kov, husté 
materiály, počítače nebo jiného HF-zařízení. 
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Připojení přijímače 
Konektroy 

 
1. Připojte přijímač k následným jednotkám (mixážní pult, zesilovač) 
• Použijte symetrické XLR výstupy „BAL OUT A“ a „BAL OUT B“ pro připojení k vyváženému mikrofonnímu výstupu.  
• Použije nevyvážený jack 6.3 mm „MIX OUT“ pro hlavní signál obou přijímacích kanálů pro připojení k mikrofonu 
nebo vysoce citlivého vstupu pomocí dodaného propojovacího kabelu. 
2. Nakonec připojte napájecí kabel do napájení přijímače a zástrčku do zásuvky. Použijte přijímač pouze s 
dodávaným napájecím kabelem. Vždy odpojte napájení, pokud chcete změnit spojení, přesunout zařízení na jiné 
místo nebo pokud není používán delší dobu. 

 
PROVOZ 
1. Zapněte přijímač hlavním vypínačem. Kontrolka napájení se rozsvítí. 
2. Chcete-li přepnout na mikrofony, nastavte individuální posuvný přepínač do horní polohy „ON“. Kontrolka se krátce 
rozsvítí. Po zapnutí mikrofonů je rádiové spojení k přijímači nastaveno. Kontrolky příjmu RF – A a RF – B na přijímači 
ukazují, že existuje připojení odpovídající mikrofonu. 
3. Zapněte následující audio přístroje nebo ovladač hlasitosti. Mluvte do mikrofonu a spojte výstup přijímače do vstupu 
následující jednotky s ovládáním hlasitosti. Kontrolky  AF- A a AF- B se rozsvítí, obdrželi-li zvukový signál z 
příslušného mikrofonu. 
4. Chcete-li ztlumit mikrofon během provozu, nastavte posuvný přepínač do střední polohy „MUTE“. Poté nebude 
vysílán žádný zvuk. 
5. Chcete-li vypnout mikrofon, nastavte posuvný přepínač do spodní polohy „OFF“ 
6. Po ukončení práce vypněte přijímač tlačítkem POWER. Kontrolka napájení zhasne. 

 

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 
Doporučujeme přístroje pravidelně čistit. Nepoužívejte bavlněné hadříky. Používejte jemné a zvlhčené materiály. 

Nikdy nepoužívejte alkohol či jakákoliv jiná rozpouštědla! 
 

 

VAROVÁNÍ! 

Chraňte přístroj před vodou a vlhkostí 

Odpojte přístroj od sítě před sejmutím krytu 

 

Doporučujeme přístroje pravidelně čistit. Nepoužívejte bavlněné hadříky. Používejte jemné a zvlhčené materiály. 

Nikdy nepoužívejte alkohol či jakákoliv jiná rozpouštědla! 

Součásti uvnitř přístrojů nejsou opravitelné běžným uživatelem. Vnitřní údržba a servisní úkony mohou být prováděny 

pouze autorizovaným servisem. 

Používejte výhradně originální náhradní díly. 
Pro jakékoliv otázky prosím kontaktujte vašeho prodejce. 
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
PROBLEM REMEDY 
Nezapíná se. Zkontrolujte napájecí kabel a veškeré prodlužovací kabely. 

Žádný zvuk; 
kontrolka RF 
nesvítí 

Ujistěte se, že vysílač a přijímač jsou zapnuty. 
Zkontrolujte baterie, abyste se ujistili, že poskytují energii. 
Vyměňte baterie, je-li to nutné. 
Ujistěte se, že je přijímač v přímé viditelnosti vysílače.  
Pokud je to nutné, snižte vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem. 

Žádný zvuk; 
kontrolka RF svítí 

Zvyšte úroveň na přijímači a/nebo na vysílači. 
Zkontrolujte správné spojení mezi vysílačem a mixážním pultem/zesilovačem. 
Použijte signál vysílače a sledujte údaj RF kontrolky. Pokud se rozsvítí, problém je jinde ve 
zvukovém systému.   

Přijatý signál je 
hlučný 
nebo obsahuje cizí 
zvuky 

Zkontrolujte indikaci baterie vysílače, zda baterie poskytuje energii. 
Odstraňte místní zdroje VF rušení, jako jsou například osvětlovací zařízení. 
Dva vysílače mohou pracovat na stejné frekvenci. Jeden z nich vypněte. 
Signál může být příliš slabý. Pokud je to možné, přemístěte přijímač blíže k vysílači. 

Hluk z přijímače, 
když je vysílač 
vypnutý 

Odstraňte místní zdroje VF rušení, jako jsou například osvětlovací zařízení. 
Přemístěte přijímač. 

Momentální ztráta 
zvuku 

Přemístěte vysílač a proveďte další test a sledujte kontrolku RF. Jestliže Ztráty zvuku 
přetrvávají, označte hluchá místa v prostoru a vyhněte se jim během používání. 

 
TECHNICKÉ ÚDAJE 

Zkratka Nosná frekvence Barevný kod 

13063214 863.010 MHz, 863.420 MHz Oranžová, modrá 

13063215 864.300 MHz, 864.990 MHz zelená, červená 

Systém: 2 kanály  

Pokrytí: 50 m   

RF výstupní výkon: 10 mW  

Způsob modulace: F3F  

Frekvenční odezva: 40 Hz - 18 kHz  

S/N poměr: >105 dB  

Ladění >80 dB  

T.H.D.: <0.5 % at 1 kHz  

Audio výstupy   

Mikrofon: 2 x XLR, bal.  

Úroveň/impedance: 400 mV, 2.2 kΩ  

Kabel: 6.3 mm jack, unbal.  

Úroveň/impedance: 200 mV, 2.2 kΩ  

Napájení   

Přijímač: 230 V AC, 50 Hz ~ přes dodaný napájecí kabel 

Spotřeba el. energie: 10 W  

Mikrofony: 2 x 1.5 V baterie, typu AA  

Životnost baterie: Průměrně 10 hodin  

Rozměry, hmotnost   

Přijímač: 155 x 210 x 45 mm (ŠxDxV),1 kg  

Mikrofon: 50 x 265 mm (ŠxD), 280 g  

 
Příslušenství 
13063217 UHF-200 BP Vysílač 863.010 MHz 
13063218 UHF-200 BP Vysílač 863.420 MHz 
13063219 UHF-200 BP Vysílač 864.300 MHz 
13063220 UHF-200 BP Vysílač 864.990 MHz 
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POPIS VAROVNÝCH SYMBOLŮ A TECHNICKÝCH ZNAČEK 
 

 

Certifikát EU. Nahrazuje prohlášení o shodě a dokládá, že výrobek odpovídá všem 
legislativním ustanovením EU. 

 

Zákaz vhazování do veřejného odpadu 

 

Jiné nebezpečí a varování 

 

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem 

 

Nebezpečí požáru 

 

Nebezpečí popálení 

 

Nebezpečí poškození sluchu 

 

Laserové záření 

 

Nebezpečí pádu přístroje 

 

Neotevírat kryt přístroje 

 

Vodě neodolný přístroj 

 

Přečíst si návod 

 

Nehořlavý povrch přístroje 

 

Přistroj je určen pro použití v interiéru 

 

Minimální vzdálenost přístroje od hořlavých materiálů 

 

Tepelná pojistka (maximální teplota) 

 

Uzemnění 

 

Polarita 

 

Dvojité stínění síťového zdroje 

 

Oddělovací ochranný transformátor 

 

Ochrana povrchové teploty transformátoru 

 

Spotřebič třídy III – ve kterém se ochrana před úrazem elektrickým proudem zakládá 
na napětí bezpečným malým napětím (SELV) 

 

Distribuce v CZ a SK: 

   

 

HDT impex s. r. o. 
Botanická 3 
362 63 Karlovy Vary  
E-mail: info@HDT.cz 
www.HDT.cz 

HDT SK, s.r. o. 
Borekova 37 
821 06 Bratislava 
E-mail: info@HDTSK.sk 
www.HDTSK.sk 

   
 

Práva na technické změny bez předchozích oznámení vyhrazena. Tiskové chyby vyhrazeny a obrázky jsou pouze ilustrační. 
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