
Uproszczona instrukcja obsługi systemu GuideTour XT / AT 
 
 

Przed uruchomieniem nadajnika należy podłączyć mikrofon, który działa jak antena. Podobną rolę w 

odbiorniku spełnia słuchawka, która powinna być podłączona przed jego uruchomieniem. 

Systemy GuideTour XT i AT są ze sobą w pełni kompatybilne. Różnią się sposobem zasilania. 

Urządzenia systemu XT zasilane są bateriami alkalicznymi AAA (L03). Urządzenia systemu AT 

posiadają wbudowaną baterię litowo-jonową.  
 

Podstawowe informacje dla użytkownika 

1. Dla poprawnego funkcjonowania systemu ID nadajnika musi odpowiadać ID odbiornika. W 

przeciwnym wypadku wysyłany sygnał nie będzie odbierany. Urządzenia posiadają 19 zakodowanych 

kanałów nadawania. 
 

2. Uruchamianie urządzeń. 

Zarówno nadajnik jak i odbiornik uruchamiany zostaje poprzez przesunięcie przełącznika znajdującego 

się z boku urządzenia na pozycję oznaczoną jako „ON”. 
 

3. Baterie. 

System XT: Należy stosować baterie AAA (L03). Baterie należy instalować w urządzeniach zgodnie 

z informacją o ich polaryzacji. Zamknąć pokrywę baterii. 

System AT: Urządzenia systemu AT posiadają wbudowaną baterię litowo-jonową. Nie należy 

samodzielnie jej wymontowywać. W przypadku rozładowania można ją naładować poprzez ładowarkę 

sieciową lub walizkę ładującą. 
 

4. Podłączenie akcesoriów. 

Do urządzeń można podłączyć akcesoria zewnętrze za pomocą wtyku mini jack. Do nadajnika należy 

podłączyć mikrofon, do odbiornika słuchawkę/słuchawki. 

UWAGA! W urządzeniach AT wejścia do słuchawek i ładowarki są bardzo podobne. Są one 

oznakowane i proszę upewnić się, że ładowarka zostaje odpowiednio podłączona. Należy również 

pilnować, aby słuchawki były podłączane do odpowiedniego wejścia - z góry urządzeń. Nieprawidłowe 

podłączenie ładowarki/słuchawek może spowodować uszkodzenie urządzenia. W żadnym wypadku 

nie należy ładować urządzeń typu XT. 
 

5. Zmiana kanału nadawania. 

System XT: W celu zmiany kanału nadawania należy uruchomić urządzenie, a następnie użyć 

przycisków „CH-„ oraz „CH+” do uzyskania preferowanego kanału. UWAGA! Zmiana kanału 

możliwa jest w ciągu 5 sekund po włączeniu urządzenia. Aby dokonać ponownej zmiany 

należy zrestartować urządzenie.  

System AT: W celu zmiany kanału nadawania należy uruchomić urządzenie, a następnie 

jednocześnie wcisnąć przycisk „F” oraz „-”. Następnie w ciągu 3 sekund za pomocą przycisków „+” 

oraz „-” należy wybrać preferowany kanał.  
 

6. Zmiana głośności urządzeń. 

System XT: W celu zwiększenia głośności nadawania / odbierania dźwięku, należy użyć przycisku 

„V”, naciskając go do uzyskania preferowanego poziomu głośności. 

System AT: W celu zwiększenia głośności odbierania dźwięku, za pomocą przycisków „+” oraz „-” 

należy wybrać preferowany poziom głośności.  

Nadajniki: Posiadają regulację czułości mikrofonu (głośności nadawania). Poziom należy 

dostosować według potrzeb odbiorców wybierając z poziomów od 1 do 4. 

 



Podstawowe informacje dla pilota/przewodnika używającego 

systemu GuideTour XT / AT 

 

 

1. Podstawowe zasady: 

a) zasięg działania ok. 90 metrów, 

b) dla sprawnego funkcjonowania do urządzeń muszą być podłączone anteny; dla nadajnika jest 

nią mikrofon, dla odbiornika słuchawka, 

c) zazwyczaj odbiorcy nie mają potrzeby przestrajania urządzeń; wystarczy uruchomić odbiornik i 

dostosować głośność odbioru, 

d) informacja o stanie baterii znajduje się na wyświetlaczu; wymianę baterii (system XT) lub jej 

ładowanie (system AT) należy przeprowadzić przy jednej kresce lub pustym symbolu baterii, 

e) urządzenia należy chronić przed wilgocią!! 
 

2. Słuchawki higieniczne H2 mogą być stosowane na dowolne ucho; zakładane są płaską stroną 

do ucha; udostępniane słuchawki są dezynfekowane przy użyciu odpowiedniego środka, np.: 

Skinsept; wszystkie udostępnione słuchawki muszą zostać wrócone.  
 

3. Słuchawki jednorazowe/stereofoniczne są popularnymi słuchawkami wkładanymi do 

małżowiny usznej; udostępniane słuchawki są nowe; nie ma potrzeby ich zwracania.  
 

4. W przypadku gdy uczestnik wyjazdu zgłasza problem z odbiornikiem należy: 

a) sprawdzić czy odbiornik ustawiony jest na odpowiednim kanale i ewentualnie dostosować 

kanał ID do nadajnika (zob. zmiana kanału) 

b) spróbować ponownie uruchomić odbiornik, 

c) sprawdzić czy słuchawka została poprawnie zainstalowana (dociśnięta i umieszona w 

odpowiednim wejściu), 

d) wymienić słuchawkę na zapasową, 

e) zwiększyć poziom głośności w odbiorniku, 

f) sprawdzić poprawność zainstalowania baterii i w razie potrzeby wymienić na komplet 

zapasowy (System XT) lub naładować baterię (System AT), 

g) ostatecznie wymienić urządzenie na zapasowe. 
 

5. Dla zachowania maksymalnej żywotności baterii odbiorniki wyposażone są w funkcję 

automatycznego wyłączania: po 10 minutach braku odbioru sygnału np. w przypadku wyłączenia 

Nadajnika, odbiornik wyłączy się. UWAGA! Aby ponownie odbierać nadawany sygnał odbiornik musi 

zostać ręcznie uruchomiony, przyciskiem „POWER”.  
 

6. Ustawiając poziom czułości nadawania w nadajnikach obu systemów należy wybierać 

poziomy od 1 do 4.  
 

7. W przypadku stosowania nadajnika i odbiornika przez jedną osobę równocześnie, może dojść do 

zmniejszenia skutecznego zasięgu nadajnika. Nie należy krzyżować mikrofonu oraz słuchawki. 
 

8. Dbaj o słuch. Nie należy ustawiać górnych pułapów głośności odbiornika, jeśli nie ma takiej 

potrzeby. 

 

 


