
Rkop Tour  

Snel start gids 

 

 

 

 

ONE-WAY 

 

 

Rkop Tour Transmitter/Zender  

A) De transmitter/zender is het apparaat waar alle 

ontvangers op worden gekoppeld. Met de transmitter 

kan de groep worden toegesproken. Per kanaal kan er 

maar één transmitter aanstaan. Zet eerst de transmitter 

aan om ruis te voorkomen. 

B) Mute: Standaard zal de spreekfunctie altijd aan 

staan van de transmitter. Het groene lampje (11) is dan 

aan. Door de knop Mute (9) 2 seconden ingedrukt te 

houden gaat het groene lampje (11) uit en zal het 

volume knipperen. De receivers horen dan niets meer. 

Houd de Mute knop weer 2 seconden ingedrukt om 

verder te praten, het lampje zal weer gaan branden. 

C) Kanaal keuze: Er zijn verschillende kanalen om te 

zenden en te ontvangen. Om van kanaal te veranderen 

houdt u de Lock knop ingedrukt om de functie te 

ontgrendelen. Met de +(3) en – (4) kunt u wisselen van 

kanaal. Het kanaalnummer is op het scherm te zien 

(14). Na 10 seconden zal het systeem zichzelf weer 

vergrendelen. Probeer bij ruis een ander kanaal 

D) Om het microfoonvolume aan te passen is het 

nodig eerst te ontgrendelen (7). Vervolgens is het 

mogelijk om met de set (8) knop het microfoon 

volume aan te passen. 
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1. Aan/uit schakelaar 
2.Oortjes/microfoon aansluiting 
3.Volume/kanaal +   
4.Volume/kanaal - 
5. Ingang 5v USB (Micro of C afhankelijk van de 
versie) 
6. Oplaadpunt box 
7. LOCK knop 
8. SET knop 
9. Mute knop 
10. Antenne 
11. Spreek indicator 
12. Lock indicator 
13. Batterij indicator 
14. Kanaal 
15. Mute indicator 
16. Volume indicator 
 

Rkop Tour Receiver/ontvanger  

A. Luisteraars krijgen de receiver/ontvanger mee. De 

transmitter moet eerst aan staan, anders werken de 

receivers niet. Er werken tot 150 receivers op 1 kanaal. 

Zorg dat alle apparaten op hetzelfde kanaal staan. 

C) Kanaalkeuze: Er zijn verschillende kanalen om te 

zenden en te ontvangen. Om van kanaal te veranderen 

houdt u de Lock knop ingedrukt om de functie te 

ontgrendelen. Met de +(3) en – (4) kunt u wisselen van 

kanaal. Het kanaalnummer is op het scherm te zien (14). 

Na 10 seconden zal het systeem zichzelf weer 

vergrendelen. 

D) Het afspeelvolume kan worden aangepast wanneer 

het apparaat is vergrendeld. Er staat dan een slotje in 

beeld (12).  Gebruik de +(3) en – (4) knoppen om het 

volume aan te passen. 

 

Het is niet mogelijk de one-way en 2-way versie 

samen te gebruiken. 

Gebruikt u de luxe oplaad koffer? Laat de deksel 

tijdens het opladen openstaan zodat de warmte weg 

kan. 

Lees voor gebruik altijd de volledige 

gebruiksaanwijzing.  

  



Rkop Tour  

Snel start gids 

 

 

 

 

2-way 

 
Rkop Tour Transmitter/Zender (Zwart) 

A) Het zwarte model is de transmitter/zender. Dit is het 

apparaat waar alle witte ontvangers op worden gekoppeld. 

De transmitter kan altijd spreken naar de groep en kan indien 

gewenst ook ontvangen. Per kanaal kan er maar één 

transmitter aanstaan. Zet eerst de transmitter aan om ruis te 

voorkomen. 

B) Mute: Standaard zal de spreekfunctie altijd aan staan van 

de transmitter. Het groene lampje (11) is dan aan. Door de 

knop Mute (9) 2 seconden ingedrukt te houden verschijnt er 

SQL (15) in het scherm en gaat het groene lampje (11) uit. De 

receivers horen dan niets meer. Houd de Mute knop weer 2 

seconden ingedrukt om verder te praten, de tekst SQL 

verdwijnt dan weer. 

C) Kanaal keuze: Er zijn verschillende kanalen om te zenden 

en te ontvangen. Om van kanaal te veranderen houdt u de 

Lock knop ingedrukt om de functie te ontgrendelen. Met de 

+(3) en – (4) kunt u wisselen van kanaal. Het kanaalnummer is 

op het scherm te zien (14). Na 10 seconden zal het systeem 

zichzelf weer vergrendelen. Probeer bij ruis een ander kanaal 

D) Om het microfoonvolume aan te passen is het nodig eerst 

te ontgrendelen (7). Vervolgens is het mogelijk om met de set 

(8) knop het microfoon volume aan te passen. 

Gebruikt u de luxe oplaad koffer? Laat de deksel tijdens het 

opladen openstaan zodat de warmte weg kan. 
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1. Aan/uit schakelaar 
2.Oortjes/microfoon aansluiting 
3.Volume/kanaal +   
4.Volume/kanaal - 
5. Ingang 5v USB (Micro of C afhankelijk van de versie) 
6. Oplaadpunt box 
7. LOCK knop 
8. SET knop 
9. Mute knop 
10. Antenne 
11. Spreek indicator 
12. Lock indicator 
13. Batterij indicator 
14. Kanaal 
15. Mute indicator 
16. Volume indicator 

 

Rkop Tour Receiver/ontvanger (Wit)  

A. Het witte model is de receiver/ontvanger. De luisteraars 

krijgen dit model mee. De zwarte transmitter moet eerst aan 

staan, anders werken de witte receivers niet. Er kunnen tot 150 

receivers op 1 kanaal werken. Zorg dat alle apparaten op 

hetzelfde kanaal staan. 

B. Mute: Standaard zal de spreek functie altijd uit staan van de 

transmitter. Indien er een geschikte oortelefoon met microfoon 

is aangesloten is het mogelijk om ook te spreken met een 

receiver. Het lampje (11) zal dan branden. De werking is 

hetzelfde als bij de transmitter. Naast de transmitter kan er 

slechts 1 receiver spreken om te voorkomen dat de gesprekken 

door elkaar gaan. Dit is voornamelijk ideaal bij duo-

rondleidingen. 

C) Kanaalkeuze: Er zijn verschillende kanalen om te zenden en 

te ontvangen. Om van kanaal te veranderen houdt u de Lock 

knop ingedrukt om de functie te ontgrendelen. Met de +(3) en 

– (4) kunt u wisselen van kanaal. Het kanaalnummer is op het 

scherm te zien (14). Na 10 seconden zal het systeem zichzelf 

weer vergrendelen. 

D) Het afspeelvolume kan worden aangepast wanneer het 

apparaat niet is ontgrendeld. Er staat dan een slotje in beeld 

(12).  Gebruik de +(3) en – (4) knoppen om het volume aan te 

passen. 

Alle functies werken met de meegeleverde oortjes, met 

eigen oortjes werkt het terugspreken en het aanpassen van 

het volume niet! Bij het one-way systeem kunt u wel eigen 

oortjes gebruiken. Het is niet mogelijk de one-way en 2-way 

versie samen te gebruiken. 

 

Lees voor gebruik altijd de volledige gebruiksaanwijzing.  



Goed lezen voor gebruik!

Rkop Tour



Inhoud
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Specificaties
Product:         Rkop Tour zender/ontvanger
Versies:          One-way zender
             One-way ontvanger
             2-way zender
             2-way ontvanger
 Ingang:         USB 5V 400mA (Afhankelijk van de   Ingang:         USB 5V 400mA (Afhankelijk van de  
             versie micro-usb of USB-C poort)
             Alleen 5V adapters gebruiken!
Uitgang:         3.5mm mini-jack audiopoort
Zendafstand:       Maximaal 150 meter          
             (afhankelijk van terrein         
             en omstandigheden)
Frequentiekanalen:   13 (one-way) Frequentiekanalen:   13 (one-way) 
             45 (2-way)
Werkfrequentie :    863-865 Mhz (one way)
             796-821 Mhz (2-way)
             851-867 Mhz (2-way)
             916-928 Mhz (2-way)
Batterijduur:       Max 10 uur (zender)
             Max 20 uur (ontvanger one-way)             Max 20 uur (ontvanger one-way)
             Max 10 uur (ontvanger 2-way)
Batterijtype:       Lithium Polymer 3.7V 2500 mAh 
Cert. referentie :     60DT 60DTR 70T 70R
Garantie:         1 jaar

Luxe oplaad koffer:
ingang:          100-240V 50/60Hz
Uitgang:          40x 5VUitgang:          40x 5V
Cert. referentie :     AC adapter box
Garantie:         1 jaar
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Veiligheidsvoorschriften
Waarschuwing!
• Gebruik het product alleen zoals beschreven in deze 
handleiding.
• Lees voor gebruik de handleiding aandachtig door. 
Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.
• Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd • Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd 
of defect is. Vervang een beschadigd of defect product 
onmiddellijk.
• Zorg dat hitte bij het opladen altijd weg kan. Laat 
eventuele deksels openstaan en bedek de adapter niet.
• Bij gebruik van een eigen adapter maximaal 5V. Dus 
geen snelladers gebruiken.
• Laat het product nooit onbeheerd tijdens het opladen of • Laat het product nooit onbeheerd tijdens het opladen of 
gebruik.
• Laat opladers nooit in het stopcontact zitten wanneer 
deze niet worden gebruikt.
• Zorg dat bij het opladen het product volledig vrij is van 
water of vocht.
• Het product kan niet worden gebruikt om contact op te • Het product kan niet worden gebruikt om contact op te 
nemen met de hulpdiensten.
• Stel het product en accu niet bloot aan direct zonlicht, 
open vuur of hitte in verband met oververhittingsgevaar.
• Stel het product en accu niet bloot aan water of vocht.
• Laat het product niet vallen en voorkom stoten.
• Open het product niet.
• Houd het product buiten bereik van kinderen.• Houd het product buiten bereik van kinderen.
• Bewaar cellen of batterijen niet wanordelijk in een doos 
of lade waar ze elkaar kunnen kortsluiten of door andere 
metalen voorwerpen kunnen worden kortgesloten.
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• Houd cellen en batterijen schoon en droog.
• Cellen of batterijen niet aan mechanische schokken 
blootstellen.
• Als een batterij lekt, laat de vloeistof dan niet met de • Als een batterij lekt, laat de vloeistof dan niet met de 
huid of de ogen in contact komen. Als dit toch gebeurt, 
moet u de vloeistof direct met veel water afspoelen en 
medische hulp inroepen.
• Raadpleeg onmiddellijk een arts als een cel of batterij 
ingeslikt is.
• Niet kortsluiten.
• Gebruik geen batterij die niet bedoeld is voor gebruik • Gebruik geen batterij die niet bedoeld is voor gebruik 
met de apparatuur. 
• Om het risico op een elektrische schok te verkleinen, 
mag uitsluitend een erkende technicus dit product voor 
onderhoud openen.
• Koppel het product los van het stopcontact en van 
andere apparatuur als er zich problemen voordoen.
• Gebruik de batterij niet als een onderdeel beschadigd of • Gebruik de batterij niet als een onderdeel beschadigd of 
defect is. Vervang een beschadigde of defecte batterij 
onmiddellijk.
• Repareer het product niet. Als het beschadigd is, moet 
het op de juiste wijze worden weggeworpen.
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Ruimte voor notities
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1. Aan/uit schakelaar
2. Oortjes/microfoon aansluiting
3. Volume/kanaal +  
4. Volume/kanaal -
5. USB ingang voor opladen. Afhankelijk van de versie                                                   5. USB ingang voor opladen. Afhankelijk van de versie                                                   
Micro-USB of USB-C poort (max 5V adapter, dus geen 
snelladers gebruiken!)
6. Oplaadpunt luxe oplaad koffer
7. LOCK knop
8. SET knop
9. Mute knop
10. Antenne10. Antenne
11. Spreek indicator
12. Lock indicator
13. Batterij indicator
14. Kanaal
15. Mute indicator (SQL)
16. Volume indicator
17. Bereik indicator met andere devices17. Bereik indicator met andere devices
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One-way Zender
A) De transmitter/zender is het apparaat waar alle 
ontvangers op worden gekoppeld. Met de transmitter 
kan de groep worden toegesproken. Per kanaal kan er 
maar één transmitter aanstaan. Zet eerst de transmitter 
aan om ruis te voorkomen.

B) Mute: Standaard zal de spreekfunctie altijd aan staan B) Mute: Standaard zal de spreekfunctie altijd aan staan 
van de transmitter. Het groene lampje (11) is dan aan. 
Door de knop Mute (9) 2 seconden ingedrukt te houden 
gaat het groene lampje (11) uit en zal de volume indicator 
knipperen. De receivers horen dan niets meer. Houd de 
Mute knop weer 2 seconden ingedrukt om verder te 
praten, het lampje zal weer gaan branden.

C) Kanaal keuze: Er zijn verschillende kanalen om te C) Kanaal keuze: Er zijn verschillende kanalen om te 
zenden en te ontvangen. Om van kanaal te veranderen 
houdt u de Lock knop (7) ingedrukt om de functie te 
ontgrendelen. Met de +(3) en – (4) kunt u wisselen van 
kanaal. Het kanaalnummer is op het scherm (14) te zien. 
Na 10 seconden zal het systeem zichzelf weer 
vergrendelen. Probeer bij ruis een ander kanaal.

D) Om het microfoonvolume aan te passen is het nodig D) Om het microfoonvolume aan te passen is het nodig 
eerst te ontgrendelen (7). Vervolgens is het mogelijk om 
met de set (8) knop het microfoon volume aan te passen.
Plaats de microfoon anders voor uw mond indien het 
geluid niet duidelijk is. Het draaien van de microfoon wilt 
hierbij ook helpen.
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One-way ontvanger
A) Luisteraars krijgen de receiver/ontvanger mee. De 
transmitter moet eerst aan staan, anders werken de 
receivers niet. Er werken tot 150 receivers op 1 kanaal. 
Zorg dat alle apparaten op hetzelfde kanaal staan.

C) Kanaalkeuze: Er zijn verschillende kanalen om te C) Kanaalkeuze: Er zijn verschillende kanalen om te 
zenden en te ontvangen. Om van kanaal te veranderen 
houd de Lock knop (7) ingedrukt om de functie te 
ontgrendelen. Met de +(3) en – (4) kunt u wisselen van 
kanaal. Het kanaalnummer is op het scherm te zien (14). 
Na 10 seconden zal het systeem zichzelf weer 
vergrendelen.

D) Het afspeelvolume kan worden aangepast wanneer het D) Het afspeelvolume kan worden aangepast wanneer het 
apparaat is vergrendeld. Er staat dan een slotje in beeld 
(12).  Gebruik de +(3) en – (4) knoppen om het volume 
aan te passen.
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2-way zender
A) Het zwarte model is de transmitter/zender. Dit is het A) Het zwarte model is de transmitter/zender. Dit is het 
apparaat waar alle witte ontvangers op worden 
gekoppeld. De transmitter kan altijd spreken naar de 
groep en kan indien gewenst bij de 2-way versie ook 
ontvangen. Per kanaal kan er maar één transmitter 
aanstaan. Zet eerst de transmitter aan om ruis te 
voorkomen.

B) Mute: Standaard zal de spreekfunctie altijd aan staan B) Mute: Standaard zal de spreekfunctie altijd aan staan 
van de transmitter. Het groene lampje (11) is dan aan. 
Door de knop Mute (9) 2 seconden ingedrukt te houden 
verschijnt er SQL (15) in het scherm en gaat het groene 
lampje (11) uit. De receivers horen dan niets meer. Houd 
de Mute knop weer 2 seconden ingedrukt om verder te 
praten, de tekst SQL verdwijnt dan weer.

C) Kanaal keuze: Er zijn verschillende kanalen om te C) Kanaal keuze: Er zijn verschillende kanalen om te 
zenden en te ontvangen. Om van kanaal te veranderen 
houdt u de Lock knop (7) ingedrukt om de functie te 
ontgrendelen. Met de +(3) en – (4) kunt u wisselen van 
kanaal. Het kanaalnummer is op het scherm te zien (14). 
Na 10 seconden zal het systeem zichzelf weer 
vergrendelen. Probeer bij ruis een ander kanaal.

D) Om het microfoonvolume aan te passen is het nodig D) Om het microfoonvolume aan te passen is het nodig 
eerst te ontgrendelen (7). Vervolgens is het mogelijk om 
met de set (8) knop het microfoon volume aan te passen.
Plaats de microfoon anders voor uw mond indien het 
geluid niet duidelijk is. Het draaien van de microfoon wilt 
ook helpen.
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2-way ontvanger
A. Het witte model is de receiver/ontvanger. De luisteraars 
krijgen dit model mee. De zwarte transmitter moet eerst 
aan staan, anders werken de witte receivers niet. Er 
kunnen tot 150 receivers op 1 kanaal werken. Zorg dat 
alle apparaten op hetzelfde kanaal staan.

B) Mute: Standaard zal de spreek functie altijd uit staan B) Mute: Standaard zal de spreek functie altijd uit staan 
van de transmitter. Indien er een geschikte oortelefoon 
met microfoon is aangesloten is het mogelijk om ook te 
spreken met een receiver. Het lampje (11) zal dan 
branden. De werking is hetzelfde als bij de transmitter. 
Naast de transmitter kan er slechts 1 receiver spreken om 
te voorkomen dat de gesprekken door elkaar gaan. Dit is 
voornamelijk ideaal bij duo-rondleidingen.voornamelijk ideaal bij duo-rondleidingen.

C) Kanaalkeuze: Er zijn verschillende kanalen om te 
zenden en te ontvangen. Om van kanaal te veranderen 
houdt u de Lock knop (7) ingedrukt om de functie te 
ontgrendelen. Met de +(3) en – (4) kunt u wisselen van 
kanaal. Het kanaalnummer is op het scherm te zien (14). 
Na 10 seconden zal het systeem zichzelf weer 
vergrendelen. Probeer bij ruis een ander kanaal.

D) Het afspeelvolume kan worden aangepast wanneer het D) Het afspeelvolume kan worden aangepast wanneer het 
apparaat is vergrendeld. Er staat dan een slotje in beeld 
(12).  Gebruik de +(3) en – (4) knoppen om het volume 
aan te passen.
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Opladen
Het opladen van het Rkop Tour systeem kan via de USB 
aansluiting aan de zijkant. Afhankelijk van de versie is dit 
een Micro-USB of USB-C poort. Belangrijk is dat u een 5V 
adapter gebruikt met een minimale capaciteit van 
400Mah per device.

Het systeem kan ook worden opgeladen door de devices Het systeem kan ook worden opgeladen door de devices 
in de luxe oplaad koffer te plaatsen.

Tijdens het opladen zal het rood/oranje lampje branden. Tijdens het opladen zal het rood/oranje lampje branden. 
Zodra de accu volledig is opgeladen zal het lampje uit 
gaan. Voor de levensduur van de accu is het aan te raden 
het apparaat los te koppelen zodra het volledig is 
opgeladen. Haal ook de adapter/koffer van de netstroom 
wanneer het opladen is voltooid. 

Lees het hoofdstuk ‘Veiligheidsvoorschriften’voordat u Lees het hoofdstuk ‘Veiligheidsvoorschriften’voordat u 
het systeem voor het eerst wilt opladen of gebruiken.
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Afdanking

   

Verklaring van overeenstemming
Rkop B.V. verklaart als importeur dat het Rkop Tour Rkop B.V. verklaart als importeur dat het Rkop Tour 
systeem van het merk Rkop is getest conform alle 
relevante CE-normen/voorschriften en dat alle tests 
succesvol zijn afgelegd. Dit omvat, maar is niet beperkt 
tot de richtlijn RED 2014/53/EU. Voor andere informatie 
met betrekking tot de naleving neemt u contact op met 
de klantenservice:

Rkop B.V.Rkop B.V.
rkop.nl
contact@rkop.nl
3281NC 16C, NL

   

Dit symbool geeft aan dat dit product niet 
weggegooid mag worden met ander 
huishoudelijk afval in de hele EU. Om 
mogelijke schade aan het milieu of de 
menselijke gezondheid te voorkomen door 
het ongecontroleerde weggooien van afval, 
bent u verantwoordelijk om het te recyclen, 
zodat het duurzaam hergebruik van zodat het duurzaam hergebruik van 
grondstoffen kan bevorderen. Om uw 
gebruikte product in te leveren, kunt u gebruik 
maken van de reguliere teruggave-en 
inzamelsystemen of neem contact op met de 
winkel waar het product gekocht is. Ze kunnen 
dit product voor het milieu recyclen.
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Lees voor gebruik de handleiding aandachtig door. 
Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.

Er zijn diverse accessoires verkrijgbaar voor het Rkop Tour 
systeem. Bekijk de accessoires op rkop.nl.

Luxe oplaad koffer voor 40 devices
    

Luxe microfoon, koptelefoons 

Wegwerp oortjes, hygiënische kapjes

Losse koptelefoons en oortjes zijn alleen geschikt voor Losse koptelefoons en oortjes zijn alleen geschikt voor 
het one-way systeem.

Extra ontvangers zijn los te koop via rkop.nl.


