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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 aan staan. 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
houd 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 vergrendeld de Rkop Tour
zichzelf weer.
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. Opladen met micro-USB ingang
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
houd 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 vergrendelt de Rkop Tour zichzelf weer.
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.
Bij de one-way versie kan de kleur van de zender en
ontvanger wisselen. 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.
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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 aan staan. 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
houd 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 vergrendeld de Rkop Tour
zichzelf weer.
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.

1. Aan/uit schakelaar
2.Oortjes/microfoon aansluiting
3.Volume/kanaal +
4.Volume/kanaal 5. Opladen met micro-USB ingang
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
houd 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 vergrendelt de Rkop Tour zichzelf weer.
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 terugspreken en volume
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