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Profesionalno brezžično
ozvočenje KOLIBRI 360

NAVODILA
ZA UPORABO
Pred uporabo naprave skrbno preberite navodila za uporabo
in se temeljito seznanite z varnostnimi napotki oziroma opozorili!
Navodila shranite za morebitno kasnejšo uporabo!
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VARNOSTNI NAPOTKI IN OPOZORILA

Pred uporabo sistema Kolibri preberite navodila in se temeljito seznanite z
varnostnimi napotki oziroma spodaj navedenimi opozorili. Sistem Kolibri
vedno uporabljajte v skladu s temi navodili. Če bo škoda na izdelku nastala zaradi neupoštevanja navodil oziroma uporabe v nasprotju z navodili,
garancije ne bomo upoštevali. Prav tako ne prevzemamo odgovornosti za
namerno povzročeno škodo na napravi ali škodo, ki bi nastala na tujem
premoženju zaradi napačne uporabe naprave.

S pomočjo spodaj navedenih opozoril vas želimo poučiti o varnem in
pravilnem upravljanju sistema Kolibri in njegovega pribora z namenom
preprečitve okvar sistema Kolibri in preprečitve nastanka telesnih poškodb
vas ali tretjih oseb. Navedenih je nekaj opozoril, ki jih je treba ob uporabi
dosledno upoštevati, vendar ne vsa možna.

VIR NAPAJANJA/POLNILEC
•

Uporabljajte le polnilec sistema Kolibri. Uporaba neustreznega polnilca lahko
poškoduje sistem Kolibri, povzroči požar, električni šok ali pregrevanje oziroma lahko
povzroči, da se sistem ne polni pravilno.

•

Polnilca ne izpostavljajte dežju, vlagi, prahu.

•

Sistem Kolibri vedno priključujte na napetost, ki je navedena v navodilih in na ohišju
sistema.

•

Električnega vtikača oziroma napajalnega kabla se ne dotikajte z mokrimi rokami, saj
to lahko povzroči električni šok. Pri izklapljanju iz omrežja kabla ne vlecite za fleksibilni
del, temveč samo za vtikač. Le tako se lahko izognete povzročitvi kratkega stika in/ali
električnega šoka.

•

Napajalnega kabla ne prepogibajte, modificirajte oziroma ga kako drugače poškodujte,
ne postavljajte ga v bližino toplotnih virov, nanj ne postavljajte težkih predmetov in ga ne
puščajte na mestih, kjer ga lahko kdo pohodi, se obenj spotakne ali kar koli postavi nanj.
Takšno ravnanje lahko povzroči kratek stik oziroma požar ali električni šok ter lahko poškoduje ljudi v okolici. Strgan ali poškodovan napajalni kabel nemudoma zamenjajte.
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•

Med nevihtami polnilec iztaknite iz vtičnice.

•

Sistema Kolibri ne priključujte v električno vtičnico prek razdelilnika. To lahko povzroči
pregrevanje in zmanjšanje kakovosti zvoka.

OPOZORILO GLEDE TEKOČIN
•

Naprave ne izpostavljajte nalivom ali vlažnim in mokrim
prostorom in nanjo ne postavljajte posod s tekočino, ki
bi se lahko izlila in stekla v odprtine. Če v napravo pride
tekočina, jo takoj izklopite in napajalni kabel iztaknite iz
vtičnice.

•

V primeru uporabe naprave na prostem in s tem na dežju
napravo nujno zaščitite s PVC-vrečko tako, da ta v celoti
pokrije napravo Kolibri in prepreči vdor tekočine. Sistem
Kolibri ni vodoodporen!

MESTO UPORABE
•

Naprave ne izpostavljajte prekomerni količini prahu, premočnim vibracijam, pretiranemu mrazu ali vročini (ne puščajte je na neposredni sončni svetlobi, blizu grelnikov
ali čez dan v avtu), da ne bi prišlo do spreminjanja nadzorne plošče ali poškodb
notranjih komponent.

•

Naprave ne uporabljajte v bližini televizijskega in/ali radijskega sprejemnika, stereo
opreme, mobilnih telefonov ali drugih električnih naprav, ki bi lahko povzročale šume
pri oddajanju.

•

Naprave ne postavljajte na nestabilno in/ali neravno podlago, kjer bi se lahko prevrnila.

•

Naprave ne uporabljajte, ko močno piha veter, saj bi se lahko prevrnila in poškodovala komponente ter morebitne osebe, ki bi stale preblizu naprave.

•

Preden napravo premaknete, odstranite vse priključene napajalne ali druge kable.

•

Pred namestitvijo naprave se prepričajte, ali je vtičnica, ki bi jo morebiti potrebovali,
lahko dostopna. Če pride do kakršne koli težave ali okvare, takoj izklopite napravo
in iztaknite vtikač iz vtičnice. Tudi kadar je naprava izklopljena, se lahko elektrika še
vedno dovaja napravi v minimalnih količinah. Kadar naprave ne uporabljate dalj časa,
iztaknite napajalni kabel iz stenske vtičnice.

Uporabljajte le stojalo, ki je določeno za to napravo. Za pritrditev stojala uporabite le
priložena vijaka. V nasprotnem primeru lahko poškodujete komponente naprave in/ali se ta
prevrne.
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PRIKLJUČKI
•

Preden komponente vklopite ali izklopite, nastavite vse ravni glasnosti na najnižje. Ne
pozabite znižati glasnosti vseh komponent na najnižjo in jo potem postopoma zvišujte,
dokler ne dosežete želene ravni za poslušanje.

VZDRŽEVANJE, NEGA IN SHRAMBA
•

Prah in ostalo nečistočo na napravi očistite z mehko, suho krpo.

•

Za čiščenje ne uporabljajte alkohola, benzola ali drugih vnetljivih tekočin in drugih
agresivnih čistilnih sredstev.

•

Napravo in njen pribor shranjujte na suhem, na sobni temperaturi v priloženi
embalaži (kovčku).

•

Priporočamo hrambo kovčka v ležečem položaju z napisom Kolibri navzgor!

ODPIRANJE IN SPREMINJANJE NAPRAVE
•

Iz varnostnih in licenčnih razlogov je prepovedana kakršna koli predelava ali dopolnitev sistema Kolibri.

•

Sistema Kolibri ne odpirajte oziroma ga ne poskušajte razstaviti ali kakor koli spreminjati. Če pride do okvare, nemudoma prenehajte z uporabo in sistem Kolibri dostavite
na pooblaščeni servis.

V PRIMERU NEPRAVILNOSTI
Obiščite in se posvetujte s pooblaščenim serviserjem v primeru, ko:
•

opazite, da je električni napajalni kabel natrgan ali vtikač poškodovan. V tem primeru
ga ne smete več uporabljati, potrebna je zamenjava za novega;

•

se zvok med uporabo nenadoma izgubi;

•

opazite dim ali zaznate nenavaden vonj. V tem primeru nemudoma prenehajte uporabljati sistem ter izključite in izvlecite napajalni kabel iz omrežja, prav tako vse ostale
kable;

•

je bil sistem izpostavljen prekomerni vlagi, vodi, mehanskim poškodbam, kot so padci
itd.;

•

ugotovite, da varna uporaba naprave ni več možna.
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OSTALA OPOZORILA IN PREVIDNOSTI
•

Stojalo in zvočnik nista primerna za otroke, zato ne dovolite, da bi se z njima igrali ali
da bi se nenadzorovano nahajali v njuni bližini.

•

Vse osebe, ki sodelujejo pri delovanju, montaži in servisiranju naprave in jo dajo v
uporabo, morajo biti ustrezno usposobljene in morajo upoštevati navodila za uporabo.

•

Embalaže ne pustite nenadzorovano ležati, ker je lahko nevarna otrokom!

•

V odprtine na napravi ne vstavljajte prstov ali rok.

•

V odprtine na nadzorni plošči nikoli ne vstavljajte papirnatih, kovinskih ali katerih koli
drugih predmetov. Če se to zgodi, instrument takoj izklopite in iztaknite napajalni kabel
iz vtičnice.

•

Na napravo se ne naslanjajte in nanjo ne postavljajte težkih predmetov. Pri uporabi
gumbov, stikal in priključkov ne uporabljajte sile.

•

Naprave ne uporabljajte predolgo pri visoki ali neprijetni glasnosti, ker to lahko
povzroči trajno izgubo sluha. Če pride do izgube sluha ali zvonjenja v ušesih, obiščite
zdravnika.

•

Če niste prepričani o pravilni povezavi ali če se pojavijo vprašanja, o katerih ni nič
napisano v navodilih za uporabo, ne oklevajte in se obrnite na podporo ali strokovnjaka po vaši izbiri. Posvetuje s strokovnjakom, če ste v dvomih o načinu delovanja ali
varnosti izdelka.

NAPOTEK ZA ODSTRANJEVANJE

Odslužene naprave
ne smete odložiti med
gospodinjske odpadke!

Elektronske naprave je treba odstraniti
skladno s Smernico o odpadni električni
in elektronski opremi (OEEO) in jih
oddati na lokalnih zbirališčih za odpadno
elektronsko opremo!

Simbol prečrtanega zabojnika pomeni, da odpadne naprave in odpadne baterije ne smete odvreči med mešane komunalne odpadke, saj vsebujejo snovi,
ki so škodljive zdravju ljudi in okolju. Prosimo, da napravo in baterijo po koncu
življenjske dobe oddate na zbirnih mestih pri trgovcih, distributerjih ali v zbirnih
centrih komunalnih podjetij.
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Naredite korak v zeleno z ogledom spletne strani www.ozavescen.si in si pridobite
podrobnejše informacije o recikliranju odpadnih aparatov, naprav, baterij, akumulatorjev in ostalih odpadkov. Na spletni strani so na voljo seznam zbirnih centrov
komunalnih podjetij in informacije o centrih ponovne uporabe, kjer lahko oddate
še delujoče naprave in aparate.
CE-znak je znak skladnosti, ki ga uporabljajo izključno upravni organi, in ne
predstavlja nobenega zagotovila glede lastnosti izdelka.

ZAMENJAVA BATERIJE
•

Baterije v notranjosti naprave oziroma zvočnika imajo omejeno število polnilnih ciklov in jih bo sčasoma treba zamenjati.
Baterije sistema (zvočnika) Kolibri ne more zamenjati uporabnik
sam. Zamenja jo lahko samo pooblaščeni serviser, ki jih nato
tudi odvrže v skladu z lokalnimi predpisi in pravili.

•

Baterije tipa AA vedno vstavite v skladu z oznakama polarnosti +/–. V nasprotnem
primeru lahko pride do pregrevanja, požara ali iztekanja baterijske tekočine.

•

Vedno zamenjajte vse baterije naenkrat. Ne uporabljajte hkrati novih in starih baterij.
Prav tako ne uporabljajte različnih vrst baterij, ne mešajte na primer alkalnih baterij z
manganovimi, baterij različnih proizvajalcev ali baterij različnih vrst istega proizvajalca,
ker lahko pride do pregrevanja, požara ali iztekanja baterijske tekočine.

•

Izrabljenih baterij ne mečite v ogenj.

•

Baterij, ki niso namenjene polnjenju, ne polnite. Obstaja nevarnost eksplozije.

•

Baterije hranite zunaj dosega otrok.

•

Če pride do izlitja baterij, se izogibajte stiku z izlito tekočino. Če pride izlita tekočina v
stik z očmi, usti ali kožo, jih nemudoma izperite z vodo in obiščite zdravnika. Tekočina
v baterijah je jedka in lahko povzroči izgubo vida ali kemične opekline.

•

Izrabljene baterije ne spadajo med gospodinjske odpadke! Odvrzite jih na zbirnem
mestu, namenjenem za izrabljene baterije.
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O SISTEMU KOLIBRI
GLAVNE FUNKCIJE
Zahvaljujemo se vam za nakup sistema za ozvočenje govora Kolibri.
Kolibri je prenosni sistem ozvočenja za govor, ki je rezultat strokovnega znanja
in želje po prijaznosti uporabniku. Odlikujejo ga preprostost uporabe, vrhunska
tehnologija in združljivost z drugimi napravami. Brez težav kakovostno ozvoči
govornike na vseh vrstah prireditev, dogodkov, slovesnosti, predstavitev z do 500
poslušalci*, tudi tistih na težje dostopnih krajih, saj ima baterija 8 ur avtonomije**.
Glavne značilnosti sistema Kolibri so:
•

Izjemna oblika za kakovosten 360° zvok – osnova akustičnega delovanja je sistem
12 zvočnikov, ki so premišljeno razporejeni v kompakten valjast zvočni sistem, ki z
enako jakostjo in kakovostjo zvoka doseže prav vsakega izmed poslušalcev.

•

V manj kot minuti je zvočnik pripravljen za uporabo – Kolibri lahko zaradi enostavnih komponent sestavite v manj kot eni minuti.

•

Enostaven in lahek za prenašanje – Kolibri je narejen iz aluminija in drugih kakovostnih materialov ter tehta le 5,9 kg***. S priloženim kovčkom je prenašanje Kolibrija
elegantno in enostavno.

•

Enostavna uporaba in preprosto vzdrževanje – sistem je v celoti avtomatiziran in
preprost za uporabo.

•

Baterijsko napajanje – sistem deluje 8 ur brez priklopa na električno omrežje.

•

Brezžični mikrofon Sennheiser – zvočnik lahko uporabljate brez dodatnih kablov,
saj ima sistem vgrajen brezžični sprejemnik in priložen ročni ali naglavni brezžični
mikrofon Sennheiser. (odvisno od izbranega paketa).

•

Združljivost z drugimi napravami – s pomočjo vgrajenega bluetooth vmesnika
Kolibri brezžično povežete z računalnikom, telefonom in drugimi bluetooth napravami.
Tako lahko sočasno predvajate glasbo in govorite na mikrofon.

* Podatek velja ob optimalnih pogojih in pravilni postavitvi sistema, z nakupom dodatnih
sistemov Kolibri pa lahko ozvočite še več poslušalcev.
** Delovanje baterije je odvisno od uporabe in konfiguracije.
*** Teža približno 5,9 kg velja za sistem Kolibri z enim vgrajenim sprejemnikom Sennheiser
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•

Vsestranskost – nepogrešljiv je na vseh vrstah prireditev in dogodkov (seminarji in
konference, predstave, poroke itd.) za ozvočenje govora ali predvajanje glasbe v ozadju govora z do 500 poslušalci*.

•

Za vse vremenske razmere – posebna PVC-zaščita omogoča zaščito pred dežjem, ki
prepušča le zvok.

VSEBINA SISTEMA KOLIBRI

OSNOVNI paket vsebuje:
•
•

polnilec za sistem Kolibri
4 baterije tipa AA

•

zvočni sistem Kolibri z vgrajenim
sprejemnikom Sennheiser in
vmesnikom bluetooth za prenos
zunanjega zvoka
stojalo za sistem Kolibri

•

PVC-pokrivala za zvočnik
(30 kosov za enkratno uporabo)

•

ročni mikrofon Sennheiser

•

kabel za zunanji izvor zvoka

•

mikrofonski nosilec Sennheiser
za stojalo

•

kovček

•

PREMIUM paket vsebuje dodatno
k osnovnemu paketu:
•

oddajnik Sennheiser z
naglavnim mikrofonom Sennheiser

* Podatek velja ob optimalnih pogojih in pravilni postavitvi sistema, z nakupom dodatnih
sistemov Kolibri pa lahko ozvočite še več poslušalcev.
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PRIKAZI IN FUNKCIJE
NADZORNA PLOŠČA
B gumb za nastavitev glasnosti
C linijski/mikrofonski vhod
D vtičnica za zunanji izvor zvoka
F odprtina za namestitev stojala
G nivo baterije
E vtičnica za polnjenje

A tipka za VKLOP/IZKLOP

POMEN LED-DIOD
LED-prikazovalnik na zvočniku

Vse prižgane LED-diode
prikazujejo prikazujejo
od 80 % do 100 %
polno baterijo.

Rdeča in oranžna
LED-dioda prikazujeta
40 % polno baterijo.
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Rdeča, oranžna, rumena
in zelena LED-dioda
prikazujejo 80 % polno
baterijo.

Rdeča LED-dioda
prikazuje
20 % polno baterijo.

Rdeča, oranžna in
rumena LED-dioda
prikazujejo 60 % polno
baterijo.

Utripajoča oranžna
LED-dioda na tipki za
vklop (A) pomeni manj
kot 40 % polno baterijo.

LED-prikazovalnik na polnilcu

Rdeča LED-dioda prikazuje
polnjenje baterije zvočnika.

Zelena LED-dioda prikazuje, da
je baterija 100 % napolnjena.
Polnjenje se ustavi.

NAMESTITEV
IZBIRA PRIMERNEGA MESTA
•

Kje in kdaj sistema Kolibri ne smemo postaviti:
Naprave ne uporabljajte v bližini televizijskega ali radijskega sprejemnika, stereo
opreme, mobilnih telefonov ali drugih električnih naprav, ki bi lahko povzročale šume.
Naprave ne postavljajte na nestabilno in/ali neravno podlago, na kateri bi se
lahko prevrnila!
Naprave ne postavljajte v primeru močnega vetra, saj bi se lahko prevrnila in
poškodovala komponente ter morebitne predmete oziroma osebe, ki bi stale preblizu
naprave.
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•

Izbira primerne postavitve
Pravilna postavitev je odvisna od več dejavnikov, in sicer od števila poslušalcev,
pozicije poslušalcev, velikosti prostora, pa tudi v primeru, ko želite zvočnik priključiti na
električno omrežje (najprej preverite mesto električnega priključka).
Če prostor to dopušča, sistem postavite pred poslušalci, vendar le v primeru, kadar je
možna postavitev na način, da je zvočnik vsaj 2 metra pred poslušalci in govorcem.

Slika: Primer postavitve zvočnika

min 2 m

optimalna
postavitev

n
mi

2m
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NAVODILA ZA POSTAVITEV STOJALA
Varnostna navodila
•

Za maksimalno varnost morajo biti noge stojala v celoti razširjene.

•

Povezovalne prečke na nogah stojala morajo biti v vodoravnem položaju.

•

Stojalo mora biti postavljeno le na ravnih in stabilnih površinah!

•

POZOR! V primeru močnega vetra mora biti zvočnik spuščen na
najnižjo višino stojala oziroma naj se ta ne uporablja. Močan veter
lahko povzroči, da se stojalo z zvočnikom prevrne.

Slika: Koraki postavitve stojala

1.

Na vznožju stojala odvijte vijak.

6.

Zvočnik namestite na stojalo.

2.

Izvlecite noge stojala do mere, da bodo
povezovalne prečke stojala v vodoravnem položaju.

7.

Podaljševalno cev nastavite na želeno

3.

Trdno privijte vijak na vznožju stojala.

4.

Z eno roko držite podaljševalno cev
stojala.

5.

Odvijte vijak za prilagoditev višine
stojala, vendar pazite, da ga ne odvijete
popolnoma.
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višino.
8.

Privijte vijak za prilagoditev višine
stojala.

Stojalo pospravite v obratnem vrstnem
redu.

NAVODILA ZA NAMESTITEV ZVOČNIKA

POZOR! Ko zvočnik nameščate na stojalo, ga trdno držite z obema
rokama!

1.

Zvočnik previdno vzemite iz kovčka
na način, da se ga z obema rokama
trdno oprimete. S tem boste omogočili
varnejšo namestitev zvočnika.

2.

Zvočnik previdno namestite na stojalo.
Pri vstavitvi stojala v odprtino
zvočnika pazite, da sočasno ne
poškodujete spodnjega dela
zvočnika!

3.

Sprednjo stran zvočnika (kjer je
nameščena tipka za vklop) obrnite v
smeri osebe, ki upravlja zvočnik. Tako
ima ta dober nadzor nad delovanjem
zvočnika.

Slika: Namestitev
zvočnika na stojalo
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NAVODILA ZA DELOVANJE
PRED UPORABO SISTEMA KOLIBRI

Pred vsako uporabo se najprej prepričajte, ali so baterije zvočnika
napolnjene. To naredite tako, da vklopite sistem Kolibri, in če svetijo vse
zelene LED-diode, je baterija napolnjena. Če se želite prepričati, da je baterija
100 % polna izklopite sistem Kolibri in priključite polnilec.
Ko sveti zelena LED-dioda na polnilcu je baterija povsem napolnjena.
Če svetijo samo rdeče LED-diode, je priporočljivo zvočnik napolniti.
Za popolnoma izpraznjen zvočnik potrebujete približno 7 ur polnjenja,
da se v celoti napolni.

V primeru uporabe brezžičnega mikrofona je zelo priporočljivo preveriti stanje
baterije. To preverite tako, da vklopite mikrofon in na zaslonu preverite stanje.
Enako velja za oddajnik naglavnega mikrofona. Vedno je priporočljivo imeti v
rezervi vsaj dve novi bateriji (tipa AA 1,5 V).

UPORABA SISTEMA KOLIBRI
1.

Najprej izberite primerno mesto postavitve zvočnika.

2.

Kovček postavite v ležeči položaj z napisom Kolibri navzgor, odprite obe zaponki in
dvignite pokrov.

3.

Zvočnik namestite na stojalo.

4.

Gumb za nastavitev glasnosti (B) nastavite na jakost 5.

5.

S tipko za vklop (A) vklopite zvočnik. To naredite tako, da 2 sekundi držite tipko (A).
Prižge se oranžna LED-dioda v krogu tipke. Če oranžna LED-dioda utripa, to pomeni,
da je baterija napolnjena manj kot 40 %.

6.

Vklopite brezžični mikrofon (glejte poglavje: Uporaba brezžičnega mikrofona) ali
priključite žični mikrofon (vtičnica C, MIC/LINE-vhod) ali zunanji izvor zvoka (vtičnica
AUX -D).

7.

Na nadzorni plošči poljubno nastavite jakost (gumb B) zvočnika, pri tem pa pazite,
da ne pride do mikrofonije! (Predlog: v prostoru jakost nastavite na VOLUME 5, na
prostem pa na VOLUME 8).
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8.

Nato prilagodite jakost zunanjih naprav (telefon, iPod ali druge), dokler ne dosežete
idealne jakosti.

9.

Ko končate z uporabo sistema Kolibri, naprej izključite mikrofon ali ostale priključene
naprave.

10. Izklopite zvočnik s tipko (A) tako, da držite tipko toliko časa, da lučka ugasne.
11. Vso dodatno opremo pospravite v kovček.
12. Zložite stojalo in zvočnik pospravite v kovček ter ga shranite na suhem mestu in na
sobni temperaturi, in sicer v ležečem položaju z napisom Kolibri navzgor!

POLNJENJE SISTEMA KOLIBRI
1.

Prepričajte se, da je sistem Kolibri izklopljen (LED-dioda na tipki za vklop in
LED-indikator nista osvetljena).

2.

Polnilec priključite v električno vtičnico (220 V).

3.

Šele nato kabel vključite v vtičnico za polnjenje zvočnika Kolibri (E).

Polnjenje: rdeča LED-dioda na polnilcu prikazuje polnjenje baterije.
Končano polnjenje: baterija je povsem napolnjena, ko sveti zelena LED-dioda
na polnilcu.

Polnilec izvlecite iz vtičnice, kadar ga ne uporabljate in med nevihtami.

POLNJENJE SISTEMA KOLIBRI V ČASU UPORABE
Polnilec lahko uporabljate tudi med samim delovanjem zvočnika*.

Če med delovanjem zvočnika gori rdeča LED (G) priporočamo, da v
najkrajšem času priklopite zvočnik na polnilec! Tako lahko istočasno
uporabljate zvočnik in polnite baterijo*.

*V primeru polnjenja sistema Kolibri v času uporabe, se lahko iz omrežja pojavijo
manjše motnje v obliki rahlega piska.
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POVEZOVANJE BLUETOOTH NAPRAVE
Za delovanje bluetooth prenosa potrebujete napravo (mobilni telefon, prenosnik,
MP3-predvajalnik itd.), ki je sposobna pretakati bluetooth stereo signal in je skladna s profilom brezžičnega stereo poslušanja –Bluetooth Advanced Audio Distribution profil (A2DP). Kolibri 360 omogoča bluetooth verzijo 3.0.
Postopek povezave
1.

Vklopite napravo Kolibri 360.

2.

Na napravi pojdite v meni Bluetooth in aktivirajte iskanje. Med iskanim naborom se
pojavi ime Kolibri 360.

3.

Ob kliku na ime Kolibri 360 naprava zahteva geslo, ki je enako serijski številki
ozvočenja Kolibri 360 na nadzorni plošči.

4.

Naprava potrdi povezavo.

Povezovanje bluetooth naprave je treba opraviti ob vsakem novem vklopu
ozvočenja.

OPOZORILO! Če je vaša bluetooth naprava mobilni telefon, priporočamo,
da telefon v nastavitvah nastavite na tako imenovani fligh mode (letalski
način). Na ta način preprečite, da ne pride do prekinitve povezave v
primeru telefonskega klica.

PRIKLJUČITEV ZUNANJIH NAPRAV S KABLOM
Če želite na sistem Kolibri priključiti zunanji izvor zvoka (npr. MP3-predvajalnik,
mešalno mizo itd.) s kablom, uporabite kabel za zunanji izvor zvoka.
Kabel vključite v vtičnico (C) in nanj priklopite MP3-predvajalnik ali drugo napravo. Pri tem pazite na nastavitev jakosti zvočnika in vklopljene zunanje naprave.
Za pravilno upravljanje vklopljene naprave upoštevajte navodila proizvajalca te
naprave.
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UPORABA BREZŽIČNEGA MIKROFONA SENNHEISER
predstavitev ročnega mikrofona SKM 100 G4
5

7

6

11

4
3

1

10
9

2
8

8
12
10

10

1.

Glava mikrofona model MMD 835-1

2.

Membrana mikrofona

3.

Držalo mikrofona

4.

Mesto za baterije

5.

Zaslon mikrofona (modro osvetljen)

6.

Infrardeči vmesnik

7.

Antena

8.

Zaščitni obroč

9.

Indikator baterije in delovanja, rdeča
LED-dioda (sveti = vklop; utripa =
prazna baterija)

10. Kontakti za polnjenje
11. Večfunkcijska tipka (Up = pomik
navzgor,
12. Down = pomik navzdol, Set = potrditev nastavitev)
13. Tipka za VKLOP/IZKLOP ali funkcija izhod/ prekinitev (ESC/CANCEL)
menija

Predstavitev zaslona ročnega mikrofona SKM 100 G4
in oddajnika SK 100 G4
1.

Nivo zvočnega signala »AF«

2.

Trenutno nastavljena frekvenca

3.

Ime oddajnika (možna nastavitev imena
po vaši meri)

4.

Simbol za oddajanje RF-signala

5.

Zaklenjeni način delovanja

6.

Pilot tone »P«

7.

»MUTE« (prekinitev zvočnega signala)

8.

Statusi baterije:
100 % polna baterija,
70 % polna baterija,
30 % polna
baterija,
prazna baterija – rdeča LED-dioda (LOW BATTERY) utripa!

1

2

3

4
5

548.100 MHz
ew100 G4
AF

P MUTE
6

7
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8
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Predstavitev oddajnika SK 100 G4
1.

Mikrofonski vhod (MIC/LINE), 3,5-milimetrska JACK-vtičnica

2.

Stikalo za utišanje (MUTE)

3.

Antena

4.

Indikator delovanja in statusa baterije, rdeča
LED-dioda (vklopljen oddajnik), utripajoča
rdeča LED-dioda (prazna baterija)

5.

Indikator previsokega zvočnega signala,
rumena LED-dioda (AF PEAK)

6.

3

1

4
14

Polnilni kontakti

6

7.

Tipka za nastavitev (SET)

13

8.

Tipki za pomikanje v meniju (navzgor/
navzdol)

9.

Mesto za baterije

10. Pokrov za baterije

2

5
6

12

7
8

11

9

11. Zatič pokrova za baterije

10

12. Infrardeči vmesnik

11

13. Tipka za VKLOP/IZKLOP ali funkcija izhod/
prekinitev (ESC/CANCEL) menija
14. Zaslon oddajnika (modro osvetljen)

Zamenjava baterij
Pri ročnem mikrofonu ali oddajniku kravatnega/naglavnega mikrofona uporabite
le baterije 1,5 V tipa AA!
V ročni mikrofon vstavite baterije tako, da najprej v nasprotni smeri urinega kazalca odvijete spodnji del predela mikrofona (točka 3). Spodnji predel mikrofona
previdno potisnite navzdol, kolikor je le mogoče. Odprite pokrovček baterij (točka
13) in pravilno vstavite baterije, pri čemer pazite na njihovo polariteto! Zaprite
pokrovček baterij in spodnji del mikrofona potisnite navzgor ter ga privijte.
3

20

13

13

Če boste odvili spodnji del ročnega mikrofona ob vklopljenem mikrofonu, se bo
avtomatsko aktivirala funkcija utišanja (na zaslonu se pojavi »MUTE«). Funkcija
utišanja se nato ob zaprtju spodnjega predela avtomatsko prekine.
Pri oddajniku SK 100 G4 baterije zamenjate tako, da istočasno pritisnete oba
zatiča pokrova za baterije (točka 11) in ga odprete (potisnete navzgor). Vstavite
baterije in pazite na pravilno polariteto! Pokrov zaprete tako, da ga na sredini
pritisnete (točka 10), da ta zaskoči.

11
10

10

Uporaba ročnega mikrofona SKM 100 G4
1.

2.

Ročni mikrofon vedno držite na
sredini ročke, nikakor ne na spodnjem
delu, kjer je antena (točka 7)! Če držite
za anteno, lahko prihaja do prekinitve
zvoka! Mikrofon držite čim bliže ustom.

7

VKLOP/IZKLOP mikrofona:
Mikrofon vklopite tako, da pritisnete tipko VKLOP/
IZKLOP (točka 12). Mikrofon začne oddajati RFsignal, na zaslonu se pojavi ikona za oddajanje
signala (točka 4) in sveti rdeča LED-dioda (točka 9).
Na zaslonu se pojavita ime in frekvenca mikrofona.
Mikrofon izklopite tako, da pritisnete tipko VKLOP/
IZKLOP (točka 12) in držite, dokler se na zaslonu
ne pojavi znak »OFF«. Rdeča LED-dioda (točka 9)
preneha svetiti, zaslon mikrofona se ugasne.

12

9
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3.

Če se vklopljen mikrofon ne poveže s sistemom Kolibri, je možno, da je nastavljen na
napačno frekvenco ali pa je oddaja RF-signala zaklenjena.
Mikrofon in vgrajen sprejemnik v sistemu Kolibri morata biti vedno
nastavljena na enako frekvenco. Preverite zapisano frekvenco na
garancijskem listu in popravite frekvenco na mikrofonu v primeru, če je ta
napačna.

POZOR! V primeru, da uporabljate dva brezžična mikrofona, pazite, da
sta oba nastavljena na različni frekvenci, vendar v skladu z vgrajenima
sprejemnikoma. Če bosta oba mikrofona nastavljena na enaki frekvenci,
bo prišlo do motnje zvoka!

Frekvenco ponastavite tako, da se s pomočjo večfunkcijske tipke (številka 11) v menijski vrstici na zaslonu mikrofona pomaknete do menija za nastavitev frekvence (»Frequency preset«). Potrdite meni (slika 1). Izberite pravilno frekvenco in jo potrdite (slika
2). Nato izberite kanal frekvence (slika 3) in potrdite oziroma shranite nastavitev. Na
zaslonu se pojavi napis »Stored«, kar pomeni, da ste ponastavljene nastavitve shranili.
slika 1

slika 2

slika 3

Oddaja/prekinitev RF-signala
RF-signal prekinete tako, da na mikrofonu pritisnete tipko VKLOP/IZKLOP. Na
zaslonu se pojavi zapis: “RF Mute Off?”. Nato se z večfunkcijsko tipko pomaknete
tako, da se na zaslonu izpiše “RF Mute On?”. Potrdite zapis. Na zaslonu simbol
za prenos signala (točka 4) ni več prikazan.
RF-signal vzpostavite tako, da na mikrofonu
pritisnete tipko VKLOP/IZKLOP, da se pojavi
zapis “RF Mute On?”. Nato se z večfunkcijsko
tipko pomaknete tako, da se na zaslonu izpiše
“RF Mute Off?”. Potrdite zapis. Na zaslonu se
prikaže simbol za prenos signala (točka 4).
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Uporaba mikrofona z oddajnikom SK 100 G4
1.

2.

Oddajnik SK 100 G4 lahko uporabljate na način, da
vanj vklopite mikrofon (naglavni, kravatni). To naredite
tako, da 3,5-milimetrski JACK-priključek (točka 15) od
mikrofona vklopite v vtičnico oddajnika – MIC/LINE
(točka 1). Da priključek popolnoma pritrdite, ga privijte z
obročkom, pritrjenim na JACK-priključku (točka 16).

1
16

VKLOP/IZKLOP oddajnika
Oddajnik vklopite tako, da istočasno pritisnete
oba zatiča pokrova za baterije (točka 11) in
ga odprete. Pritisnite tipko VKLOP/IZKLOP
(točka 13). Oddajnik začne oddajati RF-signal,
sveti rdeča LED-dioda (točka 4), na zaslonu se
izpišeta ime in frekvenca oddajnika. Prikaže se
ikona za prenos RF-signala (točka 4).
Oddajnik izklopite tako, da pritisnete tipko
VKLOP/IZKLOP in jo držite, dokler se na zaslonu
ne prikaže »OFF«. Zaslon in rdeča LED-dioda se
ugasneta.

3.

15

4

11

13

4

11

7

10

Če se vklopljen oddajnik ne poveže s sistemom Kolibri, je možno, da je nastavljen na
napačno frekvenco ali pa je oddaja RF-signala zaklenjena. Oddajnik ponastavite na
pravilno frekvenco in preverite oddajo RF-signala.

RF-signal prekinete tako, da pritisnete tipko VKLOP/IZKLOP, da se na zaslonu
pojavi zapis “RF Mute Off?”. Nato se s tipko za pomik po meniju pomaknete
tako, da se na zaslonu izpiše “RF Mute On?”. Potrdite zapis s tipko SET (številka
7). Na zaslonu simbol za prenos signala (točka 4) ni več prikazan.
RF-signal vzpostavite tako, da pritisnete tipko VKLOP/IZKLOP, da se pojavi zapis
“RF Mute On?”. Nato se s tipko za pomik po meniju pomaknete tako, da se na
zaslonu izpiše “RF Mute Off?”. Potrdite zapis s tipko SET (številka 7). Na zaslonu
se prikaže simbol za prenos signala (točka 4).
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PRIPOROČILA PRI UPORABI BREZŽIČNEGA MIKROFONA

POZOR! Mikrofona ne izpostavljajte vlagi in preprečite vdor vode ali
drugih tekočin vanj.

Sistem Kolibri in oddajnik (ročni, kravatni ali naglavni mikrofon) ne smeta
biti na prostem oddaljena več kot 50 m. V nasprotnem primeru lahko
pride do prekinitev RF-signala. Priporočamo, da se pred uporabo sistema
Kolibri sprehodite po celotnem prostoru dogodka in preverite pokritost
RF-signala.

Brezžični prenos poteka po poti prenosa, ki ni izključna, zato ne moremo izključiti
morebitnih motenj. Motnje lahko med drugim povzročajo postopki preklapljanja,
elektromotorji ali tudi pokvarjene električne naprave. Domet v zgradbah se lahko
močno razlikuje od dometa na prostem. Poleg oddajne moči in lastnosti sprejema
sprejemnika imajo pomembno vlogo tudi vplivi okolja, kot so vlažnost zraka in
lastnosti posamezne zgradbe.

Ročni mikrofon vedno držite na sredini ročke in čim bliže ustom! Če želite izboljšati
glasnost, premaknite mikrofon bliže ustom ali spremenite občutljivost mikrofona.
Občutljivost mikrofona ponastavite tako, da se s pomočjo večfunkcijske tipke v
menijski vrstici na zaslonu mikrofona pomaknete do menija za nastavitev občutljivosti (»Sensitivity«). Meni potrdite tako, da pritisnete večfunkcijsko tipko. Nato se v
meniju pomikate navzdol do želene občutljivosti (nasvet: občutljivost – 6 se uporablja, ko govornik uporablja mikrofon dlje od ust, občutljivost – 12 pa uporablja ob
uporabi bliže ustom). Občutljivost potrdite tako, da pritisnete večfunkcijsko tipko.
Na zaslonu se zapiše »Stored« (shranjeno).
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ODPRAVLJANJE NAPAK
TEŽAVA

MOREBITNI VZROKI IN REŠITVE

Ko uporabljate
mobilni telefon, je
slišati šumenje.

Uporaba mobilnega telefona v bližini sistema Kolibri
lahko povzroči motnje. Da to preprečite, v bližini sistema
Kolibri telefon izklopite ali ga uporabljajte nekoliko
stran.
Povsem se prepričajte, ali je gumb za nastavitev glasnosti nastavljen na sredinsko oziroma maksimalno glasnost.

Na sistemu Kolibri
svetijo LED-diode,
vendar ni nobenega
zvoka.

Prepričajte se, ali imate prižgan mikrofon ali napravo za
zunanji izvor zvoka.
Preverite, ali ima naprava (iPod itd.) nastavljeno primerno glasnost.
Prepričajte se, da je naprava za zunanji izvor zvoka
priklopljena v primerno vtičnico.

Polnilec je
vklopljen v
sistem Kolibri in
priklopljen na
električno omrežje,
vendar na njem
ne sveti zelena ali
rdeča LED-dioda.

Povsem se prepričajte, ali uporabljate originalen polnilec sistema Kolibri.
Preverite, ali ste polnilec vklopili v pravilno vtičnico na
nadzorni plošči zvočnika.
Preverite, ali je polnilec popolnoma vklopljen v električno vtičnico.

Preverite stanje baterije na mikrofonu. Lahko je prazna
in zato prihaja do prekinjanja zvoka.

Ne sliši se zvoka
ali se zdi, kot da je
skrajšan oziroma
prekinjen.

Uporabnik mikrofona je lahko preveč oddaljen od
sistema Kolibri.
Sistem Kolibri postavite na mesto, kjer zvoka ne bodo
preprečevale razne ovire (stene, pohištvo itd.).
Bluetooth zvočni izvor je zunaj dosega. Zmanjšajte
razdaljo med bluetooth zvočnim izvorom ali pa odstranite ovire med njima.
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TEŽAVA

MOREBITNI VZROKI IN REŠITVE
Mikrofon uporabljate preblizu zvočnika Kolibri.

Mikrofon povzroča
mikrofonijo.

Povečajte razdaljo med zvočnikom in uporabnikom
mikrofona.
Zmanjšajte glasnost na nadzorni plošči zvočnika.

Pri uporabi dveh
ali več mikrofonov
je zaznati motnje v
zvoku.
Pri uporabi
mobilnega
telefona kot
bluetooth naprave
se ob klicu na
telefon prekine
predvajanje
glasbe.

Mobilni telefon
ne najde Sistema
Kolibri 360.
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Mikrofoni so lahko nastavljeni na enake frekvence. Na
mikrofonu spremenite frekvenco tako, da bosta ti različni
in v skladu z vgrajenim sprejemnikom.
Kontaktirajte pooblaščenega serviserja.

Telefon v nastavitvah nastavite na tako imenovani
fligh mode (letalski način). Na ta način preprečite,
da ne pride do prekinitve povezave v primeru
telefonskega klica.

Kolibri 360 je mogoče povezan na predhodno
seznanjeno napravo. Povezano napravo izklopite
ali pa jo umaknite iz območja dosega.
Bluetooth funkcija je onemogočena. Omogočite
jo na vašem mobilnem telefonu in vklopite mobilni
telefon, preden vklopite Kolibri 360.

TEHNIČNI PODATKI
ZVOČNI SISTEM KOLIBRI 360:
•

avtonomnost: 8 ur*

•

ojačevalnik: 4 x 42 W, razreda AB

•

teža (pribl.): 5,9 kg osnovni model,
6,1 kg premium model

•

baterija: LiFePO4 12,8 V, 6Ah

•

največji zvočni tlak (Peak SPL):
100 dB @ 10 M

•

pokrivanje (horizontalno x vertikalno):
360° x 20°

•

vgrajen sprejemnik Sennheiser EK 100 G4
z UHF diversity

•

temperatura delovanja:
od –10 °C do +40 °C

•

temperatura polnjenja in shrambe:
od 0 °C do +40 °C

•

LED-indikacije: vklop, stanje baterije

•

dimenzije: fi 200 mm x 410 mm

•

•
•

omrežni polnilec (100-240 V):
LiFePO4 14,6 V ± 0,1V DC=
/0,9A +5/-7 %
vgrajen modul Bluetooth v3.0, Class 2
čas polnjenja: pribl. 7 ur

•
•

nastavitev jakosti: da
mikrofonski vhod: XLR-3 – simetričen

•

linijski vhod: TRS – simetričen;
6,3-milimetrski JACK-priključek

•

napajalni konektor: 6,5 x 4,4 mm DC

BREZŽIČNI ODDAJNIK SKM 100 G4
– ročni mikrofon:
•

tip mikrofona: model MMD 835-1
Sennheiser, dinamičen, kardioiden

•

občutljivost: 2,1 mV/Pa

•

avtonomija: pribl. 8 ur

•

teža: 450 g (vključno z baterijami)

•

dimenzija: fi 50 mm x 265 mm

•

baterijsko napajanje: 2 x 1,5 V tipa AA

•

nastavljivo področje vhodne
občutljivosti: 48 dB, nastavljivo po
korakih 6 dB

•

frekvenčni razpon: 80–18.000 Hz

* Delovanje baterije je odvisno od uporabe in konfiguracije.

27

27

ŽEPNI BREZŽIČNI ODDAJNIK SK 100 G4
– z naglavnim mikrofonom:
•

tip naglavnega mikrofona: Sennheiser
model ME 3-II, prepolariziran,
kondenzatorski, kardioiden

•

občutljivost: 1,6 mV/Pa (ME 3-II)

•

avtonomija: pribl. 8 ur

•

teža: 160 g (vključno z baterijami)

•

dimenzija: 82 mm x 64 mm x 24 mm

•

baterijsko napajanje: 2 x 1,5 V tipa AA

•

nastavljivo področje vhodne
občutljivosti: 60 dB, nastavljivo po
korakih 3 dB

•

frekvenčni razpon: 25–18.000 Hz

Mikrofoni in vgrajeni sprejemniki Sennheiser so v skladu s standardi:
(RED) 2014/53/EU, EN 300 422-1, EN 301 489-1, EN 301489-9,
EN 50566, EN 62368-1, ROHS DIRECTIVE 2011/65/EU, EN 50581.
Sistem Kolibri ustreza zahtevam naslednjih standardov in direktiv:
Draft EN 303 446-1 V1.1.0, EN 62368-1: 2014 + A1:2017,
EN 62311:2008, EN 300 328 V2.1.1, RED (2014/53/EU) in
ROHS (2011/65/EU).
Pridružujemo si pravico do tehničnih sprememb v namen izboljšanja izdelka.
Navodilo za uporabo je last proizvajalca KOBRA Team, d. o. o., Levičnikova cesta
2, 8310 Šentjernej. Slike so simbolične. © 6/2019 V5

PROIZVAJALEC, PRODAJALEC
IN POOBLAŠČENI SERVISER:

KOBRA Team, d. o. o.
Levičnikova cesta 2
8310 Šentjernej
Slovenija
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T: +386 7 30 81 118
M: + 386 41 600 700
E-pošta: info@kobra.si
Spletni strani: www.kolibrisound.si;
www.kobra.si

GARANCIJSKA IZJAVA
Podjetje KOBRA Team, d. o. o. (proizvajalec, prodajalec), izjavlja:
•

da bo izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval, če ga boste uporabljali
v skladu s priloženimi navodili;

•

da je garancijski rok za napravo in njeno dodatno opremo (ne glede na
to, ali je ta v prodajnem paketu skupaj z napravo ali je bila prodana kot
samostojni izdelek) 24 mesecev od dneva nakupa in začne teči z izročitvijo
izdelka potrošniku. Garancijski rok se podaljša za čas trajanja garancijskega
popravila;

•

da bomo v garancijskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti v času, ki
ne bo daljši od 45 dni od dneva prejetja naprave v popravilo. Izdelek, ki ne
bo popravljen v roku 45 dni, bomo zamenjali z novim, brezhibnim izdelkom.
Pokrivamo tudi stroške transporta, in sicer največ v višini stroškov javnega
transportnega sredstva (Pošte Slovenije);

•

da bomo zagotovili servisne storitve in potrebne nadomestne dele za izdelek
vsaj še za trikratno osnovno garancijsko dobo;

•

da garancija velja na ozemlju Republike Slovenije;

•

da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti
prodajalca za napake na izdelku;

•

garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim
računom in pravilno izpolnjeno garancijo.

Garancija ne pokriva napak, ki bi nastale:
•

pri nestrokovni ali malomarni uporabi, ki ni v skladu s priloženimi navodili;

•

pri nepooblaščenem posegu v napravo (fizično ali programsko);

•

z mehanskimi poškodbami (npr. s poškodbami, povzročenimi z ostrimi
predmeti, zvijanjem, stiskanjem, padci itd.);

•

zaradi visokonapetostnih sunkov, izpostavitve kemikalijam, tekočinam,
ekstremnim toplotam ali zaradi elementarne nesreče – poplave, požara ali
drugih višjih sil;

•

montaže, ki je neskladna z navodili za namestitev;

•

pri normalni obrabi izdelka (vključno z obrabo nadzorne plošče, baterije itd.),

•

zaradi povezovanja aparata z nepravilno nameščeno ali okvarjeno dodatno
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opremo;
•

zaradi uporabe naprave za drug namen od predvidenega;

•

zaradi izpostavljanja baterije kratkemu stiku, če so opazni znaki
nepooblaščenega servisa ali če je bila baterija uporabljena v opremi, za
katero ni predvidena;

•

če je napravo odpiral, spreminjal ali popravljal kdor koli drug razen
pooblaščenega servisa, če je bila naprava popravljena z uporabo
neodobrenih rezervnih delov ali so bili ti odstranjeni, izbrisani, popačeni,
spremenjeni ali če so serijske številke nečitljive;

•

če so bili spremenjeni ali popravljeni podatki o garancijskem listu ali računu.

Uveljavljanje garancijskega zahtevka
Za uveljavljanje garancijskega zahtevka obvestite pooblaščeni servis o domnevni
napaki na napravi in jo v najkrajšem času, ko ste napako odkrili, seveda pred
iztekom garancijskega roka, dostavite na pooblaščeni servis ali prodajno mesto,
kjer ste napravo kupili. Ob uveljavljanju zahtevka je treba predložiti okvarjeno
napravo, potrjen garancijski list in originalni račun, iz katerega so jasno razvidni
ime in naslov prodajalca, datum in kraj nakupa ter tip in serijska številka naprave.
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GARANCIJSKI LIST

Izdelek: PROFESIONALNO BREZŽIČNO OZVOČENJE KOLIBRI
360
Model/paket:
Serijska št. Kolibri:
Serijska št. Sennheiser:
Frekvenca sprejemnika:
Datum in kraj prodaje:
Datum izročitve:
Pooblaščeni prodajalec:

Podpis in žig prodajalca:
Podaljšanje garancije:
Pokvarjen izdelek pošljite na naslov: KOBRA Team, d. o. o.,
Levičnikova c. 2, 8310 Šentjernej, skupaj z izpolnjenim
garancijskim listom in priloženim računom

PROIZVAJALEC, PRODAJALEC
IN POOBLAŠČENI SERVISER:

KOBRA Team, d. o. o.
Levičnikova cesta 2
8310 Šentjernej
Slovenija

T: +386 7 30 81 118
M: + 386 41 600 700
E-pošta: info@kobra.si
Spletni strani: www.kolibrisound.si;
www.kobra.si
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