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ATS-20 
СИСТЕМА ПЕРЕДАЧІ ГОЛОСОВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ 

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ   
 

 

1. Огляд системи 
 

Система складається з одного або декількох передавачів ATS-20T 
(білий корпус) з мікрофоном (в комплекті) та одного або декількох 
приймачів ATS-20R (чорний корпус) з навушником (в комплекті). 
Система надає можливість цифрової бездротової передачі 
голосових повідомлень, команд, промов під час екскурсій, лекцій, 
синхронного перекладу тощо. Для передачі доступні 16 каналів в 
діапазоні частот 863-865MHz. Можливе одночасне використання 
до 4-х передавачів, що працюють на різних каналах, без взаємних 
перешкод. Дальність передачі залежно від умов може досягати 100 
м. Система може включати сумки для зберігання, транспортування 
та зарядки передавачів і приймачів ATS-12CB (12 пристроїв) і ATS-
35CB (35 пристроїв). 
 

 
 

2. Органи керування та управління (передавач ATS-20T та приймач ATS-20R) 
 
  

1. Антена (тільки для ATS-20T). 
2. Роз’єм: 
- для підключення навушників (ATS-20R); 
- для підключення мікрофона/джерела звуку (ATS-20T). 
3. Дисплей: 
- індикатор заряду батареї; 
- індикатор встановлення каналу (символ «Ключ»); 
- номер каналу CH 1-16; 
- індикатор гучності в навушниках (ATS-20R) або чутливості 
мікрофона (ATS-20T) (символ «Динамік" з індикаторною 
лінійкою). 
4. Кнопка «Вкл/викл» (утримувати 2 сек), вимкнення звуку 
(останнє тільки для ATS-20T). 
5. Кнопки "+" і "-":  
- для регулювання гучності навушників (тільки ATS-20R); 
- для регулювання чутливості мікрофона (тільки ATS-20T); 
- для вибору каналу (спершу утримувати обидві кнопки 2 сек, 
символ «Ключ» починає блимати); 
6. Гніздо USB для заряджання вбудованої батареї. 

 
 

3. Важливі зауваження 
 

• Обладнання відповідає всім Вимогам ЄС і має відповідні позначення. 

• Обладнання придатне для використання як в приміщеннях, так і за їх межами за умови захисту від 
прямого потрапляння води, допустима температура навколишнього середовища 0...40°С). 

• Для чищення використовуйте суху, м'яку тканину; не використовуйте воду або хімічні речовини. 

• На обладнання, яке використовувалось з порушенням норм експлуатації, гарантія не поширюється. 

• Утилізація обладнання має здійснюватись згідно екологічних норм у відповідних місцях. 
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4. Підготовка до експлуатації 
 
4.1. Заряджання акумулятора 
 
Приймачі ATS-20R і передавачі ATS-20T оснащені літієвими акумуляторними батареями. З повністю 
зарядженою батареєю час роботи приймача ATS-20R складає біля 20 годин, передавача ATS-20T – 16 
годин.  Необхідно заряджати батарею, коли символ її розряду на дисплеї (3) починає блимати. Для 
заряджання використовуйте сумки АТС-12CB (12 пристроїв) і ATS35CB (35 пристроїв). Також для зарядки 
може бути використаний стандартний блок живлення з вихідним USB-роз'ємом або USB-порт 
комп'ютера, які підключаються відповідним кабелем до мікро-USB порту (6) передавача і приймача. Під 
час заряджання пристрій вимикається, але процес заряджання можна контролювати за допомогою 
індикатора батареї (3). Час заряджання становить близько 6 годин.  
 
 
4.2. Підключення мікрофона або аудіо-пристрою та підключення навушників 
 
1) Підключіть мікрофон, який постачається з передавачем, до роз’єму (2) передавача (білий корпус) і 
кліпсою закріпіть мікрофон на вашому одязі (краватка, відворот, комір тощо). Для бездротової передачі 
аудіосигналів лінійного рівня (CD/MP3 плеєр, радіо, телефон тощо) підключення аудіопристрою  до 
роз’єму (2) здійснюйте роз’ємом 3,5 мм джек стерео (3 контакти). При цьому передавач автоматично 
налаштує чутливість входу на рівень лінійного вхідного сигналу. 
 
2) Підключіть навушник, який постачається з приймачем, до роз’єму (2) приймача (чорний корпус) і 
прикріпіть його до вуха. 
 
 

5. Експлуатація 
 
1) Увімкніть приймач: тримайте кнопку «вкл/викл» (4) натиснутою доти, поки дисплей (3) не 
увімкнеться. Поки приймач не отримає сигнал символи на його дисплеї будуть блимати. Якщо сигнал не 
отримано протягом 20 хвилин, приймач вимикається автоматично, щоб зберегти заряд акумулятора. 
 
2) Встановіть приймач на вільний канал передачі: тримайте дві кнопки «+» і «−» (5) натиснутими 
протягом 2 секунд: символ «ключ» на дисплеї зникне, блимають тільки символи CH і «динамік». За 
допомогою кнопок «+»/«-» встановіть  канал. Щоб підтвердити налаштування, натисніть кнопку 
«вкл/викл» (4), або зачекайте 5 секунд. Символ «ключ» знову з’явиться і всі символи на екрані знову 
почнуть блимати. Якщо дисплей припиняє блимати, це означає, що він отримує сигнали від сторонніх 
передавачів. У цьому випадку встановіть інший канал, повторивши процедуру цього пункту. 
 
3) При необхідності одночасно використовувати декілька передавачів ATS-20T для передачі різної 
інформації або різних мов, встановіть різні канали передачі для кожної окремої системи. Можна 
одночасно використовувати до чотирьох передавачів ATS-20T без взаємних перешкод, вибираючи  
канали 1– 4 (перший передавач),  5 – 8 (другий), 9 – 12 (третій), 13 – 16 (четвертий). 
 
4) Увімкніть передавач: тримайте кнопку «вкл/викл» (4) натиснутою доти, поки дисплей (3) не 
увімкнеться. 
 
5) Встановіть передавач на канал, встановлений на приймачі: тримайте дві кнопки «+» і «−» (5) 
натиснутими протягом 2 сек: символ «Ключ» на дисплеї зникне, блимають тільки символи CH і 
«Динамік». За допомогою кнопок «+»/«-» встановіть  канал. Щоб підтвердити налаштування, натисніть 
кнопку «Вкл/викл» (4), або зачекайте 5 секунд. 
 
Примітка 1. Після отримання сигналу передавача приймачем дисплей приймача припиняє блимати. 
Примітка 2. Відстань між передавачем і приймачем повинна бути не меншою 20 см, в іншому випадку 
вихідний сигнал приймача буде вимкнуто і його дисплей буде блимати. 
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Примітка 3. Для встановлення однакового каналу на декількох приймачах необхідно одночасно 
утримуйте кнопки «Вкл/викл», «+» та «-» на передавачі і на всіх приймачах поки вони не вимкнуться. 
Знову увімкніть передавач і приймачі - всі пристрої автоматично встановлюються на канал 00. Тепер 
після встановлення бажаного каналу на передавачі усі приймачі будуть встановлені на той самий канал 
автоматично. Після цього канал на передавачі можна змінювати під час роботи (наприклад, у випадку 
появи радіоперешкод), всі приймачі при цьому автоматично будуть переходити на новий канал. 
 
6) Коли на дисплеї приймача присутній неблимаючий символ «Ключ» кнопками «+»/«−» можна 
регулювати гучність звуку в навушниках. Увага! Ніколи не встановлюйте надто високий рівень гучності, 
для запобігання пошкодження слуху. 
 
7) Коли до передавача підключений мікрофон кнопками «+»/«–» можна регулювати чутливість 
мікрофона (від 4-х до 7-ми сегментів індикаторного стовпчика біля символу «Динамік»).  
 
8) Коли до передавача підключено джерело сигналу лінійного рівня (використовується роз’єм 3,5 мм 
джек стерео на 3 контакти) перший сегмент індикатора «Чутливість» починає блимати, що означає 
підключення сигналу лінійного рівня. Якщо передавач не перемикається автоматично на вхідний сигнал 
лінійного рівня тримайте кнопку «−» натиснутою протягом 5 секунд поки перший сегмент індикатора не 
почне блимати. Щоб перемкнути передавач на вхідний сигнал мікрофонного рівня, тримайте кнопку 
«+» натиснутою протягом 5 секунд поки на дисплеї не з’явиться принаймні чотири сегменти індикатора. 
 
9) Для відключення звуку працюючого передавача, коротко натисніть на кнопку (4), при цьому символ 
«Динамік» починає блимати. Щоб увімкнути звук коротко натисніть кнопку (4) ще раз. 
 
10) Щоб вимкнути передавач або приймач утримуйте кнопку «Вкл/викл» (4)  натиснутою, поки дисплей 
не вимкнеться. 
 
 

6. Технічні характеристики 
 
Робочі частоти : 863– 865 МГц, 16 фіксованих каналів (див. таблицю частот нижче) 
Потужність передавача: ≤ 10 мВт  
Дальність роботи: орієнтовно 100 м (в залежності від умов) 
Maкс. вхідний сигнал передавача: 50 мВ (мікрофонний рівень), 950 мВ (лінійний рівень) 
Фантомне мікрофона в передавачі: 2 В 
Живлення передавача і приймача: вбудована літієва акумуляторна батарея 3.7 В, 600 мAч 
Розміри передавача (без антени) і приймача: 40×69×12 мм 
Вага . . . . . . . . . . . . . 37 г. 
 
Частоти каналів 
 

СН      МГц     СН     МГц       СН   МГц     СН     МГц 
 01    863,06   05   863,185   09  863,31   13   863,435 
 02    863,56   06   863,685   10  863,81   14   863,935 
 03    864,06   07   864,185   11  864,31   15   864,435 
 04    864,56   08   864,685   12  864,81   16   864,935 


