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ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 

Μοντέλα ST1, ST2, ST3 
Μοντέλο ST1 : Για ηχοσυστήματα στα οποία ο μίκτης είναι συνδεμένος με  βύσματα RCA 
Είναι το ποιό συνηθισμένο για τα περισσότερα ηχοσυστήματα. 
Διαθέτει είσοδο stereo RCA για σύνδεση με τον μίκτη και έξοδο stereo RCA για σύνδεση με το υπόλοιπο σύστημα. (σύνδεση 
unbalance). 
Μοντέλο ST2 : Για ηχοσυστήματα στα οποία ο μίκτης είναι συνδεμένος με  βύσματα XLR 
Διαθέτει είσοδο stereo XLR cannon 3-pin για σύνδεση με τον μίκτη και έξοδο stereo XLR cannon 3-pin για σύνδεση με το 
υπόλοιπο σύστημα. (σύνδεση balance). 
Μοντέλο ST3 : Για μίκτες που διαθέτουν RCA και XLR. 
Διαθέτει 2 stereo εισόδους (μία RCA unbalance και μία XLR balance) καθώς και 2 stereo εξόδους (μία RCA και μία XLR) 
ανεξάρτητα μεταξύ τους με ξεχωριστά ρυθμιστικά έντασης. 
Δηλαδή το μοντέλο ST3 περιέχει καί τα δύο άλλα μοντέλα ST1 και ST2 σε ένα κουτί. 
  
 - Η διαφορά μεταξύ των τριών μοντέλων είναι ο τρόπος σύνδεσης μόνο. Παρόλα αυτά οποιοδήποτε από τα 3 μοντέλα, μπορεί 
να συνδεθεί σε οποιοδήποτε ηχοσύστημα με την χρήση των κατάλληλων βυσμάτων adaptor. 

 
ΣΥΝΔΕΣΗ 
1-Από τον μίκτη ήχου, βγάζουμε τα βύσματα που είναι συνδεμένα στην έξοδο (master out) και τα συνδέουμε 
στον τηλεχειρισμό στις ανάλογες υποδοχές RCA ή XLR  ή και τα δύο. 
2-Συνδέουμε την έξοδο του μίκτη (master out) με τον τηλεχειρισμό με τα κατάλληλα καλώδια RCA ή XLR ή και 
τα δύο. 
3-Τοποθετούμε το τροφοδοτικό στο ρεύμα, ανάβει το πράσινο λαμπάκι και ο τηλεχειρισμός είναι έτοιμος να 
δουλέψει. 
ΚΕΡΑΙΑ ΚΑΙ ΛΗΨΗ 
Στο επάνω μέρος του δέκτη βρίσκεται μία μικρή κεραία για να αυξήσει την εμβέλεια, την απόσταση δηλαδή 
εκπομπής του τηλεκοντρόλ. 
Ο τηλεχειρισμός μπορεί να τοποθετηθεί οπουδήποτε ανάλογα με την απόσταση που επιθυμούμε να πιάνει το 
τηλεκοντρόλ. Όσο ποιο ψηλά και σε εμφανές σημείο τοποθετηθεί, τόσο μεγαλώνει και η απόσταση που πιάνει το 
τηλεκοντρόλ. Συνήθως για έναν χώρο 100τ.μ. αρκεί να τοποθετηθεί στον πάγκο του DJ και όχι ψηλά σε εμφανές 
σημείο, αλλά αυτό εξαρτάται από το χώρο και διαφέρει σε κάθε περίπτωση ανάλογα και με τις απαιτήσεις. 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΤΩΣΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 
Βάζουμε μουσική σε δυνατή ένταση και ενεργοποιούμε τον τηλεχειρισμό πατώντας το τηλεκοντρόλ. 
Ανάβει το κόκκινο λαμπάκι το οποίο μας ενημερώνει ότι ενεργοποιήθηκε ο τηλεχειρισμός. 
Με το ρυθμιστικό έντασης ρυθμίζουμε την ένταση που επιθυμούμε να παίζει το ηχοσύστημα, όταν ενεργοποιηθεί 
ο τηλεχειρισμός.  
Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε και το σύστημα τηλεχειρισμού είναι έτοιμο. 
-Οι είσοδοι RCA – XLR  είναι εντελώς ανεξάρτητες μεταξύ τους. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τις δύο ή μόνο την μία 
όπως επιθυμούμε και ανάλογα με την περίπτωση. ( ισχύει για το μοντέλο ST3 μόνο ) 
-Η κεραία δεν πρέπει να ακουμπάει σε μεταλλικό αντικείμενο. 
-Το σύστημα τηλεχειρισμού δεν διαθέτει διακόπτη για να κλείνει ώστε να μην ξεχαστεί κλειστό και δεν δουλέψει όταν το 
χρειαστούμε.  Σβήνει όταν κλείσουμε την ασφάλεια ή το πολύμπριζο. 
-Προσοχή μετά την ρύθμιση της έντασης να μην πειράξει κανένας (που δεν έχει γνώσεις) τα ρυθμιστικά της έντασης γιατί δεν 
θα δουλέψει σωστά όταν χρειαστεί. 
-Το ηχοσύστημα δεν πρέπει να δουλεύει για ώρες με ενεργοποιημένο τον τηλεχειρισμό. Τον ενεργοποιούμε, κάνουμε την 
δουλειά μας και τον απενεργοποιούμε. Δεν είναι λύση να αφήσουμε ενεργοποιημένο τον τηλεχειρισμό για να μην μπορεί ο dj 
να δώσει ένταση. 
-Ο dj βλέπει το κόκκινο λαμπάκι και ενημερώνεται για το πότε κάποιος ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον τηλεχειρισμό και 
συμπεριφέρεται ανάλογα. 
-Όταν ο τηλεχειρισμός είναι απενεργοποιημένος, δεν παρεμβαίνει καθόλου στο ηχοσύστημα και είναι σαν να μην υπάρχει, ενώ 
όταν ενεργοποιηθεί απλώς μειώνει την ένταση χωρίς να επηρεάζει την ποιότητα ήχου. 
- Στο κάτω μέρος της συσκευής, αναγράφεται ο σειριακός αριθμός ο οποίος είναι απαραίτητος για να μας παραγγείλετε 
επιπλέον τηλεκοντρόλ εάν ή όταν χρειαστείτε. Τα τηλεκοντρόλ δεν είναι κοινά για όλους τους τηλεχειρισμούς, αλλάζει η 
συχνότητα και ο κωδικός, για αυτόν τον λόγο χρειαζόμαστε τον σειριακό αριθμό ώστε να προγραμματίσουμε το τηλεκοντρόλ. 
 

Για οποιαδήποτε πληροφορία – διευκρίνιση επικοινωνήστε μαζί μας. 
Το σύστημα τηλεχειρισμού, μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες σας, στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν ειδικές 
απαιτήσεις. 

 
SOUNDSERVICE TASIARLIS         
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2461028468 
Τυπώστε και γράψτε εδώ τον σειριακό αριθμό και φυλάξτε το παρόν έγγραφο ώστε να τον γνωρίζετε για την περίπτωση που 
ξεκολληθεί από την συσκευή και θέλετε να παραγγείλετε τηλεκοντρόλ. 
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