


Gefeliciteerd! 
U heeft een fantastisch, innovatief product van DAP Audio gekocht. De DAP Audio WPS Guitar maakt 

een succes van elke show. Of u nu een eenvoudig optreden of een uitgebreide show wilt samenstellen, 

met dit product ligt elk gewenst effect binnen uw bereik. 

 

Voor meer uitstekende geluidstechniekproducten kunt u vertrouwen op DAP Audio. 

Wij ontwerpen en fabriceren professionele audioapparatuur voor de entertainmentbranche.  

Er worden regelmatig nieuwe producten uitgebracht. Wij werken hard om u, onze klant, tevreden te 

stellen. Voor meer informatie: iwant@dap-audio.info 

 

DAP Audio levert enkele van de beste en best geprijsde producten die er te krijgen zijn. 

Ga daarom de volgende keer weer naar DAP Audio voor nog meer fantastische audioapparatuur. 

Met DAP Audio heeft u altijd het beste materiaal! 

 

Bedankt! 
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Waarschuwing 
 

 

 

 

 

 

 

 

LEES VOOR UW EIGEN VEILIGHEID DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR  

VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT! 
 

Instructies bij het uitpakken 
Pak bij ontvangst van dit product de doos onmiddellijk voorzichtig uit en controleer de inhoud. 

Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn en dat er niets beschadigd is.  Als u transportschade aan de 

onderdelen constateert of als de verpakking onjuist is behandeld, breng dan de dealer onmiddellijk op 

de hoogte en bewaar het verpakkingsmateriaal voor inspectie. Bewaar de doos en alle 

verpakkingsmaterialen. Als een apparaat naar de fabriek geretourneerd moet worden, is het belangrijk 

dat deze in de originele doos en verpakkingsmateriaal geretourneerd wordt. 

 

Uw levering omvat: 
• 1x DAP WPS Guitar zender 

• 1x DAP WPS Guitar ontvanger 

• 1x AC-adapter DC12V/500mA  

• Gebruikshandleiding 

 

Veiligheidsinstructies 
Iedereen die betrokken is bij de installatie, het gebruik en het onderhoud van dit systeem moet: 

- gekwalificeerd zijn 

- de instructies in deze handleiding volgen 
 

 

 

 

 

 

 

Voordat u het apparaat voor de eerste keer aanzet, moet u controleren of deze bij het transport niet 

beschadigd is. Raadpleeg bij eventuele schade uw dealer en gebruik het systeem niet. 

 

Om het apparaat in perfecte conditie te houden en het veilig te kunnen gebruiken, dient de gebruiker 

absoluut de veiligheidsinstructies en de waarschuwingen in deze handleiding na te volgen. 
 

Wees ervan bewust dat schade, veroorzaakt door wijzigingen aan het systeem, niet gedekt worden door 

de garantie. 
 

Dit systeem bevat geen onderdelen die door de gebruiker vervangen kunnen worden. Onderhoud dient 

alleen door gekwalificeerde technici uitgevoerd te worden. 
  

LET OP! 

 

Houd dit systeem uit de buurt van regen en vocht! 

 

LET OP! Wees voorzichtig bij wat u doet. 

De hoge spanning op de kabels kan leiden tot 

gevaarlijke elektrische schokken bij aanraking! 
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BELANGRIJK: 
De fabrikant neemt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet naleven 

van instructies in deze handleiding, of door het aanbrengen van wijzigingen aan het 

systeem. 

 
 Verwijder nooit waarschuwingen of informatiestickers van het apparaat. 

 Dek aardeaansluitingen nooit af. 

 Laat geen kabels rondslingeren. 

 Sluit dit systeem niet aan op een dimmerpack. 

 Schakel het systeem niet snel achter elkaar aan en uit, dit kan de levensduur van het systeem 

verkorten. 

 Open het apparaat niet en breng geen wijzigingen aan. 

 Gebruik het systeem alleen binnenshuis en voorkom contact met water of andere vloeistoffen. 

 Voorkom blootstelling aan vuur en plaats het apparaat niet in de buurt van ontvlambare 

vloeistoffen of gassen. 

 Trek altijd de stekker uit het stopcontact als het systeem niet wordt gebruikt.  

 Gebruik altijd de stekker om de adapter uit het stopcontact te halen. Trek nooit aan het snoer zelf 

om de adapter uit het stopcontact te halen. 

 Zorg dat u geen defecte kabels of kabels van het verkeerde type gebruikt. 

 Zorg ervoor dat de voedingsadapter voldoet aan de spanning en stroom die op de achterkant 

vermeld staan.  

 Zorg ervoor dat de behuizing van de voedingsadapter en het snoer niet beschadigd zijn.  

 Schakel alle apparatuur uit voordat u aansluitingen maakt met andere apparaten.  

 Als het systeem is gevallen of een klap heeft opgelopen, moet u onmiddellijk de adapter uit het 

stopcontact trekken. Laat het apparaat voor gebruik nakijken door een gekwalificeerde 

technicus. 

 Schakel het systeem niet onmiddellijk in nadat het is blootgesteld aan grote 

temperatuurswisselingen (bv. na transport). Condens kan het systeem beschadigen. Laat het 

systeem uitgeschakeld op kamertemperatuur komen. 

 Stop onmiddellijk met het gebruik van uw DAP Audio-systeem als het niet goed werkt. Pak het 

apparaat zorgvuldig in (bij voorkeur in de oorspronkelijke verpakking) en retourneer het voor 

reparatie aan uw DAP Audio-dealer. 

 Reparaties, onderhoud en elektrische aansluitingen dienen uitsluitend door een gekwalificeerde 

technicus uitgevoerd te worden. 

 Gebruik bij vervanging alleen zekeringen van hetzelfde type en dezelfde klasse. 
 

 

Bepalingen voor het gebruik 
Als dit systeem gebruikt wordt op een andere wijze dan beschreven in deze handleiding, dan kan het 

product beschadigen en zal de  garantie vervallen. Ieder ander gebruik kan leiden tot gevaren als 

kortsluiting, brandwonden, elektrische schokken, ontploffen van lampen, enz. 
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       Retourneren 
Geretourneerde handelswaar moet voldoende gefrankeerd en in de originele verpakking verzonden 

worden, verzending onder rembours of via een antwoordnummer is niet mogelijk. 

De verpakking moet duidelijk voorzien zijn van het retournummer (RMA-nummer). Producten die 

geretourneerd worden zonder retournummer worden geweigerd. Highlite zal aldus geretourneerde 

goederen of eventuele aansprakelijkheid niet accepteren. Bel Highlite 0031-455667723 of stuur een e-

mail naar aftersales@highlite.nl en vraag een retournummer aan, voordat u het apparaat verstuurt. Zorg 

dat u het modelnummer, serienummer en een korte beschrijving van de reden voor retournering bij de 

hand hebt. Verpak het apparaat goed, schade tijdens verzending als gevolg van ondeugdelijke 

verpakking komt voor rekening van de klant. Highlite behoudt zich het recht voor naar eigen 

goeddunken product(en) te repareren of te vervangen. Als suggestie willen we aangeven dat een 

stevige verpakking zoals gebruikt door UPS, of een dubbelwandige doos altijd veilige keuze is. 
 

Opmerking: Als u een retournummer ontvangt, noteer dan volgende informatie 

en sluit die bij in de doos: 

1) Uw naam 

2) Uw adres 

3) Uw telefoonnummer 

4) Een korte beschrijving van het probleem 
 

 

Claims 
De klant is verplicht om de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te controleren op 

tekortkomingen en/of zichtbare defecten, of deze controle uit te voeren na aankondiging dat de 

goederen ter beschikking staan. Schade die optreedt tijdens de verzending valt onder de 

verantwoordelijkheid van de pakketdienst en de schade moet daarom bij ontvangst van de 

handelswaar aan de koerier gemeld worden. 

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om transportschade te melden en te claimen bij de 

pakketdienst.  Transportschade moet binnen één dag na ontvangst van de verzending bij ons gemeld 

worden.  

Eventuele retourzendingen moeten altijd gefrankeerd verzonden worden. De retourzending moet 

vergezeld gaan van een brief met de reden voor retourzending. Onvoldoende gefrankeerde 

retourzendingen worden geweigerd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 

Klachten die op ons betrekking hebben moeten binnen tien werkdagen na ontvangst van de factuur 

schriftelijk of per fax ingediend worden. Na deze periode worden klachten niet meer in behandeling 

genomen. 

Klachten worden alleen in behandeling genomen als de klant tot dusver voldaan heeft aan alle 

voorwaarden van de overeenkomst, ongeacht de overeenkomst waaruit deze verplichting kan worden 

afgeleid. 

mailto:aftersales@highlite.nl
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Beschrijving 
 
De DAP WPS Guitar is een draadloze gitaarzenderset met 16 schakelbare kanalen en een bandbreedte 

van 863 – 865 MHz. Dat betekent dat deze in veel verschillende landen gebruikt kan worden. De zender 

lijkt op een stekker en is bijzonder compact. De stekker kan in elke gewenste hoek gedraaid worden 

zodat deze op verschillende uitgangen past, een beltpack is niet langer nodig. Met één AAA-batterij 

werkt de zender 8 uur en deze kan tot op een afstand van 30 meter gebruikt worden. De zender is 

eenvoudig in het gebruik en heeft een schakelaar met 16 stappen waarmee u het gewenste kanaal 

kunt kiezen, een aan/uit of dempingschakelaar en een gain- of versterkerinstelling. De ontvanger is ook 

compact en voor effecten kan er een pedaalboard aangesloten worden. De set wordt compleet 

geleverd met 3 gekleurde einddoppen, een voedingsadapter, stekkerkabel en een transportkist. 

 

Opmerking: Deze set beschikt over 16 schakelbare kanalen. Met de benodigde bandbreedte voor elk 

kanaal kunt u maximaal 4 sets tegelijkertijd op één podium gebruiken. U moet echter opletten de 

kanalen voor elke set zo in te stellen dat elke set door minstens 4 kanalen van een andere set 

gescheiden wordt. Kijk voor meer informatie op pagina 5 voor 13) Kanaalkeuze. 

 

Overzicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

             Afb. 1 
 
1) Antenne 

2) Volumeregeling 

Hiermee kunt u het volume van uitgang (9) regelen.  

3) LED-display 

4) Kanaalkeuze 

Houd deze knop 3 seconden ingedrukt. Het punt in de display begint te knipperen en met een druk op 

de knop kunt u het ontvangstkanaal instellen. Als u de knop minstens 3 seconden niet aanraakt, wordt 

het kanaal opgeslagen. 

5) Antenne A/B LED 

De antenne A/B LED gaat branden als het apparaat radiosignalen van de zender ontvangt.   

6) AF LED 

Indicatie van het niveau van binnenkomend audiosignaal. De intensiteit van de LED geeft het 

audioniveau aan. 

7) Aan-/uitschakelaar 

Hiermee kunt u de ontvanger aan en uit zetten. 

8) DC voedingsaansluiting  

Gebruik alleen de meegeleverde wisselstroomadapter. 

9) Uitgang  

Ongebalanceerde 6,3mm jackaansluiting. 
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10) Storingsonderdrukker 
Stel de storingsonderdrukking af op signaalkwaliteit of systeembereik. Deze instelling wordt vanuit de 

fabriek ingesteld en hoeft meestal niet aangepast te worden. Kijk voor meer informatie in het hoofdstuk 

Afstellen van de storingsdrempelwaarde op pagina 7. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Afb. 2 
 

 

11) Aan/demping/uitschakelaar 

Met het indrukken van deze knop schakelt u over tussen de standen aan  en demping. In de stand aan 

gaat het LED-lampje Power (12) branden. Bij demping knippert het voedingslampje. Dempen voorkomt 

de "plop" die soms te horen is als de zender uitgeschakeld wordt. Als u de knop ingedrukt houdt, wordt 

de zender uitgeschakeld. De LED Power (12) gaat uit. 

12) Power LED 

Geeft de status van de zender aan. De LED brandt constant als de zender aan staat, knippert bij 

demping en gaat uit als de zender uitgeschakeld is. Als de LED rood wordt, betekent dit dat de batterij 

bijna leeg is. 

13) Kanaalkeuze 

Hiermee kunt u één van de zestien kanalen van de zender kiezen. Let erop dat, als u verschillende WPS 

Guitar-systemen op hetzelfde podium gebruikt, de kanalen minstens 4 kanalen van elkaar verwijderd zijn. 

Met 4 WPS Guitar-systemen kunt u de volgende instellingen gebruiken:  

 

 
 

14) Invoerversterker 

Gebruik een kleine (meegeleverde) schroevendraaier om het invoerniveau af te stellen.  

15) Antenne 

16) 6,3 mm jack-stekker 

17) Batterijklepje  
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Installatie 
Verwijder alle verpakkingsmaterialen van de WPS Guitar. Controleer of alle schuimplastic en 

opvulmaterialen verwijderd zijn. Sluit alle kabels aan.  

 

Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt of reparaties uitvoert. 

Schade als gevolg van het niet naleven van deze instructie valt niet onder de garantie. 

 

 

Instellingen en gebruik 
 

Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, moet u altijd controleren of de netspanning overeenkomt 

met de specificaties van het product. 

  

 

1. Zie afbeelding 3. Sluit de stekkeraansluiting (9) van uw gitaarontvanger aan op de eerste invoer 

van uw effectpedaal (of direct op de versterker als u geen effectpedaal gebruikt) met een 

standaard gitaarkabel. 

2. Sluit de meegeleverde AC-voedingsadapter aan op de DC ingang (8) op de achterkant van de 

ontvanger. Steek de adapter in een stopcontact of een andere netspanningsbron. Schuif de 

Power (7)-schakelaar (aan de rechterkant van de ontvanger) in de stand "on". De LED display (3) 

gaat branden en geeft het gebruikte kanaal aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Afb. 3 

 

 

3. Steek de zender in het instrument. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Afb. 4 

4. Druk de zender tegen het instrument. Het standenmechanisme houdt de zender stevig op zijn 

plaats. Gebruik de zuignap (18) om de antenne  tegen de zijkant van de gitaar te plakken.  
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5. Zorg dat de zender en de ontvanger op hetzelfde kanaal staan.  

6. Zet de invoerversterker (14) op de zender tot halverwege. 

7. Zet de ontvanger en het geluidssysteem aan. 

8. Draai het volume op uw instrument helemaal open. Speel een paar noten. 

9. Als het instrument vervormd klinkt (terwijl dit niet ingesteld is op de versterker), draait u de 

invoerversterker (14) enigszins dicht. Als het geluid te zacht klinkt, draait u de invoerversterker (14) 

open met de meegeleverde schroevendraaier. 

 

Plaatsen/vervangen van batterijen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Afb. 5 
 

1. Druk op het pijltje op het batterijklepje (17) en schuif het klepje open.  

2. Plaats of vervang de batterij. Let hierbij op de juiste polariteit. 

3. Druk op de schakelaar aan/demping/uit (11) om de zender aan te zetten. Als de batterij goed is, 

zal de LED power (12) groen blijven branden. Als de batterij bijna leeg is, wordt de LED rood. Als 

de LED Power (12) rood wordt, kunt u nog ongeveer 30 minuten spelen. 

4. Schuif het batterijklepje (17) weer dicht. 

 

Volumeregeling ontvanger voor de WPS Guitar 
1. Sluit uw instrument direct aan op de gitaar/basversterker. Stel het volume en de toonregeling op 

zowel het instrument als de versterker in op een schoon signaal met de gewenste toon en 

volume. Wijzig deze instelling niet gedurende de rest van de volumeregeling. 

2. Haal het instrument uit de versterkeraansluiting en sluit de zender aan. Sluit de ontvanger aan op 

de versterker. 

3. Stel de volumeregeling van de ontvanger af tot de geluidskwaliteit overeenkomt met het 

resultaat in de eerste stap. 

 

Afstelling audioversterker zender   
De volumeregeling van de audioversterker is in de fabriek ingesteld op halverwege, voor optimale 

prestaties in de meeste situaties. Voor gitaren met een laag uitgangssignaal moet deze regeling mogelijk 

aangepast worden. 

 Draai de versterkerregeling van de zender met een schroevendraaier rechtsom voor meer 

versterking (gain). 

 Draai de invoerversterker (14) linksom voor minder versterking (gain). 

 

Zet de invoerversterker (14) halverwege om deze terug te zetten op de fabrieksinstelling. 
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Afstellen van de storingsonderdrukking 
Interferentie van andere zenders kunt u als volgt elimineren: 

1. Zet de zender uit.  Nu zou u niet langer een signaal moeten ontvangen op de ontvanger. 

2. Als de ontvanger nog steeds een signaal ontvangt, gebruikt u de storingsonderdrukker (10) om 

de grenswaarde voor storingsonderdrukking hoger te zetten, zodat het ruissignaal niet langer 

ontvangen wordt. Stel de zender en de ontvanger in op een ander kanaal als het ruissignaal op 

deze manier niet onderdrukt kan worden. 

3. Schakel de zender weer aan en controleer of de ontvanger het zendersignaal goed ontvangt. 

 

Opmerking: Als de storingsonderdrukking te hoog staat ingesteld, wordt het bereik van de zender 

beperkt. Stel daarom altijd de storingsonderdrukking (10) af op het laagst mogelijke niveau. 

 

Tips voor de beste resultaten 
 Zorg dat u vanuit de positie van de zender altijd een ontvanger kunt zien. 

 Zorg dat de afstand tussen zender en ontvanger zo kort mogelijk is. 

 Richt de antennes van de ontvanger van elkaar af, in een hoek van 45 graden met de verticale 

stand. 

 Plaats de antennes van de ontvanger niet in de buurt van metalen voorwerpen en obstakels. 

 Vervang de batterij zodra de Power (12)-LED van de zender rood wordt. 

 Voer een repetitie uit voorafgaand aan het optreden of de presentatie. Verplaats de ontvanger 

als er dode punten in de ontvangst zitten. Als de dode punten blijven optreden, moet u deze 

markeren en tijdens het optreden vermijden.  
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Goedkeuring 
 

De DAP D1456 is een draadloos apparaat Klasse II. 

 

Frequentie: 863 – 865MHz. Voor gebruik in: 

Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Italië, Luxemburg, Nederland, 

Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Zweden, Zwitserland, Turkije, Verenigd Koninkrijk. 

 

Vrijwaarding van aansprakelijkheid 

De frequentietabellen in deze publicatie zijn opgesteld volgens nationale wetgeving en regels. De 

frequenties worden regelmatig gecontroleerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele verschillen 

tussen de door ons vermelde frequenties en de frequenties die werkelijk voor een bepaald land zijn 

goedgekeurd. We bevelen ten strengste aan om in uw eigen land of regio navraag te doen naar 

wijzigingen of aanpassingen met betrekking tot de goedgekeurde frequenties.  

 

Let erop dat in bepaalde landen de frequentiebanden van het apparaat slechts gedeeltelijk gebruikt 

mogen worden. We bevelen daarom van harte aan navraag te doen bij de autoriteiten in de volgende 

lijst: 

 

Regulerende instanties voor telecommunicatie- en postdiensten in Europa 

Oostenrijk: Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH    www.rtr.at 

België:  Belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT)  www.bipt.be 

Tjechische Republiek: Český telekomunikační úřad    www.ctu.cz 

Denemarken: IT- og Telestyrelse       www.itst.dk 

Finland: Viestintävirasto (FICORA)       www.ficora.fi 

Frankrijk: Autorité de Régulation des Télécommunications (ART)   www.art-telecom.fr 

Duitsland: Bundesnetzagenturie B      www.bundesnetzagentur.de 

Griekenland: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT)  www.eett.gr 

Hongarije: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (HIF)    www.hif.hu 

IJsland:  Póst- og fjarskiptastofnun (PTA)      www.pta.is 

Ierland: Commission for Communications Regulation (ComReg)   www.comreg.ie 

Italië: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGC)    www.agcom.it 

Latvia Telecommunication State Inspection      www.vei.lv 

Liechtenstein Office for Communications (AK)    www.ak.li 

Letland: Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT)     www.rrt.lt 

Luxemburg: Institut Luxembourgeois des Télécommunications (ILT)   www.etat.lu/ILT 

Nederland: Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA)  www.opta.nl 

Agentschap Telecom        www.agentschap-telecom.nl 

Ministerie van Economische Zaken      www.ez.nl 

Noorwegen: Post- og teletilsynet (NPT)      www.npt.no 

Polen: Urzad Regulacji Telekomunikacji (URT)     www.urt.gov.pl 

Portugal: Autoridad Nacional De Comunicaçòes (ICP-Anacom)   www.anacom.pt 

Slovenië: Agencija za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto   www.atrp.si  
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Aansluitkabels 
 
Zorg goed voor uw kabels, pak ze altijd bij de stekkers vast en voorkom dat er bij het oprollen knopen en 

draaiingen inkomen. Dit zorgt voor een langere levensduur en betere betrouwbaarheid.  

Controleer uw kabels regelmatig. Een groot aantal problemen (slechte contacten, brom, ontladingen) 

worden uitsluitend veroorzaakt door ongeschikte of defecte kabels. 

 

 

Hoofdtelefoon          Ongebalanceerd mono     Gebalanceerd mono        TRS 

 
 

 

 
Compensatie van interferentie met gebalanceerde aansluitingen 
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Onderhoud 
 

De DAP Audio WPS Guitar is vrijwel onderhoudsvrij. U moet het apparaat echter wel schoon houden. Trek 

de stekker uit het stopcontact en veeg de behuizing vervolgens af met een vochtige doek. Het artikel 

niet onderdompelen. Gebruik geen alcohol of oplosmiddelen. Houd de aansluitingen schoon. Trek de 

stekker uit het stopcontact en veeg de audioaansluitingen schoon met een vochtige doek. Zorg dat de 

aansluitingen volledig droog zijn voordat u apparatuur aansluit op andere apparaten of de netstroom. 

 

 

Oplossen van problemen 
 
DAP Audio WPS Guitar 

Deze gids is bedoeld voor het oplossen van eenvoudige problemen. Als een probleem optreedt, moet u 

de onderstaande stappen in de aangegeven volgorde uitvoeren tot een oplossing is gevonden. Als het 

apparaat weer goed werkt, hoeft u de volgende stappen niet uit te voeren. 

1. Als het apparaat niet goed werkt, trek dan de stekker uit het stopcontact. 

2. Controleer de netspanning, alle kabels, instellingen, enz. 

3. Steek de stekker weer in het stopcontact als al het bovenstaande in orde lijkt. 

4. Trek de stekker weer uit het stopcontact als er na 30 seconden niets gebeurt. 

5. Retourneer het apparaat naar uw DAP Audio-dealer. 
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Productspecificaties 
 

Model: DAP Audio WPS Guitar 
 
Ontvanger: 

Voorbereiding frequentie: PLL Synthesized Control 

Bandbreedte draagfrequentie: 502~960 MHz 

signaal/ruisverhouding: > 105dB 

T.H.D.: <0.6% bij 1KHz 

Display: LED 

Informatie display: Antenne A/B, RF/AF-status 

Regeling: Aan/uit, kanaalkeuze, volumeniveau 

Uitvoerniveau audio: -12dB 

AF uitvoerimpedantie: 600Ω 

Ruisonderdrukking: Pilottoon, ruis en demping 

Voedingsspanning: 9-15 VDC, 200mA 

Aansluiting uit: 1 ongebalanceerd Ø6,3mm hoofdtelefoon 

Afmetingen(m/m): 125mm (B)* 32mm (H)* 75mm (D) 

 

Zender: 

Voorbereiding frequentie: PLL Synthesized Control 

Bandbreedte draagfrequentie: 502~960 MHz 

RF-vermogen: Maximum 10mW 

Stabiliteit: ±10KHz 

Frequentieafwijking: ±48KHz 

LCD-display: Voeding aan/uit, batterij leeg, demping 

Regeling: Aan/uit, AF-niveau, kanaalkeuze, demping 

Valse emissies: <-50 dBC 

Audiofrequentierespons: 40~18.000 Hz 

Batterij: LR03, AAA 1.5V*1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ontwerp en productspecificaties kunnen zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. 
 

 
 

Website: www.Dap-audio.info 

E-mail: service@highlite.nl 

 

http://www.dap-audio.info/
mailto:service@highlite.nl


 


