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1. Εισαγωγή
Αγαπητέ πελάτη,
σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν 
της εταιρίας AKG. 
Το K 912 είναι ένα ασύρματο σύστημα ακου-
στικών που βασίζεται στην προηγμένη τεχνο-
λογία μετάδοσης UHF.
Προκειμένου να γίνει η βέλτιστη χρήση των 
πλεονεκτημάτων της συσκευής σας, αφιε-
ρώστε λίγα λεπτά για να διαβάσετε τις πα-
ρακάτω οδηγίες προσεκτικά, πριν θέσετε σε 
λειτουργία τη συσκευή.
Παρακαλώ κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλο-
ντική αναφορά.

2. Περιγραφή
Το σύστημα ασύρματων ακουστικών K 912:
> Βασίζεται σε πρωτοποριακή (state-of-the-
art) UHF τεχνολογία ασύρματης  μετάδοσης.
> Διαθέτει “Autotuning” λειτουργία, που αυ-
τόματα συντονίζει τα ακουστικά, με τη συ-
χνότητα πομπού.
> Συνδέεται με κάθε πηγή ήχου όπως: σύ-
στημα HI FI, βίντεο, τηλεόραση, υπολογιστή, 
ή φορητό υπολογιστή, που διαθέτει έξοδο 
ακουστικών ή έξοδο ήχου line.
> Παρέχει τέλεια αναπαραγωγή ήχου, και δυ-
νατότητα  μετάδοσης  του σήματος μέσα από 
τοίχους και οροφές και σε μέγιστη απόστα-
ση, έως και 100πόδια/50μέτρα (864 MHz: 
330πόδια/100μέτρα) υπό ιδανικές συνθήκες 
εκπομπής.
Δυνατότητα κοινής ακρόασης με άλλα άτο-
μα, λόγω της δυνατότητας λειτουργίας του 
πομπού με πολλαπλές συσκευές ακουστικών 
ταυτόχρονα.

3. Προφυλάξεις 
1. Τα ακουστικά λειτουργούν με δύο ΑΑΑ με-
γέθους επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 1,2 V 
(εμπεριέχονται) ή 1,5 V αλκαλικές μπαταρίες 
ξηρού τύπου. 

2. Ποτέ μην προσπαθήσετε να φορτίσετε 
αλκαλικές μπαταρίες ξηρού τύπου (μη επα-
ναφορτιζόμενες μπαταρίες) χρησιμοποιώ-
ντας τη λειτουργία φόρτισης μέσω της συ-
σκευής του πομπού. 

3. Πριν τη φόρτιση των μπαταριών των ακου-
στικών, βεβαιωθείτε πάντα ότι οι μπαταρίες 
που έχετε τοποθετήσει στα ακουστικά, είναι 
επαναφορτιζόμενου τύπου και μόνο.
4. Για τις χρησιμοποιημένες επαναφορτιζόμε-
νες ή αλκαλικές μπαταρίες ξηρού τύπου που 
έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους ακο-
λουθήστε αυστηρά τους τοπικούς κανόνες 
διάθεσης αποβλήτων και ανακύκλωσης. Μην 
πετάξετε ποτέ τις  μπαταρίες στη φωτιά. 
5. Ο πομπός λειτουργεί με το παρεχόμενο 
8 VDC, 200 mA AC τροφοδοτικό ρεύματος 
και μόνο. Ελέγξτε ότι η τάση AC που αναφέ-
ρεται στο AC τροφοδοτικό ρεύματος είναι η 
ίδια με εκείνη που διατίθεται στη χώρα σας. 
Χρησιμοποιώντας τον πομπό με διαφορετικό 
τροφοδοτικό ρεύματος, ακυρώνεται αμέσως 
η εγγύηση της συσκευής. 
6. Απενεργοποιείτε πάντα τη θέση OFF στα 
ακουστικά, μετά τη χρήση. 
7. Ποτέ μην προσπαθήσετε να ανοίξετε το 
εσωτερικό των ακουστικών ή του πομπού και 
σε περίπτωση δυσλειτουργίας, επικοινωνήστε 
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με το εξουσιοδοτημένο τμήμα εξυπηρέτησης 
και service της επίσημης αντιπροσωπίας. 
8. Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά 
σε πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ ή 
ηλεκτρικά καλοριφέρ, αποφύγετε την έκθεσή 
της σε άμεσο ηλιακό φως, υπερβολική σκό-
νη, υγρασία, βροχή, και θερμοκρασίες κάτω 
από το μηδέν, όπως επίσης αποφύγετε κάθε 
είδους πρόσκρουση. 
9. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό 
των ακουστικών ή του πομπού, οινόπνευμα, 
καθαριστικά με βάση το πετρέλαιο, ή διαλυ-
τικά βαφών. 
10. Χρησιμοποιείτε τα ακουστικά μόνο για 
τις λειτουργίες που περιγράφονται στο συ-
γκεκριμένο εγχειρίδιο χρήσης. Διαφορετικά 
η AKG δε φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιά από 
μη ενδεδειγμένη χρήση ή δυσλειτουργία της.
11. Επίσης, ανατρέξτε στην παράγραφο 7 
όπου διατίθενται σημαντικές παρατηρήσεις.
 
4. Αποσυσκευασία 
Η συσκευασία του συστήματος ακουστικών 
περιέχει τα ακόλουθα: 

-Συσκευή ακουστικών K 912.
-Συσκευή πομπού Τ 912. 

Εικόνα (B)
-Καλώδιο σύνδεσης (εικονίδιο 15) με στερε-
οφωνικό βύσμα jack mini  και L /R βύσματα 
RCA για τη σύνδεση του πομπού με την πηγή 
ήχου σας. 
-Μετασχηματιστή (τροφοδοτικό) (εικονίδιο 
16) εναλλασσόμενου ρεύματος για την τρο-
φοδοσία του πομπού (8V DC, 200 mA).
-Δύο 1,2 V επαναφορτιζόμενες μπαταρίες  
μεγέθους AAA NiMh, 500 mAh (εικονίδιο 17) 
για την τροφοδότηση των ακουστικών. 
Αν κάτι λείπει, επικοινωνήστε με τον αντιπρό-
σωπο της εταιρίας AKG της περιοχής σας 
αμέσως.

5. Χειρισμός Συσκευής
5.1 Ακουστικά (Εικόνα A & Γ)
1. Διακόπτης POWER: διακόπτες ισχύος για 
τα ακουστικά επιλογή ON και OFF.
2. Κατάσταση LED: το status LED ανάβει προ-
κειμένου να υποδηλώσει την ενεργή ON λει-
τουργία των ακουστικών.
3. Υποδοχή φόρτισης.
4. Θήκη μπαταρίας (κάτω από το αποσπώμε-
νο μαξιλάρι).
5. Auto tuning διακόπτης και LED: ενεργοποι-
εί την αυτόματη εύρεση συχνότητας.
6. Έλεγχος έντασης.

5.2 ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΜΠΟΥ (Εικόνα A)
7. AUDIO IN: υποδοχές εισόδου ήχου 
8. DC 8 V: DC υποδοχή εισόδου για μετασχη-
ματιστή (τροφοδοτικό)
9. FREQ: επιλογέα συχνότητας
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10. Επαφές φόρτισης
11. POWER ON: η πράσινη ένδειξη LED υπο-
δηλώνει πως ο πομπός βρίσκεται σε λειτουρ-
γία.
12. Φόρτιση: η κόκκινη ένδειξη LED υποδη-
λώνει πως οι μπαταρίες εντός των ακουστι-
κών είναι φορτισμένες.

6. ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
6.1 Σύνδεση του πομπού στο ρεύμα
1. Συνδέστε το καλώδιο για τον παρεχόμενο 
μετασχηματιστή στην DC 8 V υποδοχή (ει-
κονίδιο 8) στην πίσω πλευρά, όπως φαίνεται 
στην (Εικόνα Α).
2. Ελέγξτε ότι η τάση AC που αναφέρεται στο 
AC τροφοδοτικό είναι ίδια με εκείνη που δι-
ατίθεται στο δίκτυο της χώρα σας. Αν είναι, 
συνδέστε το μετασχηματιστή στην πρίζα. Ο 
πομπός είναι έτοιμος να λειτουργήσει μόλις 
ανιχνεύσει σήμα στην είσοδό του.

6.2 Σύνδεση του πομπού σε μία πηγή ήχου
1. Κλείστε την πηγή ήχου (OFF) πριν από τη 
σύνδεση της με την μονάδα του πομπού.
2. Συνδέστε το κόκκινο βύσμα RCA (δεξιό κα-
νάλι) του παρεχόμενου καλωδίου σύνδεσης 
στην κόκκινη AUDIO IN είσοδο R (εικονίδιο 
7) και το λευκό βύσμα RCA (αριστερό κανά-
λι) στη λευκή είσοδο AUDIO IN L (εικονίδιο 
7) σχετικά με την πίσω πλευρά του πομπού.
3. Συνδέστε το στερεοφωνικό βύσμα mini 
jack του αντίστοιχου καλωδίου με την έξοδο 
ακουστικών της πηγή ήχου.
4. Αν η έξοδος ακουστικών της πηγής είναι 
τύπου 1/4 Jack, συνδέστε το παρεχόμενο 
βύσμα mini στο 1/4 jack adapter πάνω το 
καλώδιο σύνδεσης. Συνδέστε το βύσμα του 
προσαρμογέα στην ακουστικά εξόδου.

6.3 Φόρτιση μπαταριών των ακουστικών 
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη 
δυνατή διάρκεια ζωής για τις επαναφορτιζό-

μενες μπαταρίες, σας τις παραδίδουμε απο-
φορτισμένες. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
φορτιστούν κανονικά πριν την πρώτη χρήση 
της συσκευής. 

Σημαντική Σημειώση: 
Εάν χρησιμοποιείτε το σύστημα ακουστι-
κών σας με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 
(δείτε την παράγραφο 6.4), παρακαλούμε 
χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες με τις επανα-
φορτιζόμενες επαφές στο πλάι, όπως φαίνε-
ται στην Εικόνα Δ. 

1. Απομακρύνετε το μαξιλαράκι από κάθε μο-
νάδα ακουστικού.
2. Εισάγετε κάθε μπαταρία στην αντίστοιχη 
υποδοχή της (εικονίδιο 4). Βεβαιωθείτε ότι ει-
σάγατε τις μπαταρίες στις μονάδες υποδοχής 
τους σύμφωνα με τις ενδείξεις πολικότητας 
που βρίσκονται εντός των μονάδων αυτών.
3. Επανατοποθετήστε τα μαξιλαράκια σε 
κάθε μονάδα ακουστικού.
4. Τοποθετήστε για φόρτιση την μονάδα 
ακουστικών στο σώμα του πομπού έτσι ώστε 
οι επαφές φόρτισης (εικονίδιο 3) στη βάση 
του δεξιού ακουστικού να εφαρμόζουν με 
τις επαφές φόρτισης (εικονίδιο 10) του πο-
μπού. Το LED (εικονίδιο 12) θα ανάψει ώστε 
να υποδηλώσει πως οι μπαταρίες εντός του 
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συστήματος ακουστικών βρίσκονται στη δια-
δικασία της φόρτισης. Οι μπαταρίες θα είναι 
πλήρως φορτισμένες μετά από περίπου 12 
ώρες αδιάλειπτης φόρτισης. (To LED φόρτι-
σης (εικονίδιο 12) θα παραμένει αναμμένο.) 
Μπορείτε να αφήσετε τα ακουστικά στον πο-
μπό για όσο χρόνο θέλετε καθώς δεν διακιν-
δυνεύουν από υπερφόρτιση οι μπαταρίες. 

Σημαντική Σημειώση: 
Προκειμένου να εξασφαλίσετε τη μέγιστη 
διάρκεια ζωής στις επαναφορτιζόμενες 
μπαταρίες, όπως τις αποφορτίζετε πλήρως 
1 φορά το μήνα.

1. Θέστε σε λειτουργία το σύστημα ακου-
στικών σας και αφήστέ το εκτός του πομπού 
ωσότου το status LED (εικονίδιο 2) σβήσει. 
2. Αποφορτίστε τις μπαταρίες όπως περιγρά-
φεται παραπάνω.

6.4 Αντικατάσταση Μπαταριών
Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες εξασθε-
νούν με την πάροδο του χρόνου. Εάν αισθαν-
θείτε την αποδυνάμωσή τους συνιστάται η 
αντικατάστασή τους. Αντικαταστήστε και τις 
2 μπαταρίες του ακουστικού συστήματος με 
δύο ΑΑΑ μεγέθους επαναφορτιζόμενες μπα-
ταρίες 1,2 V ή με 1,5 V μπαταρίες αλκαλικές 
ξηρού τύπου.

1. Απομακρύνετε το μαξιλαράκι από κάθε μο-
νάδα ακουστικού.
2. Αφαιρέστε τις άδειες μπαταρίες.
3. Εισάγετε κάθε μπαταρία στην αντίστοιχη 
υποδοχή της (εικονίδιο 4). Βεβαιωθείτε ότι ει-
σάγατε τις μπαταρίες στις μονάδες υποδοχής 
τους σύμφωνα με τις ενδείξεις πολικότητας 
που βρίσκονται εντός των μονάδων αυτών. 
4. Επανατοποθετήστε τα μαξιλαράκια σε 
κάθε μονάδα ακουστικού.

6.5 Έναρξη Λειτουργίας των Ακουστικών
1. Αποδεσμεύστε τα ακουστικά από την μο-
νάδα του πομπού.
2. Θέστε σε λειτουργία (ON) την πηγή ήχου 
που είναι συνδεδεμένη με τον πομπό. Με την 
έναρξη εισόδου σήματος το LED (εικονίδιο 
11) ανάβει.

Σημειώση: Στην περίπτωση που ο πομπός 
δε λάβει σήμα από την πηγή για περίπου 3 
λεπτά, αυτομάτως θα κλείσει η συσκευή και 
το LED θα σβήσει.

3. Θέστε το FREQ selector (εικονίδιο 9) στην 
κεντρική θέση. 
4. Από τα ακουστικά γυρίστε το POWER 
switch (εικονίδιο 1) στη θέση on και το LED 
(εικονίδιο 2) θα ανάψει. 
5. Κατόπιν πιέστε το AUTOTUNING switch 
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(εικονίδιο 5) για να συντονιστεί η μονάδα 
ακουστικών στην συχνότητα του πομπού. Το 
ΑUTOTUNING LED θα ανάψει κόκκινο και θα 
επιτευχθεί συντονισμός με τον πομπό. Μετά 
από μερικά δευτερόλεπτα μπορείτε να ακού-
σετε το σήμα στα ακουστικά σας καθαρά και 
χωρίς παρεμβολές. Εάν δεν επιτευχθεί συ-
ντονισμός αλλάξτε θέση στον επιλογέα FREQ 
selector (εικονίδιο 9) από τον πομπό και πα-
τήστε πάλι το AUTOTUNING switch (εικονί-
διο 5) από τα ακουστικά.
6. Ρυθμίστε το VOLUME control (εικονίδιο 6) 
στο επιθυμητό επίπεδο έντασης. 

6.6 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ LED

CHARGE POWER ON Κατάσταση Λειτουργίας

Σβηστό
LED

Ανοιχτό
LED

Ο πομπός είναι συν-
δεδεμένος με το τρο-
φοδοτικό και δέχεται 
σήμα από την πηγή. 
Τα ακουστικά δεν εί-
ναι συνδεδεμένα με το 
τροφοδοτικό και δεν 
πραγματοποιείται φόρ-
τιση.

Ανοιχτό
LED

Σβηστό
LED

Ο πομπός είναι συν-
δεδεμένος με το τρο-
φοδοτικό και δέχεται 
σήμα από την πηγή. Τα 
ακουστικά είναι συνδε-
δεμένα με το τροφο-
δοτικό και η φόρτιση  
πραγματοποιείται.

Σβηστό
LED

Ανοιχτό
LED

Ο πομπός δεν έχει δε-
χθεί σήμα για αρκετά 
λεπτά, τα ακουστικά 
δεν είναι συνδεδεμένα 
με το πομπό, δεν πραγ-
ματοποιείται φόρτιση, 
Ή ο πομπός δεν είναι 
συνδεδεμένος με το 
τροφοδοτικό.

7. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Θέτοντας σε λειτουργία το σύστημα ακου-
στικών σας και έχοντας το POWER switch (ει-
κονίδιο 1) στην θέση on ή αν είστε ήδη συν-
δεδεμένοι με τη μονάδα πομπού μπορεί να 
προκληθούν κάποιοι “ηχητικοί θορύβοι” οι 
οποίοι σε υψηλή ένταση μπορεί να επηρεά-
σουν την ακοή σας. Επομένως, επιβεβαιώστε 
πως έχετε ρυθμίσει την ένταση του ήχου στο 
χαμηλότερο επίπεδο προτού συνδεθείτε με-
ταξύ διαφορετικών συσκευών (όπως tuner, 
πικάπ, cd player κ.α.) ή με τη μονάδα του 
πομπού.
2. Χρησιμοποιώντας το σύστημα ακουστικών 
σας σε υψηλό επίπεδο έντασης, και μάλιστα 
για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, ίσως 
προκληθεί βλάβη στην ακοή σας.
3. Το Κ 912 είναι μία συσκευή εύρεσης συ-
χνοτήτων ακολουθώντας αυστηρά τα Ευρω-
παϊκά πρότυπα. Υπάρχει η πιθανότητα, εάν 
βρίσκεστε κοντά σε πομπούς υψηλής ισχύος, 
να υπάρξει παρεμβολή στο σήμα η οποία θα 
επηρεάσει τη λήψη. 
> Προκειμένου να έχετε τη μέγιστη και απρό-
σκοπτη λήψη χωρίς παρεμβολές, όπως απο-
φύγετε να λειτουργείτε το Κ 912 κοντά σε 
κινητά τηλέφωνα, οθόνες υπολογιστών ή τη-
λεοράσεις.
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Το καλώδιο που παρέχεται με το σύστημα 
ακουστικών Κ 912 είναι αρκετά μακρύ, ώστε 
να τηρείται μία απόσταση ασφαλείας από τις 
παραπάνω συσκευές. Παρεμβολές οι οποίες 
δημιουργούνται από άλλους χρήστες που λει-
τουργούν συσκευές στην ίδια μπάντα συχνο-
τήτων δεν μπορούν να εξαλειφθούν πλήρως.

8. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

> ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Modulation: FM
Carrier frequency band: 864 MHz (LPD band) 
ή 916 MHz
Προτιμητέες Συχνότητες: 
FREQ 1: 863.5/915.5 mHz
FREQ 2: 864.0/916.0 mHz
FREQ 3: 864.5/916.5 mHz

> T 912 ΠΟΜΠΟΣ
Τροφοδοτικό: 8 V DC, 200 mA
Γωνία εκπομπής: 360° περίπου
Μέγιστη ισχύ εκπομπής: 10 mW ERP
Μέγιστη εκπομπή: 
864 ΜΗz: κατά προσέγγιση 100 μέτρα* (330 
πόδια)
916 ΜΗz: κατά προσέγγιση 50 μέτρα* (165 
πόδια)

* υπό ιδανικές συνθήκες εκπομπής σήματος
Βάρος: κατά προσέγγιση 280γρ.

> Κ 912 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ
Τροφοδοτικό: 3 VDC (2 x 1,2 V, 650 mAh με-
γέθους ΑΑΑ ΝiMH επαναφορτιζόμενες μπα-
ταρίες όπως εμπεριέχονται στη συσκευασία)
Διάρκεια ζωής μπαταρίας: κατά προσέγγιση 
15 ώρες (επαναφορτιζόμενες ΝiMH μπατα-
ρίες)
Εύρος συχνότητας: 18 Hz - 20.000 Hz
Μέγιστο SPL: - 105 dB SPL
Παραμόρφωση: < 1%
Δυναμικό: ημιανοικτού τύπου
Βάρος: κατά προσέγγιση 280 γρ (συμπερι-
λαμβανομένου των μπαταριών)
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