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Quick Start 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Návod pro optimální nastavení a použití najdete na stránkách 

rode.com/wireless/filmmaker nebo si sejměte QR kód do telefonu. 

 

ČÁSTI ZAŘÍZENÍ 

 
 

Vysílač (TX)  
1. Tlačítko On/Off/Mute 

2. Channel/Link Indikátor stavu 
3. LEDka napájení 
4. Mikrofonní vstup 
5. Micro USB vstup 
6. Klipsa popruhu 
7. Uvolnění krytu baterie 
8. Držák baterií (2 x AA Alkalická) 
9. Třípolohový přepínač gainu na vstupu (v prostoru pro baterie) 
10. Párové tlačítko (v prostoru pro baterie) 
11. Šroub pro montáž na stojan (není zobrazen) 
12. Krytky pro montáž x 4 

Přijímač (RX)  
1. Tlačítko On/Off 
2. Tlačítko výběru kanálu 
3. Tlačítko Mute 
4. Multifunkční displej 
5. LEDka napájení 
6. Mikrofonní výstup 
7. Micro USB vstup 
8. Rychloupínací montáž 
9. Uvolnění krytu baterie 
10. Držák baterií (2 x AA Alkalická) 
11. Třípolohový přepínač gainu na výstupu (v prostoru pro baterie) 
12. Párové tlačítko (v prostoru pro baterie) 

 

Lavalier mikrofon  
1. Klipsa pro zajištění kabelu 

2. Pěnový kryt proti větru 

3. 3.5mm konektor se zámkem 
4. Ochrana mikrofonu proti větru 
5. Micon-1 adaptér 
6. Vzpěra (není zobrazena) 
7. Váček pro uložení (není zobrazen) 
 

Kabel výstupu (není zobrazen) 
 

MONTÁŽ 

 
 
Vysílač RØDELink (TX-BELT) je uzpůsoben tak, aby pohodlně seděl a 
na popruhu nebo oblečení byl vidět minimálně, v případě použití klipsy. 
 
 

Zapnutí 
 

 
 
Vysílač i přijímač jsou napájeny buď 2 x AA alkalickými bateriemi nebo z 
USB zdroje, přes Micro USB konektor. 
• Chcete-li vložit baterie, stiskněte a vytáhněte kryt prostoru pro baterie, 

v zadní částí dole. 
• Stiskněte a podržte tlačítko napájení. LEDka napájení svítí zeleně. 
• Přijímač se automaticky synchronizuje s vysílačem. 
Jakmile dojde ke spárování, vidíte stav baterie vysílače a hodnotu audio 
gainu u přijímače. 
 
Pamatujte, že napájecí LEDka začne blikat, jestliže dojde ke snížení 
kapacity baterie. Pro optimální výkon RØDE doporučuje používat 
Energizer Ultimate lithiové baterie. 
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POZOR! 
 
 

Hrozí exploze baterie, když ji 
vyměníte za nesprávný typ. Použité 
baterie zlikvidujte podle příslušných 
pokynů na konci manuálu. 

 
 
 
 
 

AUDIO ZAPOJENÍ 
 

 
 
Mikrofon zapojte do vstupu vysílače Mic Input. Vysílač akceptuje jak 
standardní (MiCon-2), tak lock-nut (MiCon-1) 3.5mm jack se zámkem. 
Podporováno je i 4V ‘Plug In Power’ napájení. 
Nastavte třípolohový přepínač vstupního gainu (0db, -10db, 
-20db), který je na zadní straně vysílače, stiskem krytu prostoru baterií 
a vyjměte jej ven. LEDka stavu na vstupu by měla svítit trvale ZELENĚ, 
pokud je provoz normální. Jestliže se LEDka občas během práce změní 
na červenou, značí to mírné přetížení na vstupu (zkreslení) a je potřeba 
poněkud snížit hodnotu na vstupu. 
Zapojte jack se zámkem u výstupního kabelu do výstupu Receiver Mic 
Output, a druhý konec do mikrofonního vstupu 3.5mm u kamery, či 
jiného nahrávacího zařízení.  
Je-li potřeba, nastavte třípolohový přepínač gainu (0db, +10db, +20db), 
který je na zadní straně přijímače, stiskem krytu prostoru baterií a 
vytáhněte jej ven. Zkontrolujte úroveň audio vstupu u kamery či 
rekordéru, aby nedocházelo v záznamu ke klipům. 
 

PÁROVÁNÍ S NOVÝM, NEBO VÍCE VYSÍLAČI 
RØDELink System je zcela připraven a nevyžaduje 
žádnou další konfiguraci. Avšak při více zařízeních, 
potřebujete upravit nastavení konfiguraci kanálů nebo 
zařízení znovu spárovat. 
Více informací o této přípravě najdete v části FAQ, na 
www.rode.com/wireless/filmmaker, nebo si sejměte QR 
kód do telefonu. 

 
UPOZORNĚNÍ NA RF RUŠENÍ: 
 

 
 
Vysílač nesmíte umístit poblíž, ani provozovat s jinou anténou nebo 
vysílačem. 
POZN.: Toto zařízení bylo testováno a splňuje limity jako Class B 
digitální zařízení, podle Části 15 Pravidel FCC. Tyto limity upravují 
povolení odpovídající míry ochrany proti škodlivé interferenci při 
instalaci v domácnosti. Zařízení generuje, využívá a může vyzařovat 
radiové frekvence, takže, pokud není nainstalováno a používáno 
v souladu se zde uvedenými instrukcemi, může škodlivě ovlivňovat 
radiovou komunikaci. Jestliže zařízení způsobuje rušení radiového 
nebo televizního přenosu, což zjistíte opakovaným za/vypnutím 
přístroje, pak může uživatel záření ovlivnit některým z následujících 
úprav: 
 
1. Změnou orientace nebo přemístěním přijímající antény. 
2. Zvýšením vzdálenosti mezi přístrojem a přijímačem. 
3. Zkuste zapojit přístroj do zásuvky jiného okruhu, než je připojen 

přijímač. 
4. Poraďte se s dealerem nebo zkušeným radio/TV technikem, co by 

mohlo pomoci. 
 
Toto zařízení splňuje Část 15 třídy A Pravidel FCC. Zařízení musí 
splňovat následující dvě podmínky: (1) Zařízení nesmí vyzařovat 
nebezpečnou interferenci a (2) musí akceptovat jakoukoliv přijatou 
interferenci, včetně interference, která způsobí nežádoucí operaci. 
Jakékoliv úpravy nebo modifikace konstrukčního charakteru u zařízení, 
které nejsou písemně poskytnuty odpovědnou stranou, mohou vést ke 
ztrátě oprávnění pracovat se zařízením. Tento produkt lze použít pouze 
s autorizovaným vybavením a příslušenstvím RØDE. 
 

 


