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multimédiás tárlatkísérő audioguide eszköz  

RF jeladóra induló automatikus lejátszás, térkép, videó és szöveg funkcióval 
 

 

 

  
Az AutoGuide AG3 egy modern multimédiás tárlatkísérő eszköz. (A korábban ismert megnevezés 

AudioGuide és VisualGuide.) Az eszköz lehetővé teszi, hogy a múzeum vagy képtár látogatói fejhallgatón 

és képernyőn keresztül szakemberek által kidolgozott, tárolt információhoz jussanak a kiállítótérben 

elhelyezett műtárgyakról.  

2,8 hüvelykes színes képernyője van, két mini jack fülhallgató-csatlakozó áll rendelkezésre, ahova füldugós 

hallgatót vagy fejhallgatót lehet csatlakoztatni.  

Működtethető Manuális üzemmódban: a hanganyag számának beírásával, nyomógomb indítású 

lejátszással, vagy az opcionális Automatikus lejátszás üzemmódban.  
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Automatikus hanglejátszás üzemmódban a múzeum egy rádió jeladót telepít a kiállítási tárgynál, és ha a 

látogató az adott kiállítási tárgyat az AutoGuide eszközzel a nyakában akár 12m-es körön belül – 

alapértelmezetten 2,5m - megközelíti, a kapcsolódó hanganyag lejátszása automatikusan elindul. A lejátszás 

aktiválásának távolsága akár egyesével beállítható, így pl. a kültéri szoborcsoportot elég lesz 12m-re 

megközelíteni, hogy róla elinduljon a tárlatvezető hanganyag, míg a sűrűbben elhelyezett miniatúrák között 

1m-rel arrébblépve már a következő tárgyról hallhat a látogató. 

Térképet is feltölthet a látogató számára az aktuális helyének megjelölésével. 

A rendszerre akár 27 nyelven tölthet fel anyagokat. 

A hanganyag lejátszása mellett SLS formátumban feltöltött szöveges leírás is megjeleníthető a képernyőn, 

így a hallássérült látogatókhoz is eljuttatható ugyanaz az információ, mint a hallókhoz. 

Akár videót is lejátszhat a látogató számára a színes kijelzőn.  

Jellemzők 
 

• AudioGuide MP3 hanglejátszóval 

• RF jeladó opció (Automatikus hanglejátszás megvalósítására, akár 
12m hatótáv) 

• Egyszerűen használható  

• MP3, AVI, MTV, SLS (hang, videó, szöveg, slide show) formátumú fájlok 
lejátszására 

• Videó funkció: 30 kép/mp-es videó, kép és hang együtt játszható 

• Többnyelvű, akár 27 nyelv elérhető 

• 2,8 hüvelykes, színes LCD kijelző (240x320pixel) 

• Térképet is feltölthet 

• Standard 3G memória 

• Legfeljebb 999 fájl tárolható nyelvenként 

• A nyelv változtatása egyetlen gombbal megoldható (L) 

• Újratölthető lítium akkumulátor, több mint 12 órás lejátszási idő 

• Két 3,5 mm-es fülhallgató kimenet  

• Beépített hangszóró 

• Hi-Fi frekvencia átvitel: 20Hz-20kHz 

• USB 2.0 port a fájlkezeléshez 

• Méret: 117mm * 60mm * 17mm 

• Súly: 95 gramm 

 

 A csomag tartalma: 

• 1db AutoGuide AG3 audioguide eszköz 

• 1db nyakszalag 

• 1db fülhallgató 

• 1db USB kábel (adatátvitel mellett töltésre is 

alkalmas) 

Alapvető opciók: 

• Tíz kimenetes töltő: egyszerre 10 db AutoGuide tárlatkísérő 

készüléket tud vele tölteni, 2+F hálózati csatlakozóval, 

230V, 50-60 Hz tápfeszültség  
• Negyvenes töltő (egyszerre 40 készüléket tölt)  
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Automatikus hanglejátszás - RF jeladó opció 
Az opcionális Automatikus hanglejátszás 

üzemmódban a múzeum egy rádió jeladót telepít a 

kiállítási tárgynál, és ha a látogató az adott kiállítási 

tárgyat az AutoGuide eszközzel a nyakában akár 12m-

es körön belül – alapértelmezetten 2,5m - megközelíti, 

a kapcsolódó hanganyag lejátszása automatikusan 

elindul.  

A lejátszás aktiválásának távolsága akár egyesével 

beállítható, így pl. a kültéri szoborcsoportot elég lesz 

12m-re megközelíteni, hogy róla elinduljon a tárlatvezető 

hanganyag, míg a sűrűbben elhelyezett miniatúrák között 

1m-rel arrébblépve már a következő tárgyról hallhat a 

látogató. 

Az AutoGuide multimédiás tárlatvezető eszköz könnyen 

párosítható a jeladóval, beállításához néhány egyszerű 

lépésen keresztül egy kontroller készülék van 

segítségünkre. A jeladó eszköz a műtárgyhoz kerül 

felrögzítésre, melynek köszönhetően a látogató a 

megtekinteni kívánt műtárgy közelében automatikusan 

az aktuális tárlatvezetést hallja a kézibeszélő eszközén 

keresztül.  

A hatótávolság maximálisan 12 m sugarú.  

A funkció megvalósításához rendeljen tetszőleges számú RF jeladót, és legalább 1db kontrollert. A jeladó 1 

db CR2477 gomb elemmel működik.  

Az Automatikus lejátszás funkció igénye esetén szükséges opcionális kiegészítők: 

 

Jeladó (RF) az automatikus 

lejátszás azonosításhoz és 

indításhoz, akár 12m hatótávolság.  

(A hatótáv 1m és 12m között 

állítható a kontroller segítségével, 

alapértelmezett beállítás 2,5m.) 

Mérete: 41x41x20mm.  

ABS tokozású 

Fehér 

 

 

Kontroller az RF jeladók 

hatótávolságának beállításához. 

Az automatikus lejátszás funkció 

esetén, az RF jeladók 

beüzemeléséhez kötelező 

kiegészítő, a jeladók és a kiállítási 

tárgyak párosítására, illetve az 

alapértelmezett 2,5-es 

hatótávolság módosítási igénye 

esetére. 

Gomb elem jeladóhoz, CR2477, 

3V-os lítium elem (a jeladó 

alapértelmezetten nem 

tartalmazza).  

Évente cserélendő 

 


