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MA46 – Kit casti si microfon pentru casca inchisa 
 

MA46 este un kit cu casti si microfon pentru casca inchisa, adecvat pentru statii de 
emisie-receptie, compus dintr-un microfon, 2 casti si un buton PTT. Conectate la o statie de 
emisie-receptie, MA46 va permite sa comunicati cu usurinta cu alti utilizatori fara a va deranja de 
la condus. Kitul a fost proiectat pentru a fi instalat cu usurinta iar cele 3 parti ale acestuia pot fi 
conectate prin intermediul mufelor adecvate.  Prin deconectarea unei mufe, puteti da casca jos, 
lasand microfon si castile inauntru (trebuie amplasate in casca in prealabil). Cand aveti nevoie, 
reconectati mufa si utilizati kit-ul fara nici o problema. 

MA46 vine standard cu un buton PTT, care poate fi aplicat pe manerul motocicletei prin 
intermediul sistemului de prindere cu scai. Cand este apasat, butonul PTT va activa transmisia 
statiei de emisie-receptie. 

Pentru o buna functionare a kit-ului, microfonul trebuie montat intr-un loc ferit de vand si 
zgomot. 

 
NOTA: pentru a evita incurcarea in cablurile kit-ului, va recomandam sa le trageti pe sub 

geaca dumneavoastra. 
 

1. Microfon 
2. Casti 
3. Mufa casti 
4. Buton PTT 
5. Mufa buton PTT 
6. Mufa pentru statia de 

emise-receptie 
7. Mufa pentru 

conectarea butonului 
PTT 

8. Mufa pentru 
conectarea castilor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kitul contine: 
- 1 microfon cu scai 
- 2 casti cu scai 
- 1 buton PTT 
- accesorii de instalare 
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Instructiuni de instalare: 
1. Montati sectiunea A in interiorul castii de motocicleta: cele 2 casti  si microfonul trebuie 

amplasate conform pozitiei gurii si urechilor dumneavoastra. Utilizati accesoriile adezive de 
instalare pentru o mai buna prindere. 

2. Aplicati sectiunea B pe ghidonul motocicletei prin intermediul accesoriului de prindere cu 
scai. 

3. Secctiunea C este compusa dintr-un cablu ce permite conectarea statiei radio la 
casti/microfon si butonul PTT. 
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