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INSTRUKCJA OBS£UGI

WYPRODUKOWANO DLA VOICE KRAFT 
02-133 WARSZAWA  AL.KRAKOWSKA 285
               www.voicekraft.com.pl

   Unia Europejska oraz Europejski Obszar Gospodarczy

   Ten symbol oznacz, ¿e zgodnie z dyrektyw¹ WEEE 
   dotycz¹c¹ zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego
   (2002/96/EC) oraz przepisami lokalnymi nie nale¿y wyrzucaæ
                                  tego produktu razem  z odpadami 
                                  gospodarstwa domowego. Produkt nale¿y 
                                  przekazaæ do wyznaczonego punktu 
                                  gromadzenia odpadów, np. firmie, od której
                                  kupowany jest nowy, podobny produkt 
                                  lub do autoryzowanego punktu 
   gromadzenia zu¿ytych sprzêtu elektrycznego i elektronicznego
   w celu poddania go recyklingowi. Usuwanie tego typu odpadów
    w nieodpowiedni sposób mo¿e mieæ negatywny wp³yw na
   otoczenie i zdrowie innych wzglêdów na niebezpieczne 
   substancje stosowane w takim sprzêcie. 
   Jednoczeœnie pozbycie siê zu¿ytego sprzêtu w zalecany 
   sposób przyczynia siê do w³aœciwego wykorzystania zasobów
   naturalnych. Aby uzyskaæ wiêcej informacji na temat punktów
 , do których mo¿na dostarczyæ sprzêt do recyklingu, prosimy
   skontaktowaæ siê z lokalnym urzêdem miasta, zak³adem
   utylizacji odpadów, skorzystaæ z instrukcji zatwierdzonej
   dyrektyw¹ WEEE lub skontaktowaæ siê z przedsiêbiorstwem
   zajmuj¹cym siê wywozem odpadów domowych.
  (Europejski Obszar Gospodarczy: Norwegia, Islandia i Lichtenstein)
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Instrukcja obs³ugi

Dziêkujemy za wybranie naszego bezprzewodowego mikrofonu.
Przed przyst¹pienie do eksploatacji zapoznaj siê z instrukcj¹
co pozwoli najlepiej wykorzystaæ to urz¹dzenie.

Œrodki ostro¿noœci

Nie otwieraj . Nie modyfikuj
  Nie otwieraj urz¹dzenia poniewa¿ zdjêcie obudowy daje dostêp do 
  niebezpiecznych podzespo³ów . Wszelkie naprawy powierz  serwisowi.

Czyszczenie

  Przed naprawami lub czyszczeniem pamiêtaj o od³¹czeniu od zasilania.
  Urz¹dzenie mo¿esz czyœciæ przy urzyciu miêkiej szmatki. Do usuniêcia plam 
  u¿yj miêkiej szmatki nas¹czonej detergentem i delikatnie zetrzyj plamê. 
  nadmiar detergentu usuñ such¹ szmatk¹.
  Nie wolno stosowaæ benzyny , rozpuszczlniku ani innego produktu 
  chemicznego  poniewa¿ uszkodzisz powierzchniê obudowy.

Dba³oœæ o urz¹dzenie

  Nie u¿ywaj urz¹dzeniach w trudnych warunkach atmosferycznych np. deszcz,
  œnieg, wilgotnoœæ. Poniewa¿ u¿ytkowanie urz¹dzenia w takich warunkach
  stwarza zagro¿enie dla obs³uguj¹cego.
  Urz¹dzenie to nie jest wodoodporne. Dlatego nale¿y je zabezpieczyæ przed 
  dzia³aniem  wody , wody morskiej itd.

Problemy

  Je¿eli twoje urz¹dzenie nie dzia³a w³aœciwie sprawdŸ jakoœæ baterii w twoim 
  urz¹dzeniu. Je¿eli to nie przyniesie efektu skontaktuj siê z serwisem.

Importer : VOICE KRAFT
   

02-133 Warszawa  Al. Krakowska 285

www.VOICEKRAFT.com.pl

Nazwa urz¹dzenia..........................................................

Model...........................................................................

Nr seryjny/kod produktu   ...............................................

Data sprzeda¿y.............................................................

Podpis sprzedawcy.........................................................
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ODBIORNIK

  1. Wyœwietlacz LCD
  2. Regulacja poziomu kana³u 1
  3. Regulacja poziomu kana³u 2
  4. W³¹cznik zasilania
  5. Kontrolka zasilania
  6. Gniazdo anteny kana³u 2
  7. Wyjœcie symetryczne kana³u 2
  8. Wyjœcie niesymetryczne MIXED ( kana³y 1+2 )
  9. Wyjœcie symetryczne kana³u 1
10. Gniazdo zasilania
11. Gniazdo anteny kana³u 1

KARTA GWARANCYJNA

Szanowni Pañstwo
Dziêkujemy za dokonanie zakupu produktu z bogatej oferty firmy VOICE KRAFT 
i gratulujemy trafnego wyboru.  Nabyte przez pañstwa urz¹dzenie charakteryzuje siê
 wysok¹ jakoœci¹ pozwalaj¹c¹ na bezawaryjne u¿ywanie pod warunkiem prawid³owej
 eksploatacji i stosowania zasad zawartych w instrukcji obs³ugi.  
W przypadku wyst¹pienia problemów technicznych z zakupionym produktem prosimy
 Szanownych Pañstwa o zwrócenie siê do sprzedawcy.
Zasady gwarancji
1.Warunkiem korzystania z uprawnieñ gwarancyjnych jest dostarczenie urz¹dzenia 
    wraz z dowodem zakupu i oryginaln¹ , poprawnie wype³nion¹ Kart¹ Gwarancyjn¹ 
    tzn. zawieraj¹c¹ piecz¹tkê firmow¹ sprzedawcy ,  datê sprzeda¿y, nazwê urz¹dzenia , 
    numer seryjny ,model , kod produktu czytelny podpis osoby wystawiaj¹cej kartê 
    oraz podpis kupuj¹cego.
2.Gwarancja jest wa¿na 12 miesiêcy od daty zakupu.
3.Gwarant zobowi¹zuje siê do bezp³atnego usuniêcia ujawnionych w okresie 
    gwarancyjnym wad materia³u i wykonania tej us³ugi przez naprawê w terminie 
    14 dni licz¹c od daty dostarczenia produktu do serwisu. 
4.W przypadku koniecznoœci sprowadzenia czêœci zamiennych z zagranicy termin 
    powy¿szy mo¿e ulec przed³u¿eniu o 30 dni , o czym zostanie poinformowany 
    reklamuj¹cy.
5.Nie s¹ objête gwarancj¹ uszkodzenia powsta³e z przyczyn zewnêtrznych takich jak:
    zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne, losowe, uszkodzenia mechani-
    czne, niew³aœciwa instalacja, eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem. 
6.W przypadku gdy uszkodzenie nie jest objête gwarancj¹ lub urz¹dzenie okaza³o siê
    sprawne Gwarant jest zobowi¹zany do poinformowania reklamuj¹cego o p³atnej 
    naprawie i jej wysokoœci oraz o zaakceptowaniu przez konsumenta jej kosztów.
7.Sprzêt powinien byæ przekazany do serwisu w oryginalnym  opakowaniu fabrycznym.
   W przypadku braku opakowania fabrycznego gwarant nie ponosi odpowiedzialnoœci 
    za uszkodzenia powsta³e podczas transportu do serwisu.
8.Gwarant mo¿e odmówiæ wykonania us³ugi gwarancyjnej w przypadku stwierdzenia 
    naruszenia plomb gwarancyjnych, niekompletnoœci urz¹dzenia, dokonania 
    nieautoryzowanych napraw, zmian konstrukcyjnych, u¿ywania urz¹dzenia w celach
    niezgodnych z przeznaczeniem.
9.Produkty przeznaczone do monta¿u podlegaj¹ gwarancji tylko i wy³¹cznie pod 
   warunkiem zamontowania ich w specjalistycznych serwisach lub zak³adach us³ugowych.
10.Gwarancja w odniesieniu do towarów konsumpcyjnych nie wy³¹cza, nie ogranicza 
       ani nie zawiesza uprawnieñ kupuj¹cego wynikaj¹cych z niezgodnoœci towaru z umow¹. 
12.Niniejsza Karta Gwarancyjna jest jedynym dokumentem , na podstawie którego 
       uprawniony z gwarancji mo¿e dochodziæ swych praw na terytorium 
       Rzeczpospolitej Polskiej.

Oœwiadczam, ¿e zapozna³em siê i akceptujê warunki zawarte w niniejszej Karcie 
Gwarancyjnej.

...............................................................................................................................................



NADAJNIK

Mikrofon rêczny

          1. G³ówka mikrofonu
          2. Korpus mikrofonu
          3. Prze³¹cznik zasilania
          4. Pokrywa baterii

Mikrofon nag³owny

          5. Gniazdo mikrofonu zewnêtrznego
          6. Prze³¹cznik zasilania
          7. Gniazdo anteny
          8. WskaŸnik niskiego napiêcia zasilania
          9. Pokrywa baterii
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WA¯NE INFORMACJE

W wiêkszoœci krajów bezprzewodowe systemy ³¹cznoœci musz¹ spe³niaæ 
okreœlone wymagania a nawet wymagane jest od u¿ytkownika posiadanie 
licencji. Je¿eli masz jakie kolwiek w¹tpliwoœci zapytaj sprzedawcy o 
regulacje prawne w twoim kraju.

DANE TECHNICZNE

Odbiornik

Zakres czêstotliwoœci                                        730-865MHz
Stabilnoœæ czêstotliwoœci                                   <0,002%
Czu³oœæ                                                             2 V at 12dB sinad
Wyjœcie sygna³u                                                XLR 3 pin ( 0,3V )
Wejœcie antenowe                                             TNC
Zasilanie                                                           13-18V DC
Wymiary                                                            210x200x45 mm

Nadajnik

Zakres czêstotliwoœci                                        730-865MHz
Stabilnoœæ czêstotliwoœci                                   <0,002%
Rodzaj modulacji                                              FM
Maksymalna dewiacja                                       30kHz
Moc maksymalna                                              30 mW
Poziom wyciszania                                            -50dB
Zasilanie ,                                                         2 baterie AA 1.5V
Maksymalny czas pracy                                    8 godzin
Wymiary                                                             45 x 270 mm

Audio

Pasmo czêstotliwoœci                                        50-16000Hz
Odstêp sygna³/szum                                         >90dB
Zniekszta³cenia                                                 THD< 1%

ì

Ø
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USTAWIENIA

MIKROFON RÊCZNY

1. Odkrêæ pokrywê baterii
2. Zamontuj dwie baterie AA z zachowaniem polaryzacji
3. Po w³¹czeniu zasilania wskaŸnik zasilania powinien na moment 
    siê zaœwieciæ. Sta³e œwiecenie œwiadczy o roz³adowaniu baterii.

MIKROFON  NAG£OWNY

1. Otwórz pokrywê baterii
2. Zamontuj bateriê 9V z zachowaniem polaryzacji
3. Po w³aczeniu zasilania wskaŸnik zasilania powinien na moment
    siê zaœwieciæ. Sta³e œwiecenie œwiadczy o roz³adowaniu baterii.

STACJA BAZOWA

1. Zamontuj anteny
    Pe³ny zasiêg mo¿na osi¹gn¹æ ustawiaj¹c anteny pod k¹tem 90 stopni.
    Zastosowanie dwóch anten umo¿liwia uzyskanie najlepszego,
    niezak³óconego sygna³u.
2. Przed w³¹czeniem zasilania ustaw regulatory poziomu w pozycji 
    minimum.
3. Pod³¹cz przewody mikrofonowe do wyjœæ stacji bazowej i wzmacniacza
    Je¿eli wzmacniacz ma wejœcie symetryczne nale¿y pod³¹czyæ 
    wyjœcia symetryczne stacji bazowej.
    Natomiast je¿eli wzmacniacz ma wejœcie niesymetryczne pod³¹czamy
    mikrofony z wyjœcia niesymetrycznego pamiêtaj¹c o tym, 
    ¿e wyjœcie niesymetryczne stacji bazowej posiada sygna³ kana³u 1 i 2
    zsumowany na tym wyjœciu.
4. Po w³¹czeniu zasilania wyreguluj poziomy sygna³u
5. Na wyœwietlaczu LCD mamy nastêpuj¹ce informacje:
    - Numer kana³u pracy
    - Czêstotliwoœæ pracy kana³u
    - WskaŸnik poziomu sygna³u w kanale RF
    - WskaŸnik poziomu dŸwiêku w kanale AF

    

Problem              Mo¿liwy powód                         Rozwi¹zanie

                             Zasilanie jest od³¹czone                    Pod³¹cz zasilacz do gniazda
Nie dzia³a              Zasilacz jest nie pod³¹czony              zasilania odbiornika
                                     do odbiornika

                              Mikrofon jest wùàczony                       Wùàcz mikrofon
Brak sygnaùu         Mikrofon pracuje na innej                    Ustaw tà samà czæstotliwoúã
                                                                                          czæstotliwoúci  odbiornika i mikrofonu
                             Antena odbiornika nie podùàczona       podùàcz antenæ odbiornika 

DŸwiêk                 Wejœcie wzmacniacza jest                   Ustaw w³aœw¹ czu³oœæ lub poziom
zniekszta³cony     przesterowane                                      wzmacniacza 

MIKROFON

Problem             Mo¿liwa przyczyna                      Rozwi¹zanie

                             Mikrofon lub odbiornik maj¹                  Ustaw jednakowe czêstotliwoœci
                             ró¿ne czêstotliwoœci pracy                    czêstotliwoœci pracy
Nie dzia³a             roz³adowana bateria                              wymieñ bateriê
                             niew³aœciwy kontakt baterii                    sprawdŸ bateriê i zamontuj ponownie
                             lub niew³aœciwa polaryzacja

                           Mikrofon poza zasiêgiem                        zmniejsz odleg³oœæ miêdzy mikrofonem
Brak sygna³u     odbiornika    a odbiornikiem
                          uszkodzona antena                                 sprawdŸ antenê i ewentualnie wymieñ
                          mikrofon i odbiornik maj¹ rózne              Ustaw jednakowe czêstotliwoœæ
                          czêstotliwoœci pracy                                czêstotliwoœci pracy

                         Zakùócenia z innych mikrofonów              Wy³àcz inne mikrofony
Szum                dwa mikrofony uýywajà tej samej            ustaw kaýdy mikrofon na innej 
                         czæstotliwoúci                                           czæstotliwoúci
                         baterie w mikrofonie                                 wymieñ baterie
                         sà rozùadowane

USUWANIE PROBLEMÓW

5


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5

