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Ten symbol oznacz, że zgodnie z dyrektywą WEEE
dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(2002/96/EC) oraz przepisami lokalnymi nie należy wyrzucać
tego produktu razem z odpadami
gospodarstwa domowego. Produkt należy
przekazać do wyznaczonego punktu
gromadzenia odpadów, np. firmie, od której
kupowany jest nowy, podobny produkt
lub do autoryzowanego punktu
gromadzenia zużytych sprzętu elektrycznego i elektronicznego
w celu poddania go recyklingowi. Usuwanie tego typu odpadów
w nieodpowiedni sposób może mieć negatywny wpływ na
otoczenie i zdrowie innych względów na niebezpieczne
substancje stosowane w takim sprzęcie.
Jednocześnie pozbycie się zużytego sprzętu w zalecany
sposób przyczynia się do właściwego wykorzystania zasobów
naturalnych. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów
, do których można dostarczyć sprzęt do recyklingu, prosimy
skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, zakładem
utylizacji odpadów, skorzystać z instrukcji zatwierdzonej
dyrektywą WEEE lub skontaktować się z przedsiębiorstwem
zajmującym się wywozem odpadów domowych.
(Europejski Obszar Gospodarczy: Norwegia, Islandia i Lichtenstein)
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INSTRUKCJA OBSŁUGI
WYPRODUKOWANO DLA VOICE KRAFT
02-133 WARSZAWA AL.KRAKOWSKA 285
www.voicekraft.com.pl

PROFESJONALNY MIKROFON BEZPRZEWODOWY

Instrukcja obsługi
Dziękujemy za wybranie naszego bezprzewodowego mikrofonu.
Przed przystąpienie do eksploatacji zapoznaj się z instrukcją
co pozwoli najlepiej wykorzystać to urządzenie.

Importer : VOICE KRAFT Leszek Potocki
02-133 Warszawa Al. Krakowska 285
www.VOICEKRAFT.com.pl

Nazwa urządzenia..........................................................
Model...........................................................................
Nr seryjny/kod produktu ...............................................
Data sprzedaży.............................................................
Podpis sprzedawcy.........................................................

Środki ostrożności
Nie otwieraj . Nie modyfikuj
Nie otwieraj urządzenia ponieważ zdjęcie obudowy daje dostęp do
niebezpiecznych podzespołów . Wszelkie naprawy powierz serwisowi.
Czyszczenie
Przed naprawami lub czyszczeniem pamiętaj o odłączeniu od zasilania.
Urządzenie możesz czyścić przy urzyciu miękiej szmatki. Do usunięcia plam
użyj miękiej szmatki nasączonej detergentem i delikatnie zetrzyj plamę.
nadmiar detergentu usuń suchą szmatką.
Nie wolno stosować benzyny , rozpuszczlniku ani innego produktu
chemicznego ponieważ uszkodzisz powierzchnię obudowy.
Dbałość o urządzenie
Nie używaj urządzeniach w trudnych warunkach atmosferycznych np. deszcz,
śnieg, wilgotność. Ponieważ użytkowanie urządzenia w takich warunkach
stwarza zagrożenie dla obsługującego.
Urządzenie to nie jest wodoodporne. Dlatego należy je zabezpieczyć przed
działaniem wody , wody morskiej itd.
Problemy
Jeżeli twoje urządzenie nie działa właściwie sprawdź jakość baterii w twoim
urządzeniu. Jeżeli to nie przyniesie efektu skontaktuj się z serwisem.
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ODBIORNIK

KARTA GWARANCYJNA

1. Włącznik zasilania
2. Regulacja poziomu kanału
3. Wyświetlacz LCD
4. Gniazdo anteny
5. Wyjście symetryczne MIXED ( kanały 1+2+3+4 )
6. Wyjście niesymetryczne MIXED ( kanały 1+2+3+4 )
7. Wyjście niesymetryczne kanału
8. Gniazdo zasilania

Szanowni Państwo
Dziękujemy za dokonanie zakupu produktu z bogatej oferty firmy VOICE KRAFT
i gratulujemy trafnego wyboru. Nabyte przez państwa urządzenie charakteryzuje się
wysoką jakością pozwalającą na bezawaryjne używanie pod warunkiem prawidłowej
eksploatacji i stosowania zasad zawartych w instrukcji obsługi.
W przypadku wystąpienia problemów technicznych z zakupionym produktem prosimy
Szanownych Państwa o zwrócenie się do sprzedawcy.
Zasady gwarancji
1.Warunkiem korzystania z uprawnień gwarancyjnych jest dostarczenie urządzenia
wraz z dowodem zakupu i oryginalną , poprawnie wypełnioną Kartą Gwarancyjną
tzn. zawierającą pieczątkę firmową sprzedawcy , datę sprzedaży, nazwę urządzenia ,
numer seryjny ,model , kod produktu czytelny podpis osoby wystawiającej kartę
oraz podpis kupującego.
2.Gwarancja jest ważna 12 miesięcy od daty zakupu.
3.Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych w okresie
gwarancyjnym wad materiału i wykonania tej usługi przez naprawę w terminie
14 dni licząc od daty dostarczenia produktu do serwisu.
4.W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin
powyższy może ulec przedłużeniu o 30 dni , o czym zostanie poinformowany
reklamujący.
5.Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych takich jak:
zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne, losowe, uszkodzenia mechaniczne, niewłaściwa instalacja, eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem.
6.W przypadku gdy uszkodzenie nie jest objęte gwarancją lub urządzenie okazało się
sprawne Gwarant jest zobowiązany do poinformowania reklamującego o płatnej
naprawie i jej wysokości oraz o zaakceptowaniu przez konsumenta jej kosztów.
7.Sprzęt powinien być przekazany do serwisu w oryginalnym opakowaniu fabrycznym.
W przypadku braku opakowania fabrycznego gwarant nie ponosi odpowiedzialności
za uszkodzenia powstałe podczas transportu do serwisu.
8.Gwarant może odmówić wykonania usługi gwarancyjnej w przypadku stwierdzenia
naruszenia plomb gwarancyjnych, niekompletności urządzenia, dokonania
nieautoryzowanych napraw, zmian konstrukcyjnych, używania urządzenia w celach
niezgodnych z przeznaczeniem.
9.Produkty przeznaczone do montażu podlegają gwarancji tylko i wyłącznie pod
warunkiem zamontowania ich w specjalistycznych serwisach lub zakładach usługowych.
10.Gwarancja w odniesieniu do towarów konsumpcyjnych nie wyłącza, nie ogranicza
ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
12.Niniejsza Karta Gwarancyjna jest jedynym dokumentem , na podstawie którego
uprawniony z gwarancji może dochodzić swych praw na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję warunki zawarte w niniejszej Karcie
Gwarancyjnej.

...............................................................................................................................................
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WAŻNE INFORMACJE

NADAJNIK

W większości krajów bezprzewodowe systemy łączności muszą spełniać
określone wymagania a nawet wymagane jest od użytkownika posiadanie
licencji. Jeżeli masz jakie kolwiek wątpliwości zapytaj sprzedawcy o
regulacje prawne w twoim kraju.

Mikrofon ręczny

DANE TECHNICZNE
Odbiornik
Zakres częstotliwości
Stabilność częstotliwości
Czułość
Wyjście sygnału symtryczne
niesymetryczne
Wejście antenowe
Zasilanie
Wymiary

200-270MHz
<0,002%
2μV at 12dB sinad
XLR 3 pin
Jack 6,3mm
TNC
12-18V DC 7W
480x210x45 mm

1. Główka mikrofonu
2. Korpus mikrofonu
3. Przełącznik zasilania
4. Pokrywa baterii

Nadajnik
Zakres częstotliwości
Stabilność częstotliwości
Rodzaj modulacji
Maksymalna dewiacja
Moc maksymalna
Poziom wyciszania
Zasilanie ,
Maksymalny czas pracy
Wymiary
mikrofon ręczny

200-270MHz
<0,002%
FM
30kHz
30 mW
-50dB
2 baterie AA 1.5V
6-8 godzin
Ø 45 x 270 mm

Mikrofon nagłowny

Audio
Pasmo częstotliwości
Odstęp sygnał/szum
Zniekształcenia

50-16000Hz
>90dB
THD< 1%
5. Gniazdo mikrofonu zewnętrznego
6. Przełącznik zasilania
7. Gniazdo anteny
8. Wskaźnik niskiego napięcia zasilania
9. Pokrywa baterii
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USTAWIENIA

USUWANIE PROBLEMÓW

MIKROFON RĘCZNY
1. Odkręć pokrywę baterii
2. Zamontuj dwie baterie AA z zachowaniem polaryzacji
3. Po włączeniu zasilania wskaźnik zasilania powinien na moment
się zaświecić. Stałe świecenie świadczy o rozładowaniu baterii.

Problem
Nie działa

Możliwy powód

Rozwiązanie

Zasilanie jest odłączone
Zasilacz jest nie podłączony
do odbiornika

Podłącz zasilacz do gniazda
zasilania odbiornika

Mikrofon jest włączony
Mikrofon pracuje na innej
Antena odbiornika nie podłączona

Włącz mikrofon
Ustaw tą samą częstotliwość
częstotliwości odbiornika i mikrofonu
podłącz antenę odbiornika

Wejście wzmacniacza jest
przesterowane

Ustaw właśwą czułość lub poziom
wzmacniacza

MIKROFON NAGŁOWNY
1. Otwórz pokrywę baterii
2. Zamontuj baterię 9V z zachowaniem polaryzacji
3. Po właczeniu zasilania wskaźnik zasilania powinien na moment
się zaświecić. Stałe świecenie świadczy o rozładowaniu baterii.

Brak sygnału

Dźwięk
zniekształcony

STACJA BAZOWA
1. Zamontuj anteny
Pełny zasięg można osiągnąć ustawiając anteny pod kątem 90 stopni.
2. Przed włączeniem zasilania ustaw regulatory poziomu w pozycji
minimum.
3. Podłącz przewody mikrofonowe do wyjść stacji bazowej i wzmacniacza
Jeżeli wzmacniacz ma wejście symetryczne należy podłączyć
wyjścia symetryczne stacji bazowej.
Natomiast jeżeli wzmacniacz ma wejście niesymetryczne podłączamy
mikrofony z wyjścia niesymetrycznego pamiętając o tym,
że wyjście niesymetryczne stacji bazowej posiada sygnał kanałów
zsumowany na tym wyjściu.
4. Po włączeniu zasilania wyreguluj poziomy sygnału
5. Na wyświetlaczu LCD mamy następujące informacje:
- Częstotliwość pracy kanału
- Wskaźnik poziomu sygnału w kanale RF
- Wskaźnik poziomu dźwięku w kanale AF

MIKROFON

Problem

Nie działa

Brak sygnału

Szum
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Możliwa przyczyna
Mikrofon lub odbiornik mają
różne częstotliwości pracy
rozładowana bateria
niewłaściwy kontakt baterii
lub niewłaściwa polaryzacja

Mikrofon poza zasięgiem
odbiornika a odbiornikiem
uszkodzona antena
mikrofon i odbiornik mają rózne
częstotliwości pracy

Zakłócenia z innych mikrofonów
dwa mikrofony używają tej samej
częstotliwości
baterie w mikrofonie
są rozładowane
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Rozwiązanie
Ustaw jednakowe częstotliwości
częstotliwości pracy
wymień baterię
sprawdź baterię i zamontuj ponownie

zmniejsz odległość między mikrofonem
sprawdź antenę i ewentualnie wymień
Ustaw jednakowe częstotliwość
częstotliwości pracy

Wyłącz inne mikrofony
ustaw każdy mikrofon na innej
częstotliwości
wymień baterie

