


1. Indicator de pornire
2. Controlul volumului
3. Antenă telescopică
4. Conectori ieșire audio
5. Conectare alimentare



1. Instalați antena:
Recepționează semnal de la transmițător. Asigură-te 
că antena este complet extinsă vertical.

2. Conectori ieșire audio:
Poți să conectezi un cablu audio 
nebalansat cu un Jack de 6.3 între 
receptor și mixer sau amplificator.

3. Alimentare:
Utilizază un alimentator de 12-15V.

4. Întrerupător și control volum:
Reglați volumul la “OFF” și unitatea se va 
opri, reglați volumul la “ON” și unitatea va 
porni. De asemenea, volumul este controlabil.

a. Indicatorul de pornire:
Când lumina roșie străluceșste înseamnă că 
reciver-ul este pornit.

b. Indicatorul de recepție
Indicatorul luminiează în modul standby. 
Când primește semnal de la microfon, lumina 
albastră strălucește. 
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1. Caracteristici:
Calitatea capsulei face performanța dumneavoastră de sunet mai perfectă.

2. Specificații: Microfon de mână.

Mod modulatie                  FM(F3E)
Frecvente                          160-245 MHz
Stabilitate frecvente          ±0.005% 25ºC
Deviatie maxima                  ±40KHz
Putere RF                         10mW
Gama frecvente                 50 - 15000 Hz
Gama dinamica                 100dB
Polaritate                         Cardioid
Baterie                                 9V
Consum de curent        30mA
Durata baterie                6-8 hours
Dimensiuni                        240 cm
Temperatura de lucru        -10°C - +60°C

3. Denumirea componentelor:
1/ Grilaj
2/ LED alimentare
3/ Tub
4/ Inel colorat
5/ Inel
6/ Comutator
7/ Protecție comutator
8/ Capatul tubului



Alte caracteristici
1. Alimentator
• Jack 3.5
• Mini XLR cu 4 Pini
2. Control volu m
• Încet ↙
• Tare ↗
3. Comutator ON-OFF
• ON
• Stand by
• OFF
4. Indicator LED
• Nivel baterie scăzut
• Schimbați bateria când:
Lumina este aprinsă
5. Capac baterie
6. Comutator pentru sensibilitatea microfonului
• Pentru instrumente electrice
• Pentru microfoane dinamice
• Pentru microfoane condenser
7. Etichetă
8. Clemă pentru prindere
• 2 modalități de prindere:
Vertical
Orizontal



Introducere
Vă felicităm pentru alegerea acestui 
excelent microfon profesional care vă 
va oferi rezultate remarcabile la o 
calitate înaltă. Microfonul se pretează 
pentru școli, discursuri, întâlniri și 
profesori.  

Atenție
1) Bateria folosita DC9V.
2) Să nu scăpați bodypack-ul pe jos.
3) Protejează unitatea de umezeală și 
căldură.
4) În cazul în care unitatea o să fie scoasă 
din funcție definitiv, adu-le la inginerul 
tehnic pentru eliminare.


