
Instrukcja Obsługi Mikrofonu C-34U

ELMUZ

Podłączenie odbiornika:
1. Przed podłączeniem wyłączyć zarówno odbiornik jak i wzmacniacz (mikser).
2. Ustawić anteny w pozycji pionowej
3. Za pomocą przewodu sygnałowego połączyć wyjście odbiornika lub z wejściem wzmacniacza/miksera
4. Podłączyć do odbiornika wtyk zasilacza zewnętrznego (gniazdo ) a następnie sam zasilacz do gniazda sieci
230V/50Hz.

5. Włączyć zasilanie odbiornika, miksera oraz wzmacniacza, załączyć nadajnik i dopasować poziomy sygnałów tak aby
nie doprowadzać do przesterowań (zniekształceń dźwięku) w najgłośniejszych momentach.

AUX XLR
DC IN

Opis elementów obsługi odbiornika:

P.P.H.U. ELMUZ & BEYMA PL
ul.Młyńska 11, 26-200 Końskie
tel: 0-41-3750022, fax: 0-41-3750020
www.emuz.com.pl

Przeznaczenieurządzenia:
Zestaw nadajnik - odbiornik służydo bezprzewodowej transmisji dźwięku za pośrednictwem fal radiowych. Część nadawcza
zasilana bateryjnie zawiera przetwornik elektroakustyczny (dynamiczny lub pojemnościowy). Część odbiorcza zasilana z
zasilacza sieciowego to element toru elektroakustycznego włączany do wejść miksera dźwięku. Przeznaczenie: sprzęt
profesjonalny przeznaczony do używania na estradziea także doprezentacji, prelekcji , wkościołach, szkołach itp.

Importer:Producent:

Urządzenie przystosowane do eksploatacji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku wywozu do innego kraju Unii Europejskiej
należy w lokalnych przepisach sprawdzić możliwość legalnego używania tego sprzętu (pasmo częstotliwości i moc nadajnika).

1. Potencjometry umożliwiający ustawienie poziom wyjściowego sygnału audio kanałówA,B,C i D
2. Wskaźnik LCD informujący o grupie,kanale i częstotliwości pracy poszczególnych nadajników
3. Wskaźnik ledowy informujący o obecności sygnału w.cz. sygnalizujący włączenie nadajnika (niebeska dioda),
oraz poziomie sygnału audio w przekazie transmisji pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem ("linijka" ledowa AF)

4. Włącznik dwustopniowy: włączenie - wyłączenie odbiornika
5. Złacza BNC anten zewnętrznych
6. Gniazda : gniazda symetrycznego sygnału wyjściowego audio; złącze typu XLR (Canon)
oddzielne dla każdego kanału

7. Gniazdo : gniazdo niesymetrycznego sygnału wyjściowego audio; złącze typu JACK mono
8. Gniazdo do podłączenia zasilacza zewnętrznego

VOLUME:

BALANCED

AUX-mix ABCD
DC INPUT :

Opis elementów obsługi nadajników:
1. Wskaźnik LED: wskaźnik załączenia nadajnika
2. Przełącznik trójpozycyjny , umożliwiający włączenie, wyciszenie lub całkowite wyłączenie nadajnika
3. Gniazdo wejściowe mikrofonu nagłownego
4. Wskaźnik LCD informujący o kanale i częstotliwości pracy nadajnika
5. Komora na BOX baterii zasilających: 2xR6 (AA) 7 lub akumulatorek 6
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Obsługa nadajnika:
1. Do działania nadajnika niezbędne są 2szt. sprawnych baterii alkalicznych 1,5V typu R6 ( AA) które należy umieścić
w BOX baterii 7 lub akumulatorka 6 . Orientacyjny czas działania baterii wynosi 15 - 20 godzin,
akumulatorka 7-10 godzin.

2. Podłączyć mikrofon nagłowny w nadajniku paskowym
3. Włączyć zasilanie włącznikiem trójstopniowym 2 ON/MUTE/OFF

dobrej jakości
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Obsługa ładowarki:
1. Podłączyć zasilacz do gniazda DC12V
2. Podłączyć akumulatorki do gniazd USB
3. Świecenie diody LED na akumulatorku informuje nas o ładowaniu,
zgaśnięcie jej sygnalizuje pełne naładowanie

Ładowarka do akumulatorków


