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A
Acest microfon necesită un sistem de alimentare prin conectare.

Recorder IC

Calculator
personal

Casetofon

Adaptor pentru
conector*

* Utilizaţi adaptorul pentru conector care v-a fost furnizat pentru a cupla
microfonul la intrarea stereo care îi este destinată sau la intrarea pentru
microfon a unui calculator personal. Acest dispozitiv nu poate fi utilizat
împreună cu un calculator Macintosh.
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Utilizarea microfonului (fig. A)

1 Conectaţi microfonul la un casetofon sau la un echipament similar
dotat cu mufă pentru microfon (MIC(PLUG IN POWER)).

2 Puneţi căştile pe urechi.
3 Începeţi înregistrarea.
Sistemul de alimentare prin conectare
Alimentarea microfonului este realizată de echipamentul conectat.
Notă
• Acest produs nu poate fi utilizat pe post de căşti.

Montarea corectă a minicăştilor (fig. B)
• Acest microfon este un echipament de precizie. Nu îl dezasamblaţi.
• Evitaţi expunerea microfonului la temperaturi şi umiditate extrem de ridicate
(de peste 40 °C).
• Dacă microfonul este amplasat în apropierea unor boxe puternice, poate
apărea efectul de ecou (răspuns acustic). Acest efect este cauzat de faptul că
microfonul recepţionează în mod repetat sonorul emis de boxe. Îndepărtaţi
cât mai mult microfonul de boxe.
• Dacă utilizaţi echipamentul în exterior, aveţi grijă să nu fie udat de ploaie
sau de apă sărată.
• Dacă aparatul sau conectorul s-au udat, ştergeţi-le cu o bucată de pânză
uscată.
• Pentru decuplare, trageţi de conector nu de cablu deoarece se poate
deteriora.
• Curăţaţi buşoanele prin spălare cu mâna, folosind o soluţie slabă de detergent.
Detaşaţi buşoanele pentru a le curăţa, după care aveţi grijă să le lăsaţi să se
usuce înainte de le utiliza.
• Buşoanele se pot deteriora în urma depozitării sau utilizării îndelungate.
• Buşoanele pot fi înlocuite când este necesar.
• Montaţi ferm buşoanele. Dacă vreunul se detaşează şi rămâne în ureche,
poate conduce la accidentări.
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Specificaţii
Tip :		

microfon cu condensator electret.

Metoda de purtare :

în interiorul urechii

Alimentare cu energie :

prin conectare la echipament

Directivitate : 			

omniidirecţional

Sensibilitate : 			

nivelul tensiunii de ieşire în circuit deschis
-35 dB (0 dB = 1 V/Pa)

Răspunsul în frecvenţă :

20 ÷ 20.000 Hz

Cablu : 			

lungime de 1,5 m,
cu miniconector mono, în formă de L

Masă : 			

aproximativ 8 g (inclusiv cablul)

Accesorii furnizate : 		
			

buşoane S×1, M×1, L×1
adaptor pentru conector
(miniconector y miniconector stereo) (1)

Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără să fiţi avizaţi.
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