Microfon dinamic
Manual de instrucţiuni

F-V220 / F-V320
F-V420 / F-V620

© 1999 Sony Corporation

Bun venit !
Vă mulţumim că aţi achiziţionat acest microfon dinamic, marca Sony.
Câteva dintre facilităţile disponibile sunt :
• Echipament de înaltă calitate, ce utilizează ca material magnetic Alnico.
• Carcasă metalică de zinc, foarte rezistentă (pentru modelele F-V420 şi
F-V620).
• Dotat cu conector tip Cannon, de înaltă fiabilitate (pentru modelele F-V420
şi F-V620).
• Cablul de microfon, având diametrul de 5,5 mm (pentru modelele F-V420
şi F-V620), din OFC (cupru fără oxigen) care asigură o foarte bună calitate
a sunetului.
• Conector universal, compatibil cu o gamă largă de echipamente AV, de la
radio casetofon la player de discuri, ce funcţionează cu raze laser.
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Identificarea părţilor componente şi modul de
utilizare

1 Protecţie contra vântului
2 Comutator pentru pornirea / oprirea microfonului
Alegeţi pentru acest comutator poziţia ON când doriţi să folosiţi microfonul.
Pentru ca microfonul să nu mai culeagă semnal, puneţi comutatorul în
poziţia OFF.
3 Corpul microfonului
4 Minimufă de ieşire (pentru modelele F-V220 şi F-V320)
Conector de ieşire (pentru modelele F-V420 şi F-V620)
Conector Cannon, tip XLR-3-12C
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Conectarea microfonului

(În cazul modelelor F-V420 şi F-V620)
Pentru a cupla şi a decupla microfonul, aliniaţi conectorul microfonului cu
mufa destinată acestuia, apoi introduceţi-l până ce se aude un clic şi acesta
este fixat în poziţie.
Pentru a detaşa conectorul, trageţi-l spre exterior în timp ce glisaţi clapeta de
fixare aşa cum este indicat în imaginea de mai jos.

Utilizarea conectorului universal

Microfonul este dotat cu un conector universal care permite cuplarea la un
radio casetofon etc. care are o mufă de telefon sau un miniconector.
Pentru conectarea la un casetofon cu mufă pentru telefon, ataşaţi adaptorul
pentru mufă.
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Poziţionarea microfonului
Pentru voce
Menţineţi microfonul la o distanţă de aproximativ 10 cm de gură.
Dacă microfonul este prea aproape de gură, va apărea efectul de proximitate
(o creştere a răspunsului în başi) sau va culege zgomotul produs de respiraţie.
Deplasaţi microfonul mai departe de gură.

Măsuri de precauţie
• Microfonul nu trebuie să cadă niciodată pe jos şi nici nu trebuie să fie supus
la şocuri puternice.
• Ţineţi microfonul la distanţă de temperaturile deosebit de ridicate (mai mari
de 60°C) şi de umiditatea prea mare.
• Dacă microfonul este aşezat prea aproape de o boxă, poate apărea efectul de
ecou. În acest caz, diminuaţi volumul sonor al boxei, schimbaţi orientarea
microfonului sau îndepărtaţi microfonul de boxă până ce dispare efectul.
• Când microfonul este utilizat în aer liber, aveţi grijă să nu se ude.
• Dacă se murdăresc, ştergeţi microfonul şi conectorul cu o bucată de pânză
uscată.

