
Mikrofon Bezprzewodowy
 INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Informacje ogólne

Mikrofon bezprzewodowy & przewodowy, idealny do występów karaoke / do nagrywania śpiewu, na sale 
konferencyjne, wesela, do przeprowadzania przemówień itp.

Cechy produktu:

• Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
• Mikrofon elektretowy, dynamiczny, kierunkowy, który zapewnia odtwarzanie wyjątkowo wyraźnego i

naturalnego głosu. 
• Mikrofon jest bardzo czuły - idealnie wyłapuje głos z otoczenia. 
• Idealny do Karaoke, przeprowadzania konferencji i przemówień, do klubów i dyskotek. 
• Może być używany jako bezprzewodowy lub przewodowy. Duży zasięg działania pozwala na dużą 

swobodę w trakcie mówienia i śpiewania. 
• Bardzo łatwa obsługa -wystarczy podłączyć odbiornik do sprzętu stereo, wzmacniacza lub innego 

sprzętu audio. 
• Standardowe wymiary - pasuje do ogólnie dostępnych statywów mikrofonowych. 
• Bardzo solidny i estetycznie wykonany, obudowa w całości wykonana z metalu. 

Specyfikacja:

• Wtyczka odbiornika: duży Jack 
• Częstotliwość nadawania: FM 
• Wbudowany przycisk on/off/mute 
• Pasmo przenoszenia: 100Hz-10000Hz 
• Opór wyjściowy: 600 Ohm 
• S/N: >=60dB 
• Częstotliwość: 110-120Mhz 
• Zasięg efektywny: ok. 8m (maksymalnie do 10m) 
• Długość kabla: 3m 
• Wymiary mikrofonu: średnica 5cm, długość 18-28cm 
• Kolor: srebrny 

2. Obsługa mikrofonu (pierwsze uruchomienie):

- Odkręć dolną część mikrofonu (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) i umieść w gnieździe 1 baterię AA 
(dołączoną w zestawie), pamiętając o odpowiedniej polaryzacji (+ -)
- Po umieszczeniu baterii zakręć dolną część mikrofonu (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara)
- Przestaw suwak na froncie mikrofonu na pozycję ON
- Następnie odsuń klapkę baterii na odbiorniku sygnału i umieść w nim 1 baterię AA (dołączoną w zestawie), 
pamiętając o odpowiedniej polaryzacji (+ -)
- Teraz możesz już wpiąć odbiornik sygnału do portu Jack głośnika bądź innego urządzenia audio (np. wieży 
czy wzmacniacza), pamiętając o przełączeniu trybu pracy na AUX (zewnętrzne akcesoria)
- Mikrofon jest już gotowy do pracy!

3. Uwagi i środki ostrożności
• Nie wolno otwierać obudowy urządzenia. Czynności serwisowe należy zawsze

zlecić jedynie wykwalifikowanemu personelowi autoryzowanych serwisów.
• Chroń urządzenie przed zamoczeniem, trzymaj z dala od źródeł ciepła.
• Czyść urządzenie za pomocą wilgotnej, delikatnej szmatki.
• W przypadku dłuższego nieużywania mikrofonu, należy wyjąć z niej baterie.
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