
MIKROFON BEZPRZEWODOWY KARAOKE
AG100D

INSTRUKCJA OBSŁUGI
1. Informacje ogólne

Kompaktowy  mikrofon  bezprzewodowy  wraz  ze  stacją  oraz  przewodem  do  podłączenia.
Doskonale sprawdzi się przy występach karaoke, ale też przy nagrywaniu śpiewu, na salach
konferencyjnych, weselach czy do przeprowadzania przemówień. Wyposażony w standardowy
wtyk  Jack  6,5  mm  oraz  stację  bezprzewodową  z  nadajnikiem.  Możliwość  korzystania  z
mikrofonu jako przewodowego (długi kabel w zestawie).

Cechy produktu:

• Bezprzewodowy  mikrofon,  który  zapewnia  odtwarzanie  wyjątkowo  wyraźnego  i
naturalnego głosu. 

• Mikrofon jest bardzo czuły - doskonale wyłapuje głos z otoczenia. 
• Idealny do karaoke oraz do przeprowadzania konferencji i przemówień 
• Duży zasięg działania pozwala na swobodę w trakcie mówienia czy 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:

• Materiał: tworzywo sztuczne 
• Zasilanie (mikrofon): 1x bateria AA 1,5V (brak w zestawie) 
• Zasilanie (stacja): 1x bateria AA 1,5V (brak w zestawie) 
• Wtyczka odbiornika: duży Jack 
• Częstotliwość nadawania: VHF/FM 109-120Mhz 
• Wbudowany przycisk: ON / OFF / MUTE 
• Pasmo przenoszenia dźwięku: 100Hz-10000Hz 
• Opój wyjściowy: 600 Ohm 
• S/N: >=80dB 
• Zasięg efektywny: 8 m (maksymalny do 10 m) 
• Długość kabla: 3m 
• Wymiary mikrofonu: 22 cm x 7 cm x 10 cm 
• Kolor: czarny 

2. Obsługa mikrofonu (pierwsze uruchomienie):

- Odkręć dolną część mikrofonu (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) i umieść w gnieździe 1
baterię AA, pamiętając o odpowiedniej polaryzacji (+ -)
-  Po  umieszczeniu  baterii  zakręć  dolną  część  mikrofonu  (przeciwnie  do  ruchu  wskazówek
zegara)
- Przestaw suwak na froncie mikrofonu w pozycję ON
- Następnie odsuń klapkę baterii na odbiorniku sygnału i umieść w nim 1 baterię AA, 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.

UWAGA: Możesz  również  używać  mikrofonu  jak  klasycznego  przewodowego,  pomijając
odbiornik  sygnału  i  podłączając  go  bezpośrednio  do  urządzenia  audio.

3. Uwagi i środki ostrożności

• Nie wolno otwierać obudowy urządzenia. Czynności serwisowe należy zawsze zlecić
wykwalifikowanemu personelowi autoryzowanych serwisów.

• Chroń urządzenie przed zamoczeniem, trzymaj z dala od źródeł ciepła.
• Czyść urządzenie za pomocą wilgotnej, delikatnej szmatki.
• W przypadku dłuższego nie korzystania z mikrofonu i odbiornik sygnału, należy wyjąć z

nich baterie.


