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Az elemek behelyezése
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(lásd az A ábrát)
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Helyezzen be megfelelő polaritással egy lítium
elemet. Ha az elemet nem megfelelő polaritással
helyezi be, a mikrofon nem fog működni.

1
2
3

Egy pÈnzÈrmÈhez hasonlÛ t·rggyal nyissa ki az
elemtartÛt.
Helyezzen be egy lÌtium elemet az elemtartÛba, +
oldal·val felfelÈ.
”vatosan z·rja vissza a fedelet.

Az elem kapacitása
Körülbelül 100 óra a CR2025 Sony lítium
elemmel.
A mikrofon magas szintű teljesítményének
fenntartása érdekében az elem a szükségesnél
egy kicsit korábbi cseréje ajánlott. Az elem
lemerülésének és az elemkorrózíó által a
készülékben okozott kár elkerülésének érdekében
állítsa az üzemi kapcsolót OFF pozícióba a
mikrofon használatat után.
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POWER: ON

A mikrofon használata
(lásd az B ábrát)
ECM-T6

ECM-F8

Csatlakoztassa a kimeneti csatlakozó dugót egy
megnó mikrofon aljzatához. Állítsa a POWER
kapcsolót ON állásba.

do gniazda mikrofonu

Előírások
• Soha ne ejtse le a mikrofont és óvja az erős
ütésektől.
• Óvja a mikrofont a szélsőségesen magas
hőmérséklettől (60°C fölött) és nedvességtől.
• Ha a mikrofont hangsugárzók közelében állítja
fel, gerjedés (akusztikus visszacsatolás)
fordulhat elő. Ilyen esetben a mikrofont vigye a
lehető legtávolabb a hangsugárzótól,
változtasson a beállítási szögén, vagy
csökkentse a hangerőt mindaddig, míg
a gerjedés meg nem szűnik.
• Kültéri használat esetén kerülje, hogy a
mikrofon nedves legyen.
Egy száraz ronggyal törölje át a mikrofont, ha
az piszkos lesz.

Megjegyzések a lítium elemmel
kapcsolatban
• A lítium elemet tartsa távol a gyermekektől.
Ha az elemet lenyelik, azonnal hívjon orvost.
• Törölje meg az elemet száraz ronggyal, hogy
megfelelő érintkezést biztosítson.
• Az elem behelyezésénél mindig ellenőrizze a
helyes polaritást.
Ne fogja meg az elemet fémcsipesszel, mert az
rövidzárat okoz.

FIGYELEM
Az elem nem megfelelő kezelés esetében
felrobbanhat.
Ne töltse fel, szerelje szét, vagy dobja tűzbe.

Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a SONY ECMT6/F8 típusú készülék a 2/1984. (III. 10.) IpMBkM.sz. rendeletében előírtak szerint megfelel a
következő műszaki jellemzőknek.
TÌpus

ElektrÈt kondenz·tor mikrofon (h·tsÛ
elektrÈt kondenz·tor tokkal)
Mikrofon vezetÈk
2.2 mm ·tmÈrıj˚ ·rnyÈkolt vezetÈk L alak˙
mini csatlakozÛval
Hossz˙s·g: Kb. 1 m
T·pfesz¸ltsÈg
CR2025 lÌtium elem
Elemkapacit·s
Kb. 100 Ûra, Sony CR2025 lÌtium elemmel
MÈretek
ECM-T6: Kb. 50 x 15 x 34 mm
(szÈ. x ma. x mÈ.)
ECM-F8: Kb. 50 x 19 mm
Tˆmeg (elemmel Ès vezetÈkkel)
ECM-T6: Kb. 21 g
ECM-F8: Kb. 25 g
Frekvencia ·tvitel
50 ñ 12,000 Hz
Ir·nyÈrzÈkenysÈg
Ir·nyÌtatlan
…rzÈkenysÈg Hasznos kimenı jelszint: -51.0 ±4 dB
(0 dBm = 1 mW/Pa, 1,000 Hz)
Kimeneti impedancia
1.7 kΩW ??± 30%
‹zemi hımÈrsÈklet
0∞C - 40∞C

A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül változhatnak.
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