
SGM-250
Ammattikäyttöön suunniteltu haulikkomallinen 
suuntamikrofoni, kahdella virransyötöllä

Käyttäjän käsikirja



Turvallisuusmääräykset

• Älä koskaan pura mikrofonia, taikka modifioi sitä millään 
tavalla.

  Modifiointi tai purkaminen mitätöi takuun, lisäksi se voi 
aiheuttaa palovaaran tai vaaratilanteen.

• Tuotetta ei saa varastoida tai käyttää äärilämpötiloissa 
tai lähellä lämmönlähdettä.

• Tuotetta ei saa varastoida tai käyttää paikassa missä se 
voi altistua sateelle tai kosteudelle.

Tuotteen ominaisuudet

• Tuote on uuden mallinen elektreetti kondensaattorim-
ikrofoni joka tarjoaa parhaan herkkyyden ja matalimman 
kohinan luokassaan.

• Virransyötön valinta kahdesta lähteestä: AA-paristo (ei 
sisälly) tai 48V phantom-jännite

• Erikoistyyppinen akustinen putki huipputarkoilla 
vaihekatkaisevilla aukoilla, tämä tuottaa suoran vaihev-
asteen erinomaisella suuntaherkkyydellä sekä hyvän 
dynaamisen äänialan.

• Kytkettävä ylipäästösuodatin matalataajuisen kohinan 
vähentämiselle

• Messinki / aluminiseos parantaakseen vasteen yleisen 
radiokohinaan sekä antaen kestävyyttä rakenteelle

• Kullattu, 3-pinninen XLR pistoke vanhenemisen 
estämiseksi

Ominaisuudet

Taajuusvaste:   20Hz-20kHz
Ylipäästösuodatin:   Valinnainen @160Hz 3dB/Oktaaville
Suuntakuvio:   Hyperhertta
Herkkyys:   -38dB / 1kHz (0dB=1V/Pa)
Dynaaminen ala:   115dB
Impedanssi:  120ohm (1kHz)
Maksimi tuloäänipaine:  132dBSPL (1kHz/1% THD)
Signaali kohina suhde:  77dB (1kHz/1Pa)
Tehontarve:   DC11-50V Phantom-jännite/ 1AA paristo
Liitäntä:   3-pin XLR pistoke
Mitat:   250mm x 21 mm (9.84" x 0.83") (Pituus 
x Läpimitta)
Paino:  160g (5.65oz)
Lisävarusteet: tärinävaimennettu pidin, tuulensuoja ja  
 suojalaukku 
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Mikrofoni SGM-250 voi toimia joko yhdellä AA paristolla tai 
standardi 48V Phantom-jännitesyötöllä. Käyttäjä voi valita 
jännitesyötön katkaisimella.

Pariston asennus, poista suojakuori kiertämällä kuoren 
myötä-päivään samalla kun pidät yläosasta kiinni. Vedä 
suoja hieman alas jolloin paristopidikkeeseen pääsee 
kiinni, mutta lopeta kiertoliikkeen heti kun suoja ei helposti 
enää liiku (suoja jää mikrofoniin kiinni). Aseta paristo 
paikalleen (AA kokoa), huomaa napaisuus joka on 
pidikkeeseen merkitty. Kun paristo on oikein kiinni painat 
kuoren ylös ja kierrät sen vastapäivään lukitaksesi sen. 
Kun kierrät sen kiinni huomioi että kuori tulee liikkua 
pehmeästi ja helposti. Älä pakota suojaa paikalleen koska 
voit muussa tapauksessa vahingoittaa kierteitä.

LED-valo
Kun kytkin on asennossa "BATT ON"
• LED-valo välähtää: Paristossa on tarpeeksi virtaa
• LED-valo vilkkuu: Paristo on loppumaisillaan
• LED-valo ei pala lainkaan: Joko paristoa ei ole asennettu tai paristo 

on täysin tyhjä.

Yleensä paristo kestää SGM-250 käytössä noin 100 tuntia. Kun 
LED-valo vilkkuu paristo voi kestää vielä 10-tuntia. Yleensä 
äänenlaatu kuitenkin heikkenee tässä tilanteessa. Siksi 
suosittelemmekin että vaihdat pariston heti kun LED-valo alkaa 
vilkkua.

Azden SGM-250 tulee varustettuna sopivalla tärinävaimennetulla 
pitimellä ja tuulensuojalla tuuliäänen vähentämiseksi.

Virtakatkaisija
BATT ON: Aseta kytkin tähän asentoon kun käytät mikrofonia 
paristokäyttöisenä.
OFF/ 48V: Aseta kytkin tähän asentoon kun käytät Phantom-jänitettä ja/tai 
et käytä mikrofonia. (Jos jätät kytkimen asentoon "BATT ON", mikrofoni 
tulee jatkuvasti kuormittamaan paristoa.

Ylipäästösuodatin
 Flat (poiskytketty suodatin)

 On (suodatin kytketty)
 * Kytkimen käyttöä ei suositella nauhoituksen aikana koska tämä voi aiheuttaa kytkemisääniä

Pois/päälle kytkin

Ylipäästösuodattimen kytkin

LED paristokäyttövalo

Tärinävaimennettu kamerapidin
 mikrofonille (SMH-2)

Laadukas vaahtomuovinen
 tuulisuoja (WS-250)

XLR pinnikuvaus

Suojamaa
Kuuma

Kylmä

AA paristo

Metallisuoja pohjassa



Rekisteröi 10 
vuoden takuusi

Onnittelemme teitä siitä että olette ostaneet Ammattikäyttöön 
suunnitellun Azden SGM-250 haulikkomikrofonin 
kaksoisjännitesyötöllä. 

Kaikilla Azden tuotteilla on kahden (2) vuoden rajoitettu takuu.
Takuun SGM-250 tuotteelle voi jatkaa kymmeneen (10) vuoteen.

Saadaksesi käyttöösi 10 vuoden takuun, sinun on rekisteröitävä 
mikrofonin verkossa www.azden.com/warranty* 90 päivän sisällä 
ostopäivästä lähtien.

*Azdenin 10 vuoden takuu ei ole saatavissa kaikissa maissa ja kaikki Azdenin tuotteet 
eivät hyväksytä. Tarkasta www.azden.com osoitteesta tarkemmat tiedot.

Azden kahden vuoden rajoitettu takuu

Azden Yhtiö takaa, ensimmäiselle ostajalle, Azden merkkisen tuotteen 
olevan vioista vapaa materiaalin ja asennuksen suhteen. Azdenin ainoa 
velvoite takuuaikana on tarjota, veloituksetta, tuotteelle korjauksen tai 
vaihdon (Azdenin valinnan mukaan), kahden vuoden sisällä ostohetkestä. 
Kuitti päiväyksellä ja rekisteröinnillä on pystyttävä osoittamaan saadakseen 
takuun tämän kahden vuoden rajoitetun takuun. Tuotteen 
lähetyskustannukset Azdenille taikka sen jälleenmyyjälle ei sisälly 
takuuseen, mikäli tämä ei ole laissa määritelty velvoite.

Tämä takuu on ainoa ja yksinomainen takuu annettu tuotteelle ja kaikki muut 
takuut, nimenomaiset tai epäsuorat, ovat tämän mukaan suljettu pois. Ei 
Azden, eikä sen jälleenmyyjä joka myy tuotetta, ole vastuussa epäsuorasta, 
satunnaisesta tai välillisestä vahingosta. 

Tämä takuu ei kata mitään vikaa, vajavuutta taikka toimintahäiriötä joka 
johtuu väärinkäytöstä, tapaturmasta, jumalan teosta, virheellisestä 
kiinnityksestä, tuotteen modifioinnista, tuotteen kytkemisestä sellaiseen 
laitteeseen mihin tuote ei ole tarkoitettu tai laitteiston viasta johtuen. 

Customers in the Asian and Oceania markets contact:
Azden Corp., 1-12-17 Kamirenjaku Mitaka-shi, Tokyo, 181-8533 Japan
phone - 81-1-422-55-5115 (Japan) • fax - 81-1-422-55-0131 (Japan)
www.azden.co.jp • email - sales@azden.co.jp

Customers in the North/South American and European markets contact:
Azden Corp., 200 Valley Rd. Ste 101, Mt. Arlington, NJ 07856
phone - +1 973.810.3070 • fax - +1 973.810.3076 
www.azden.com • email - sales@azden.com


