INSTRUKCJA UBSŁUGI MIKROFONU ZOOM SGM-990+i
Azden SGM-990+i to kierunkowy mikrofon "zoom" z 2 opcjami nagrywania dźwięku, "Długą" oraz "Krótką".
Możesz użyć "Długą", aby skupić się na źródle dźwięku lub aby odbierać lepiej dźwięk z odległości. Użyj
"Krótką", gdy źródło dźwięku znajduje się w pobliżu lub gdy źródło obejmuje szersze pole. Oba ustawienia
odrzucą niechciane dźwięki pochodzące z boku iz tyłu.
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BATTERY:
Najpierw odkręć dolną część mikrofonu obracając
obudowę w lewo. Umieść w obudowie jedną baterię AAA.
Dopasuj bieguny „+” i „–”. Wciśnij dolną część obudowy z
powrotem i przykręć ją kręcąc w prawo zgodnie z ruchem
wskazówek zegara. Nie wkręcaj obudowę na siłę, może to
skutkować uszkodzeniem gwintu.
UCHWYT MIKROFONU:
Załóż mikrofon na uchwyt w kierunku tylnej części obudowy. Przesuń go na uchwycie typu
“shoe mount” kamery i dokręć kółko do oporu. Nie dokręcaj zbyt mocno ponieważ może to
skutkować uszkodzeniem gwintu.
OSŁONA PRZECIWWIETRZNA:
Nałóż osłonę na czubek mikrofonu i przesuń ją tak aby wszystkie rowki zostały pokryte.
KABEL WYJŚCIOWY:
Podłącz kabel wyjściowy mikrofonu do gniazda “Ext. Mic” twojej kamery.
KABEL ADAPTER:
Użyj dołączony kabel adapter TRRS abyś miał możliwość podłączyć mikrofon z smartfonem
lub tabletem.
PRZEŁĄCZNIK ZASILANIA I POZYCYJNY
Obróć przełącznik zasilania na “ON” i obróć przełącznik pozycyjny na LONG (długi) lub
SHORT (krótki), wybierz tryb który ci pasuje na dany moment.
Gdy mikrofon nie jest używany przełącz na “OFF” aby nie wyczerpać baterii.

DANE TECHNICZNE

Typ:
Czułość:

Pasmo Przenoszenia:
Impendacja Wyjściowa:
Zasilanie:
Maks. SPL:
Stosunek Syg. do Szumu:
Zespół Wiązki Wtyczki:

Superkardioidalny Elektretowy
Długa: -33dB / Krótka: -43dB
(at 1 kHz 1 V/Pa)
150 – 18,000 Hz
Długa: 1.7 kΩ / Krótka: 760 Ω
(przy 1 kHz)
270゜
DC 1.5V Bateria AAA
100 dB
Więcej niż 40 dB
Spiralny przewód z
φ 3,5mm wtyczką
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Zarejestruj Się Aby Dostać 2 Letnią Gwarancję
Gratulujemy zakupu mikrofonu Zoom SGM-990+i. SGM-990+i jest objęty dwuletnią (2-lata)
ograniczoną gwarancją ważną od daty zakupu przez użytkownika końcowego. Aby uaktywnić
obecną gwarancję, konieczna jest Rejestracja. Rejestracja może być dokonana w dowolnym
momencie w ciągu dwóch lat od daty zakupu. Aby zarejestrować produkt, przejdź online na
stronę warranty.azden.com.

Dwuletnia Ograniczona Gwarancja Azden
Azden Corporation gwarantuje, pierwszemu nabywcy, że zakupiony produkt marki Azden jest
wolny od wad materiałowych i produkcyjnych. Jedynym obowiązkiem Azden wynikającym z
niniejszej gwarancji jest zapewnienie, naprawy lub wymiany, bez opłat (według uznania Azden),
w ciągu dwóch lat od daty zakupu. Do ustalenia daty zakupu, potrzebny jest paragon fiskalny
(opatrzony datą) oraz jest wymagana rejestracja, aby mieć możliwość wykorzystania niniejszej
dwuletniej ograniczonej gwarancji . Koszty wysyłki uszkodzonego produktu do i od firmy Azden
lub jej dystrybutora nie są objęte niniejszą gwarancją.
Niniejsza gwarancja stanowi wyłączną gwarancję zastrzeżoną podaną w odniesieniu do
produktu, wszelkie inne gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, zostają wykluczone. Firma
Azden, lub sprzedawca, który sprzedaje ten produkt, nie odpowiada za szkody pośrednie,
przypadkowe lub wynikowe.
Niniejsza gwarancja nie obejmuje jakiejkolwiek wady, awarie lub uszkodzenia spowodowane
przez niewłaściwe użycie, nadużycie, wypadek, działanie siły wyższej, wadliwe podłączenie,
nieuprawnioną modyfikację, podłączenie produktu do urządzeń, do których niniejszy produkt
nie jest zamierzony lub wadliwe wyposażene.
Pełne informacje na temat tej umowy gwarancyjnej można znaleźć na stronie internetowej
www.azden.com/warranty.
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