SGM-990+i ZOOM MIKROFON INSTRUKTIONSMANUAL
Azden SGM-990+i är en riktad ”zoom” mikrofon med två valbara ljudupptagningsformat, ”Lång” och ”Kort”.
Använd lång för att fokusera på din ljudkälla eller för att bättre ta upp ljudet på distans. Använd ”Kort” när
din ljudkälla är nära eller täcker ett större fält. Båda inställningarna ger en bra åtskillnad av icke önskat ljud
från sidor och bakifrån.
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Batteri:
Skruva upp den nedre delen av mikrofonen genom att
skruva höljet moturs. Sätt in ett AAA batteri i batterihållaren.
Kontrollera polariteten från hållaren. Sätt tillbaka höljet och
skruva medurs för att skruva åt. Tvinga inte för hårt, annars
kan du skada gängorna.
Mikrofonhållaren:
Skjut in mikrofonen i hållaren i bakre delen av höljet. Skjut hållaren på den skoformade
hållaren på kameran och skruva åt tumskruven tills den sitter tajt. Skruva inte så hårt att du
skadar gängorna.
Vindbrusmuff:
Skjut vindbrusmuffen över främre delen av mikrofonen och täck över alla slitsar på höljet.
Mikrofonkabeln:
Skjut in mikrofonens stickpropp i jacket för ”Ext. Mic” på din kamera.
Adapterkabeln:
Använd den medkommande TRRS adaptern för att göra mikrofonen kompatibel med
smarttelefoner och tabletter.
Ström och positionsbrytare:
Koppla mikrofonens strömbrytare i läge ”On” och koppa positionsväljaren i ”Long” eller
”Short” beroende på vilkendera som fungerar bättre för dig.
När mikrofonen inte är i användning ska strömbrytaren var i läget ”Off” för att undvika att
batteriet töms.

SPECIFIKATION
Typ:
Känslighet:

Frekvenssvar:
Utgångsimpedans:
Strömkälla:
Max SPL:
SNR:
Utgångskabel:

Super-kardioid elektret kondensator
Läge ”Long”: -33dB/”Short”: -43dB
(vid 1kHz 1V/Pa)
150 – 18.000Hz
Long: 1.7kOhm/Short: 760 Ohm
(vid 1kHz)
DC 1.5V AAA batteri
100dB
Mer än 40 dB
spiralsladd med 3,5mm plugg

POLÄRT SVAR

Lång

Kort
0゜

0゜

15dB

15dB

270゜

15dB

15dB

270゜

90゜

15dB

15dB

15dB

180゜

15dB

1kHz

180゜

90゜

Registrera dig för din 2 års garanti.
Gratulerar valet av SGM-990+i Zoom mikrofon. Mikrofonen SGM-990+i har en begränsad
garanti om två (2) år från första inköpsdatum av slutanvändaren. Registrering krävs för att
garantin ska gälla. Du kan registrera garantin när som helst under två år efter inköpet. För att
registrera produkten, var då vänlig och gör det på sidan warranty.azden.com.

Två års begränsad garanti från Azden
Azden Corporation garanterar, för köparen som först har köpt produkten att produkten av
märket Azden är fri från fel i material och tillverkning. Azdens enda åtagande under garantitiden
ska vara att erbjuda kostnadsfri reparation eller utbyte (helt enligt Azdens eget gottfinnande) av
produkten inom två (2) åt från verifierat inköpsdatum. Som verifikation av inköpsdatum krävs ett
kvitto samt registrering på webbplatsen. Detta för att få tillgång till garantiservice under denna
två (2) års begränsade garanti. Såvida det är i enlighet med gällande lagstiftning ingår inte
frakten till och från Azdens reparatör i denna garanti.
Denna garanti är den enda och uttryckliga garanti som ges med avseende på produkten och alla
andra garantier, uttalade eller underförstådda, är härmed exkluderade. Varken Azden, eller dess
återförsäljare som säljer denna produkt, är ansvariga för skador som orsakas indirekt, av
tillfälliga orsaker eller som följder av dessa.
Garantin förlängs inte på grund av någon defekt, felfunktion eller fel orsakat av felaktig
användning, åverkan, olycksfall, ingripande av gud, felaktig fastsättning, modifiering utan
tillåtelse, tillkopplande av produkten till sådan utrustning den inte är ämnad för eller att
utrustningen som den är tillkopplad till funktionerar felaktigt.
För detaljerade uppgifter gällande garantiavtalet kan läsas på www.azden.com/warranty
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