
Tak fordi du købte Azden SMX-10 stereomikrofonen. SMX-10 er designet til videooptagelser, der kræver 
højkvalitets stereolyd.

BATTERI:
Skru den lavere halvdel af mikrofonen ved at dreje etuiet 
mod uret. Indsæt et AAA-batteri. Tjek om polerne sidder 
rigtigt. Genplacér etuiet og drej med uret for at stramme. 
Stram det ikke for meget, da det kan ødelægge 
forbindelserne.

Plug-in-strøm:
SMX-10 virker også på “plug-in-strøm”, hvis det tilbydes af 
det tilsluttede kameras mikrofon-input. I dette tilfælde er et 
batteri ikke nødvendigt. Dog anbefales et friskt batteri for 
den bedste ydeevne. 

MIKROFONHOLDER:
Klik mikrofonen ind i holderen mod bagsiden af etuiet. Lad holderen glide ned i beslaget og 
stram på hjulet, indtil det sidder fast. Stram ikke for meget, da dette kan ødelægge 
forbindelserne. 

VINDSKÆRM:
Skub vindskærmen over forsiden af mikrofonen og dæk alle aftræk i etuiet. 

OUTPUT-KABEL:
Tilslut mikrofonens output kabel til ”Ekst. Mikrofon”-inputtet på dit kamera.

TÆND/SLUK-KNAP:
Skift til ”Tænd” for normalt brug af batteri.
Skift til ”Sluk” for at undgå at dræne batteriet og/eller bruge plug-in-strømmen.
Bemærk: SMX-10 vil fortsætte med at være i brug, selv når den er slukket og/eller batteriet ikke er 
installeret, hvis plug-in-strøm ydes af mikrofonen i inputtet. 

LOW-CUT-FILTERKNAP:
: Skift low cut filter knappen til “TÆND” for at reducere lavfrekvente lyde og øge 
klarheden.
: Ryk low-cut-filterknappen til “SLUK” for et fladt svar og maksimal bas. 
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SPECIFIKATIONER
Type: Stereo Electret Condenser
Følsomhed: -40 dB (ved 1 kHz 1 V/Pa)
Frekvenssvar: 100 – 20,000 Hz
Output-impedans: 1.5 kΩ (ved 1 kHz)
Strømkilde: DC 1.5 V AAA-batteri
Maks. SPL: 100 dB
Signalstøj-rækkevidde: Mere end 60 dB
Ledningssamling: Snoet ledning med φ 3,5 mm stik

POLÆRT MØNSTER



Registrér produktet for at modtage din 2 års garanti.

Tillykke med dit køb af SMX-10 stereomikrofonen. SMX-10 er dækket af en begrænset to (2) års 
garanti fra købsdato. Registrering er påkrævet, for at garantien er gældende. Registreringen kan 
gennemføres når som helst inden for to år fra købsdatoen. For at registrere dette produkt gå 
venligst online på warranty.azden.com.

Azden 2 års begrænset garanti

Azden Corporation garanterer den første køber, at det købte Azden produkt er uden defekter i 
materiale og bearbejdning. Azdens egen forpligtelse under denne garanti er at tilbyde reparation 
eller erstatning uden omkostninger (på Azdens egen regning), inden for 2 år efter købsdato. En 
dateret kvittering er påkrævet for at modtage service under garantien inden for denne 2 års 
garanti. Omkostninger ved forsendelse til og fra Azden eller til dets forhandler bliver ikke dækket 
af denne garanti. 

Denne garanti er udelukkende og kun givet ved, at produktet bliver behandlet med respekt og 
alle andre garantier, udtrykt eller indikerede er hermed ekskluderet. Hverken Azden eller 
forhandleren af produktet er ansvarlig for indirekte, påløbende eller uoverlagte skader.

Denne garanti indebærer ikke nogle defekter, driftsforstyrrelse eller funktionsfejl som følge af 
fejlagtig brug, misbrug, uheld, force majeure, fejlagtig tilslutning, uautoriserede modifikationer, 
tilslutning af dette produkt til udstyr, hvor dette produkt ikke er hensigtsmæssigt eller udstyr 
associeret med defekter.

Alle detaljer vedrørende denne garantiaftale kan findes online på www.azden.com/warranty.
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