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Poznámky k lítiovej batérii
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Vloženie batérie (vi: obr. A.)
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Otvorte kryt priestoru batÈrie pomocou vhodnej
mince a pod.
Vloûte dnu lÌtiov˙ batÈriu + stranou nahor.

Upozornenie

Zatvorte kryt.

Pri nesprávnom používanímôže batéria
explodova@. Nikdy sa nepokúšajte batériu nabíja@,
rozobera@ a nehádžte ju do oňa.

Vložte lítiovú batériu a dbajte pritom na správnu
polaritu. Pri nesprávne založenej batérii nebude
mikrofón fungova@.
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• Držte batériu mimo dosahu detí.
Ak by došlo k prehltnutiu batérie, ihneI
vyhGadajte lekársku pomoc.
• Utrite batériu suchou handričkou aby ste
zabezpečili dobrý elektrický kontakt.
• Dbajte na správne vloženie batérie (polarita).
• Nepoužívajte pri manipulácii s batériou kovovú
pinzetu, pretože táto by mohla spôsobi@ skrat.
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Životnos> batérie
Lítiová batéria Sony CR2025 vydrží cca 100
hodín. Kvôli zachovaniu optimálnej kvality
zvuku by mala by@ batéria vymenená skôr, ako sa
celkom vybije. Ak zariadenie nepoužívate
prepnite prepínač POWER do polohy OFF aby sa
batéria zbytočne neza@ažovala. Pri úplnom vybití
môže batéria spôsobi@ škody na zariadení
(korózia).

B

Použitie mikrofónu (vi: obr. B.)
Pripojte výstupný konektor do prípojky pre
mikrofón na kazetovom magnetofóne a prepínač
POWER prenite do polohy ON.

POWER: ON

Zvláštne upozornenia
ECM-T6

ECM-F8

do mikrofonové zdířky
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• Nenechajte mikrofón nikdy spadnú@ na zem,
ani ho nevystavujte nárazom.
• Nevystavujte mikrofón vysokým teplotám (nad
60°C) a vysokej vlhkosti.
• Ak sa mikrofón nachádza príliš blízko
reproduktora môže dochádza@ ku akustickej
spätnej väzbe. OddiaGte mikrofón od
reproduktorov alebo stíšte hlasitos@.
• Pri nahrávaní vonku dbajte na to, aby mikrofón
nezmokol.
• Ak je mikrofón zašpinený, očistite ho suchou
handričkou.

Technické údaje
Typ
Kondenz·torov˝ mikrofÛn
K·bel mikrofÛnu
Priemer 2,2 mm, odtienen˝ k·bel s L
minijackom,
DÂûka: cca. 1 m
Nap·janie
LÌtiov· batÈria CR2025
éivotnosù batÈrie
cca. 100 hodÌn pri pouûitÌ lÌtiovej batÈrie
Sony CR2025
Rozmery
ECM-T6: cca. 50 x 15 x
34 mm (ö/v/h)
ECM-F8: cca. ∅ 50 x
19 mm
Hmotnosù (vr·tane batÈrie a k·bla)
ECM-T6: cca. 21
g
ECM-F8: cca. 25 g
FrekvenËn˝ rozsah
50 ñ 12.000 Hz
Smerov· charakteristika
guæov·
Citlivosù
EfektÌvna v˝stupn· ˙roveÚ ñ 51,0 ± 4 dBm
(0 dBm = 1mW/pa, 1.000 Hz)
V˝stupn· impedancia
1,7 k Ohm ± 30%
Prev·dzkov· teplota
0∞C ñ 40∞C
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