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ECM-HGZ1

Smerový Zoom mikrofón
Návod na použitie
Táto značka indikuje
systém pre päticu
s aktívnym rozhraním
určený pre používanie s videozariadeniami Sony.
Videozariadenia a príslušenstvo vybavené týmto
systémom uľahčujú efektívne snímanie.
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Pred používaním zariadenia si pozorne prečítajte
tento návod a uschovajte ho pre prípadné budúce
použitie.

Charakteristické vlastnosti
• ECM-HGZ1 je super-smerový mikrofón
špeciálne určený pre kamkordéry vybavené
päticou s aktívnym rozhraním pre príslušenstvo.
• Jednoduché nasadenie do pätice s aktívnym
rozhraním.
Pätica s aktívnym rozhraním napája zariadenie
a prenáša tiež signály z mikrofónu, takže nie je
potrebné používať žiadne prekážajúce káble.
• Možnosť prepnúť mikrofón do režimu ZOOM,
ktorý pracuje synchronizovane s funkciou
transfokácie (Zoom) na kamkordéri a zvuk
sa sníma podľa zameriavania objektu (stereo
panoráma) alebo do nesynchronizovaného
režimu GUN, ktorý sa vyznačuje presnou
smerovosťou.

Bezpečnostné upozornenia
• Dbajte na to, aby vám mikrofón nespadol, ani
ho nevystavujte nadmerným otrasom.
• Nevystavujte ho extrémne vysokým teplotám
a vlhkosti.
• Pri používaní v exteriéri nesmie mikrofón
navlhnúť v daždi ani od morskej vody.
• V prípade znečistenia vyčistite mikrofón suchou
handričkou.

Nasadenie mikrofónu (Pozri obr. A)
Pred nasadením/vybratím mikrofónu
na/z kamkordér(a) nastavte prepínač Power
na mikrofóne na “OFF”.
1 Uťahovací prstenec otočte úplne doľava
smerom k “RELEASE” 1.
(Pozri obr. A-1)
2 Zarovnajte šípku na zadnej strane
mikrofónu 2 so šípkou na kamkordéri 3.
(Pozri obr. A-1)
3 Nasaďte konektor (kontakty) mikrofónu
do konvexného konektora 4 na
kamkordéri. Potom posuňte mikrofón
v smere šípky na kamkordéri 3.
4 Uťahovací prstenec otočte smerom
k “LOCK” tak, aby zacvakol.
(Pozri obr. A-2)

5 Špic mikrofónu nasmerujte na snímaný
objekt.
Mikrofón je možné otáčať o viac než 180 stupňov.

Zloženie mikrofónu
1 Otočením uťahovacieho prstenca
smerom k “RELEASE” prstenec uvoľnite.
2 Pritlačte mikrofón nadol, posuňte ho
opačným smerom, než je smer šípky
a vyberte ho.

Schéma smerovosti
Možnosť prepnúť mikrofón do režimu ZOOM, ktorý
pracuje synchronizovane s funkciou transfokácie
(Zoom) na kamkordéri a zvuk sa sníma podľa
zameriavania objektu alebo do nesynchronizovaného
režimu GUN, ktorý sa vyznačuje presnou
smerovosťou. (Smerovosť pozri na obrázku nižšie.)
Ak používate vstavaný mikrofón kamkordéra

Poznámka

Predná zóna

Ak je nasadenie mikrofónu obtiažne, otáčajte
uťahovacím prstencom smerom k “RELEASE”,
kým je to možné. Zaistenie sa uvoľní.
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Používanie mikrofónu
(Pozri obr. B)
Účel
Používanie mikrofónu
v synchronizácii s funkciou
transfokácie

Zadná zóna
Poloha prepínača

Ak používate tento mikrofón

ZOOM

Používanie vstavaného
mikrofónu kamkordéra

OFF

Nepoužívanie mikrofónu
v synchronizácii
s funkciou transfokácie

GUN

Predná zóna
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Zadná zóna

Poznámky

• Kamkordér nikdy nedvíhajte za nasadené
zariadenie.
• Ak mikrofón nepoužívate, zložte ho a uskladnite
ho v dodávanom puzdre. V puzdre mikrofón
prenášajte, aj keď ho prenášate oddelene od
kamkordéra.
• Ak vám nasadený mikrofón bráni vo vložení/
vybratí kazety, otočte ho.
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Technické údaje
Model

Elektronický kondenzátorový
mikrofón
Smerovosť
Super-smerový
Hmotnosť
Cca 50 g
Príkon
Cca 6 mW
(ak nie je registrovaný žiadny zvuk)
Dodávané položky
Smerový Zoom mikrofón (1),
Puzdro (1),
Návod na použitie
Právo na zmeny vyhradené.

Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení (Platí
v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho
je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného
miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť
potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom
prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných
informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte
prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu alebo predajňu,
kde ste výrobok zakúpili.

