
ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА 

БЕЗДРОТОВИЙ ПЕТЛИЧНИЙ МІКРОФОН ДЛЯ ТЕЛЕФОНУ | СМАРТФОНА 

 (Будь ласка, уважно прочитайте перед використанням) 

 

 

ПЕРЕДАВАЧ: 
КОРИСТУВАННЯ КНОПКАМИ: 

1) Щоб включити чи виключити передавач: натисніть та утримуйте кнопку живлення 
декілька секунд; 
2) Щоб налаштувати чутливість мікрофону (U 0-9) чи Вибрати канал (A 00-49) нажміть 
один раз на кнопку живлення, кнопками + та – виберіть необхідний рівень; 
 

ЗАРЯДКА: 

Під час зарядки індикатор живлення буде світитися червоним кольором. Коли індикатор 
погасне – пристрій заряджено повністю. 
 

ПРИЙМАЧ: 

УВІМКНЕННЯ: 

Перемкніть положення тумблеру, якщо синій індикатор світить постійно – передавач та 
приймач синхронізовані і мікрофон можна використовувати, якщо синій індикатор буде 
блимати – не вдалось  синхронізувати передавач та приймач. 

 

ЗАРЯДКА: 

Під час зарядки індикатор живлення буде світитися червоним кольором. Коли індикатор 
погасне – пристрій заряджено повністю. 



СИНХРОНІЗАЦІЯ ПРИЙМАЧА ТА ПЕРЕДАВАЧА: 
 Якщо після ввімкнення приймача та передавача індикатор на  приймачі світить синім 
кольором постійно, то все підключилось автоматично і мікрофон вже можна використовувати. 
 

 Якщо індикатор буде блимати синім кольором, то передавач та приймач сигналу не 
спарені і потрібно зробити наступне: 
1) Включаємо передавач, утримуючи кнопку живлення на передавачі; 
2) Утримуємо одночасно кнопку «плюс» та кнопку «мінус» на передавачі та чекаємо 
появи індикації пошуку на дисплеї; 
3) Після появи індикації пошуку, включаємо приймач; 
4) Після цих дій очікуємо появи на індикаторі приймача постійного синього 
підсвічування. 
 

 

ПЕРЕХІДНИК: 

 Якщо ви будете використовувати даний мікрофон з пристроєм, в якого роз'єм для 
мікрофона 3.5мм  4пін (смартфони, планшети, деякі ноутбуки) то вам перехідник не 
знадобиться, вам достатньо вставити приймач в роз'єм вашого пристрою і все; 
 

 Якщо ви хочете використовувати даний мікрофон з пристроєм, в якого роз'єм для 
мікрофона 3.5мм 3пін (наприклад: більшість диктофонів, ПК, деякі ноутбуки, відеокамери) то 
вам потрібно приймач вставити в роз'єм на перехіднику, а сам перехідник в пристрій.  

 

 

 

Після повного підключення приймача та передавача, потрібно буде настроїти чутливість 
мікрофону (U 0-9). Обираємо потрібну нам чутливість петличного мікрофону за допомогою 
кнопок «плюс» та «мінус», де «плюс» збільшення чутливості, а «мінус» зменшення чутливості; 
 

Також доступно 49 різних каналів передачі звуку (А 00-49), для підбору найбільш вільного від 
перешкод каналу (якщо перешкоди присутні).  
 

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 

 Тип: бездротовий радіомікрофон петлічка; 
 Дальність передачі між мікрофоном і приймачем: до 50 метрів (пряма видимість); 
 Тип мікрофону: ненаправлений конденсаторний; 
 Звуковий сигнал: моно; 
 Кількість каналів: 49 каналів; 
 Регулювання гучності: 9 рівнів; 
 Роз'єм для підключення приймача: jack 3,5 мм.; 
 Тип з'єднання: RF канал; 
 Тип підключення: Plug & Play; 
 Вага приймача: 45 гр.; 
 Розміри приймача (Д х Ш х В): 55 х 2,5 х 10 мм.; 
 Вага мікрофона: 50 грам.; 
 Розміри передавача мікрофона (Д х Ш х В): 40 х 20 х 8  


