
Defender MIC-155
Набор из двух беспроводных микрофонов

Инструкция по эксплуатации
Благодарим вас за выбор набора беспроводных микрофонов Defender MIC-155. Перед эксплуатацией
ознакомьтесь с данной инструкцией.

Спецификация:
Назначение: Электроакустический прибор, преобразующий звуковой 

сигнал в электрический.
Тип интерфейса: Радио
Рабочая частота: 87,5 – 92 МГц
Дальность действия: До 30 метров
Мощность передатчика: 9,5 мВт
Импеданс: 600 Ом
Частотный диапазон: 100 Гц – 13 кГц
Чувствительность: 72 дБ
Питание микрофона: 1 батарея 6А22 (типа «Крона»)
Питание приемника: 220 В,  50 Гц

Комплектация: 2 беспроводных караоке-микрофона, приемник сигнала, адаптер 6,3 мм jack/3,5 мм 
jack, 2 батареи 6А22 (типа «Крона»).

Устройство набора.
Передняя панель приемника.

Задняя панель приемника.

Установка приемника.
1. Для наилучшего приема антенны A и B должны быть выдвинуты и установлены вертикально.
2. Подключите кабель к разъему микрофона, компьютера или музыкального центра. При 
необходимости воспользуйтесь переходником, входящим в комплект поставки.
3. Подсоедините приемник к сети, затем включите. Загорится индикатор питания приемника.
4. В зависимости от того, какой микрофон используется в данный момент (A, B или оба), будет 
гореть соответствующий индикатор.



Микрофон.

Подготовка к использованию микрофона.
1. Снимите крышку отсека для батареи. Вставьте батарею согласно полярности, указанной на

микрофоне.
2. Переведите кнопку питания в состояние «ON». Если на микрофоне не горит индикатор 

питания, замените батарею на новую.
3. Положение «STNBY» включает функцию отсечения лишних шумов и делает звук более 

чистым.

Внимание!
Избегайте установки положения антенн приемника под «мертвым» углом, который помешает 
хорошему приему сигнала. 
Не роняйте и не бросайте микрофон и приемник во избежание механических повреждений.
Оберегайте устройство от попадания прямых солнечных лучей и влаги. 
Храните микрофоны вдали от воздействия радиомагнитных волн.
Для достижения лучшей передачи звука не дотрагивайтесь до головки микрофона руками во время 
пения.
Не подносите микрофоны к акустическим колонкам и к друг другу. 
Не использовать изделие в промышленных, медицинских или производственных целях. 
В случае, если транспортировка товара осуществлялась при отрицательных температурах, перед 
началом эксплуатации нужно дать товару согреться в теплом помещении (+16-25 °С) в течение 3 
часов. 
Устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах без 
воздействия вредных и опасных производственных факторов.
Специальные условия хранения, транспортировки и реализации не предусмотрены.



Defender MIC-155
Набір з двох бездротових мікрофонів

Інструкція з експлуатації
Дякуємо вам за вибір набору бездротових мікрофонів Defender MIC-155. Перед експлуатацією 
ознайомтеся з даною інструкцією.

Специфікація::
Тип інтерфейсу: Радіо
Робоча частота: 87.5 - 92 МГц
Дальність дії: До 30 метрів
Потужність передавача: 9,5 мВт
Імпеданс: 600 Ом
Частотний діапазон: 100 Гц - 13 кГц
Чутливість: 72 дБ
Живлення мікрофону: 1 батарея 6А22 (типу «Крона»)
Живлення приймача: 220 В, 50 Гц
Мембрана: 25 мм.

Комплектація:
• 2 бездротових караоке-мікрофона
• Приймач сигналу
• Адаптер 6.3 мм jack / 3,5 мм jack
• 2 батареї 6А22 (типу «Крона»)


Конструкція набору.

Передня панель приймача.

 
 

 

Задня панель приймача.

Встановлення приймача.
1. Для найкращого прийому антени A і B повинні бути висунуті і встановлені вертикально.
2. Підключіть кабель до роз'єму мікрофону, комп'ютера або музичного центру. При необхідності 
скористайтеся перехідником, що входить до комплект поставки.



3. Підключіть приймач до мережі, після чого увімкніть. Засвітиться індикатор живлення приймача.
4. В залежності від того, який мікрофон використовується в даний момент (A, B або обидва), горітиме 
відповідний індикатор.
Мікрофон.

Підготовка до використання мікрофону.
1. Зніміть кришку відсіку для батареї. Встановіть батарею згідно полярності, вказаної на мікрофоні.
2. Переведіть кнопку живлення в стан «ON». Якщо на мікрофоні не горить індикатор живлення, 
замініть батарею на нову.
3. Положення «STNBY» включає функцію відсікання зайвих шумів і робить звук чистішим.

Увага!
Уникайте встановлення положення антен приймача під «мертвим» кутом, який заважає гарному 
прийому сигналу.
Намагайтеся не впустити і не кидайте мікрофон і приймач, щоб уникнути механічних пошкоджень.
Оберігайте пристрій від потрапляння прямих сонячних променів і вологи.
Зберігайте мікрофони далеко від впливу радіомагнітних хвиль.
Для досягнення кращої передачі звуку не торкайтеся до головки мікрофону руками під час співу.
Не підносьте мікрофони до акустичних колонок і один до одного.

http://defender.ua/support/services/
http://www.defender-global.com/
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