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Prosimy o  zapoznanie się z tą instrukcją. Uważne przeczytanie  instrukcji umożliwi
bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz maksymalne wykorzystanie jego parametrów.
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 Przed rozpoczęciem użytkowania dokładnie zapoznaj się z tym rozdziałem instrukcji.
 Zapoznaj się przede wszystkim z symbolami i komunikatami ostrzegawczymi zaprezentowanymi w tym
 rozdziale gdyż mają one bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji urządzenia.
 Zaleca się zachowanie tej instrukcji aby w przyszłości postępować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

Symbole bezpieczeństwa i sposoby informowania.
Symbole bezpieczeństwa i komunikaty ostrzegawcze zostały umieszczone na urządzeniu aby zabezpieczyć
twoje zdrowie i życie oraz uniknąć uszkodzenia urządzenia. Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj tę
instrukcję wnikliwie i zapamiętaj używane symbole oraz komunikaty ostrzegawcze.

Znak wskazuje potencjalne niebezpieczeństwa, które, jeśli zostanie
zlekceważony, mogą spowodować śmierć lub utratę zdrowia.

Znak wskazuje potencjalne niebezpieczeństwa, które, jeśli zostanie
zlekceważony, mogą wywołać utratę zdrowia lub uszkodzenie sprzętu.

W trakcie instalacji urządzenia

   Nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu lub
   środowiska w którym może być opryskane wodą
   lub inną cieczą, gdyż grozi to porażeniem prądem.

   Zasilaj urządzenie wyłącznie napięciem zalecanym
   przez producenta. Używanie wyższego napięcia
   grozi porażeniem prądem.

   Nie przecinaj i nie naprawiaj przewodu zasilającego.
   Nie ustawiaj na przewodzie zasilającym ciężkich
   przedmiotów. Uszkodzenie przewodu zasilającego
   grozi porażeniem prądem elektrycznym.

 W trakcie przenoszenia urządzenia sznur zasilający
 musi być odłączony od źródła zasilania. Nie dotykaj
 złącz linii głośnikowych - wysokie napięcie grozi
 porażeniem prądem elektrycznym.

 Używaj tylko źródeł zasilania wyposażonych w bolec
 uziemienia ochronnego. Nigdy nie łącz instalacji
 uziemiającej z instalacją gazową.

 W trakcie montażu lub instalacji przestrzegaj zaleceń
 dotyczących minimalnych odległości urządzenia od
 innych przedmiotów. Zła wentylacja urządzenia może
 być powodem usterki lub trwałego uszkodzenia jak
 również może spowodować zagrożenie pożarowe.

W trakcie użytkowania

   W każdym przypadku gdy urządzenie zachowuje się
   niezgodnie z instrukcją lub masz podejrzenia co do
   jego prawidłowego funkcjonowania wyłącz zasilanie,
   odłącz sznur zasilający i skontaktuj się z najbliższym
   dilerem ITC. Twoje zaniepokojenie powinny wzbudzać
   m.in.  takie sytuacje jak:
     Dym lub intensywny zapach wydobywający się z
     urządzenia.
     Woda lub metalowy przedmiot dostał się do wnętrza.
     Mechaniczne uszkodzenie obudowy.
     Uszkodzenie sznura zasilającego - uszkodzenie
     izolacji zewnętrznej lub wtyczki.
     Działanie urządzenia niezgodne z instrukcją.

   Dla zabezpieczenia przed pożarem lub porażeniem
   nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia gdy jest ono
   podłączone do źródła zasilania. W sprawie napraw
   skontaktuj się z najbliższym dilerem ITC.

 Nie stawiaj na urządzeniu naczyń z cieczami oraz
 metalowych przedmiotów które mogą wpaść do
 wnętrza obudowy przez otwory wentylacyjne. Takie
 zdarzenia mogą być powodem pożaru lub porażenia.

  Nie wrzucaj żadnych drobnych przedmiotów przez
  otwory wentylacyjne. Takie działania mogą być
  przyczyną pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
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UWAGA !

Instalacja elektryczna w budynku powinna być wyposażona w wyłącznik umożliwiający całkowite
odłączenie każdego z przewodów linii zasilającej.

W trakcie instalacji urządzenia

    Nigdy nie włączaj urządzenia mokrymi rękami gdyż
    grozi to porażeniem prądem elektrycznym.

    Jeśli chcesz odłączyć urządzenie od sieci zasilającej
    pociągnij za wtyczkę sznura sieciowego, a nie za sam
    sznur. Pociąganie za sznur może spowodować jego
    uszkodzenie co grozi porażeniem prądem
    elektrycznym.

    Kiedy przenosisz urządzenie bądź pewien, że
    przewód zasilający jest odłączony od gniazdka
    sieciowego. Uszkodzenie sznura zasilającego może
    być przyczyną pożaru lub porażenia prądem
    elektrycznym.

  Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych w obudowie
  urządzenia. Przegrzanie urządzenia może być
  przyczyną pożaru.

  Unikaj instalowania urządzenia w pomieszczeniach
   zapylonych, wilgotnych,  blisko źródeł ciepła oraz
   w  miejscach narażonych na bezpośrednią ekspozycję
   na światło słoneczne, dym lub parę wodną. Czynniki
   te mogą spowodować porażenie prądem
   elektrycznym lub pożar.

W trakcie użytkowania

    Nie stawiaj na urządzeniu ciężkich przedmiotów,
    gdyż może to spowodować uszkodzenie obudowy,
    a w konsekwencji uszkodzenie wewnętrznych
    układów elektrycznych urządzenia, co grozi
    porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.

    Przed załączeniem urządzenia ustaw pokrętła
    regulacji głośności w pozycji minimum.
    Głośny dźwięk może spowodować uszkodzenie
    słuchu.

    Nigdy nie używaj urządzenia gdy dźwięk jest złej
    jakości lub zniekształcony. Jest to objaw uszkodzenia,

 które może prowadzić do przegrzania urządzenia
    a w konsekwencji spowodować pożar.

    Jeśli w trakcie długiego okresu eksploatacji nastąpi
    zabrudzenie urządzenia, a zwłaszcza zakurzenie
    otworów wentylacyjnych, skontaktuj się z najbliższym
    dilerem ITC aby zlecić czyszczenie urządzenia.

  Jeśli kurz zgromadzi się na wtyczce zasilacza lub
  płytce zasilania,  grozi to powstaniem pożaru.
  Okresowo zlecaj czyszczenie urządzenia z
  zanieczyszczeń i kurzu.

  Odłączaj urządzenie od sieci zasilającej w trakcie
  czyszczenia, a także gdy nie korzystasz z urządzenia
  więcej niż 10 dni.
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2. CECHY PRODUKTU
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* Możliwość wyboru 2 x 200 częstotliwości pracy z zakresu UHF 640-857 MHz
* Praca w systemie True Diversity
* Synchronizacja nadajnika i odbiornika w podczerwieni
* Sygnały wyjściowe symetryczne na XLR lub niesymetryczne na TRS
* Wyświetlacz LCD dla każdego kanału
* W komplecie 2 nadajniki
* W komplecie zasilacz sieciowy
* Obudowa odbiornika 19"/1U, w komplecie uchwyty montażowe

  T-521US jest dwukanałowym wieloczęstotliwościowym zestawem mikrofonów
bezprzewodowych DPLL, wyposażonym w nadajniki przypinane do paska oraz wkładki
nagłowne. W celu ułatwienia programowania i odczytu parametrów pracy, urządzenie
wyposażono w dwa ciekłokrystaliczne wyświetlacze, po jednym dla każdego kanału
transmisji. Dzięki możliwości wyboru częstotliwości nośnej z zakresu UHF oraz pracy w
układzie True Diversity, przenoszone sygnały użyteczne są wysoce odporne na zakłócenia
zewnętrze i pogorszenie jakości połączenia pomiędzy nadajnikami a bazą, w obszarze
zasięgu pracy. Doskonałe parametry akustyczne, jakość wykonania oraz standardowa
obudowa odbiornika 19"/1U sprawiają, że T-521US może być używany do zastosowań
profesjonalnych.
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  3. NAZWY I FUNKCJE

PANEL FRONTOWY

TRUE - DIVERSITY RECIVIER A TRUE - DIVERSITY RECIVIER B

VOLUME A VOLUME B

POWERIR

1   2                   3                      4      5      1   2                  3          4       6

DC INPUT
12-15V 800mA

- +
ANT B ANT A

BAL B OUT BAL B OUT

UNBAL OUT

A+B B

UNBAL A
 OUT

7        8                                           8                9      10   11       9      12

1.  MENU BUTTON

3.

5.  IR ALGIN WINDOW

7.  POWER SUPPLY JACK

9.  XLR AUDIO OUTPUT

     Przyciski MENU – naciśnij w górę lub w dół, aby uzyskać dostęp do ustawień.
     Naciśnij przycisk SET, aby zapisać ustawienia.

Okno nadajnika/odbiornika podczerwieni

 Przycisk SET – pojedyncze naciśnięcie powoduje szybką synchronizację mikrofonów z odbiornikiem
     przez podczerwień. Podwójne naciśnięcie przycisku uruchamia skanowanie w poszukiwaniu najlepszego
     dostępnego kanału.

     Wyświetlacz – pokazuje opcje menu oraz aktualne ustawienia odbiornika i mikrofonów.

     Pokrętło regulatora głośności

Włącznik zasilania – przytrzymaj, aby uruchomić

     Gniazdo wejściowe zasilania 12V / 1A DC

     Gniazda antenowe BNC

     Wyjścia audio XLR (symetryczne)

Wyjście audio uniwersalne - Jack 6,3mm (niesymetryczne)

     Przełącznik trybu wyjścia – sygnał wyjściowy kanału B, albo suma sygnałów wyjściowych A+B

Wyjście audio kanału A - Jack 6,3mm (niesymetryczne)

2.  SET Button

  DISPLAY

4.  VOLUME CONTROL

6.  POWER SWITCH

8.  ANTENNA CONNECTORS

10.1/4 MIX AUDIO UNBALANCED OUTPUT

11. SWITCH

12. 1/4 AUDIO UNBALANCED OUTPUT



4. OBSŁUGA

4.1 Wyświetlacz
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1. Wskaźniki poziomu sygnału radiowego
2. Wskaźniki poziomu sygnału audio
3. Kiedy świeci się „FREQU”, wyświetlacz pokazuje aktualną częstotliwość pracy
4. Kiedy świeci się „CHANNL”, wyświetlacz pokazuje aktualny kanał pracy
5. Pole 6-segmentowe pokazuje – częstotliwość, kanał i funkcje menu.
6. Kiedy świeci się „MUTE” to znaczy, że nie jest połączony żaden mikrofon.

1
2

3 4 5
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4.2  Menu główne

Naciskając przycisk „SET” wielokrotnie, wybieramy funkcje menu. Strzałkami w górę lub w
dół zmieniamy parametry.
Odbiornik zapamiętuje ustawienia nawet po odłączeniu zasilania.

DISPL – wybór wyświetlania częstotliwości lub kanału.

4.3 Skan częstotliwości

Odbiornik skanuje spektrum widma w poszukiwaniu najlepszej dostępnej częstotliwości.
Naciskaj przycisk SET aż na wyświetlaczu pojawi się SCAN, skanowanie rozpocznie się po
1-2 sekundach. Gdy skanowanie się zakończy, znaleziony kanał/częstotliwość pojawi się na
wyświetlaczu.
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Przy widoku domyślnym naciskamy strzałki w górę lub w dół i wybieramy kanał/częstotliwość.
Naciskamy „SET”, aby zapisać. Przypomina o tym miganie wyświetlacza.

Ustaw czułość strzałkami w górę lub w dół. Naciśnij „SET”, aby zapisać. Zakres czułości od
0dB do 40dB. Przy 40dB zmniejszy się zasięg działania odbiornika.

4.4  Programowanie ręczne

4.5  Ustawianie czułości odbiornika

Naciskaj przycisk „SET” aż na wyświetlaczu pojawi się SQELCH.

4.6 Funkcja „LOCK”

Służy do zabezpieczenia przed niechcianą zmianą ustawień odbiornika.
Naciskaj przycisk „SET” aż na wyświetlaczu pojawi się „LOCK”.

Ustaw za pomocą strzałek pozycję „LOC ON”, jeśli chcesz zablokować obecne ustawienia,
lub „LOCK OFF”, jeśli ustawienia mają być konfigurowalne.
Zatwierdź wybór przyciskiem „SET”.



OBSŁUGA

9

4.7  Funkcje i wskaźniki nadajników

4.8  Synchronizacja nadajników przez podczerwień

TRUE - DIVERSITY RECIVIER A TRUE - DIVERSITY RECIVIER B

VOLUME A VOLUME B

POWERIR

1. Włącz nadajnik.
2. Naciśnij „SET” na odbiorniku. Gdy wyświetlacz mruga, tryb synchronizacji jest włączony.
3. Zbliż okienka podczerwieni nadajnika i odbiornika na odległość mniejszą niż 20cm.

Gdy synchronizacja powiedzie się, numer kanału na odbiorniku i nadajniku będzie
taki sam.

4. Jeśli synchronizacja nie powiedzie się, powtórz procedurę.

IR

IR

IR

+

+

-

-

1. Złącze antenowe
2. Włącznik
3. Wejście audio jack 3,5mm
4. Odbiornik/nadajnik podczerwieni
5. Szczelina na baterie – zalecane baterie lub akumulatory 2x AA Ni-MH
6. Przyciski kontroli głośności
7. Wyświetlacz – kanał i stan baterii
8. Pasek
9. Port ładowania – tylko dla akumulatorów 2x AA Ni-MH

1     2     3   9

4       5 6     6

 7 8
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Model

Parametry transmisyjne

 Zakres częstotliwości

  Ilość częstotliwości w kanale

  Szerokość pojedynczego pasma

Stabilizacja częstotliwości

Zakres dynamiczny

  Dewiacja maksymalna

Pasmo częstotliwości audio

  Dynamika sygnału audio

  Zniekształcenia

  Zasięg w otwartej przestrzeni

Parametry odbiornika

  Typ

  Wejście antenowe

Czułość

  Maksymalny poziom wyjściowy

  Zasilanie

  Wymiary

Parametry nadajnika

  Typ wkładki

  Antena

  Moc nadajnika

  Zasilanie

T-521US

640 - 857 MHz

200

250 kHz

± 0,005%

100 dB

± 45 kHz

80 Hz - 18kHz

105 dB

≤ 0,5 %

ok.100 m

Podwójna superheterodyna

50  / BNCΩ

12dB / Vµ

12 - 18 V DC / 500 mA

 + 10 dBV

19"/1U

Pojemnościowa

Wewnętrzna, helikalna

3 - 30 mW

2 x 1,5V alkaliczne AA
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