
WM73C Mic. UHF Combi 2 canale cu afişaj
WM73 Mic. UHF Microfon de mână 2 canale cu afisaj

WM73H Mic. UHF Lavaliera 2 canale cu afisaj

Ref. nr.: 179.203 / 179.206 / 179.209

MANUAL DE UTILIZARE

ROMÂNĂ

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui microfon fără fir Vonyx. Vă rugăm să citiți cu atenție
acest manual de instrucțiuni, pentru a înțelege cum să utilizați produsul cumpărat în mod corect.
Păstraţi manualul de instrucţiuni pentru referinţe ulterioare.
 Această serie de sisteme profesionale de microfon fără fir utilizează o tehnică de control super-
stabilă PLL și se potrivește cu tehnica de descărcare eficientă, cu consum redus.

Avertizare:
- Citiți întotdeauna manualul înainte de a utiliza produsul.
- Păstrați manualul, astfel încât fiecare utilizator nou să îl poată citi înainte de a utiliza produsul.
- Păstrați întotdeauna ambalajul. Când apare o defecțiune, trimiteți produsul în ambalajul 
original.
- Numai pentru uz intern. Nu utilizați în locuri cu umiditate.
- Nu expuneți la lumina directă a soarelui sau la sursele de căldură. Nu blocați deschiderile de 
ventilație.
- Nu lăsați obiecte mici sau lichide să intre în carcasă. Nu puneți lumânări pe produs. Acest lucru
poate cauza defecțiuni.
- Curățați acest aparat cu o cârpă uscată. Nu utilizați lichide de curățare sau solvent.



- Produsul nu conține piese de schimb. Doar piesele de schimb menționate în acest manual pot fi 
modificate de către utilizator sau personalul de service.
- Nu deschideți niciodată aparatul, serviciul poate fi efectuat numai de personal calificat.
- Nu scoateți niciodată cablul de alimentare din priză cu mâinile ude.
- Deconectați aparatul de la rețeaua electrică înainte de a efectua operațiile de service.
- În timpul refolosirii se poate forma apă de condens, lăsați aparatul să atingă temperatura 
mediului înconjurător înainte de -l folosi.
- Nu lăsați la îndemâna copiilor.
- Când aparatul este deteriorat într-o manieră în care părțile interne sunt vizibile, nu conectați 
niciodată aparatul la o priză de rețea și nu porniți niciodată aparatul. În acest caz, contactați 
furnizorul.
- Când apare o furtună cu descărcări electrice, deconectați întotdeauna acest aparat de la priza 
electrică. Faceți același lucru atunci când unitatea nu va fi sau nu va fi folosită pentru o perioadă 
lungă de timp.
- Folosirea acestui aparat poate provoca perturbări ale echipamentelor insuficient protejate. 
Această perturbare ar putea cauza pagube sau accidente. Verificați dacă există echipament 
sensibil în imediata vecinătate a unității înainte de a o instala.

 
Aparatele elctrice nu se aruncă în acelaşi loc cu deşeurile menajere. Acestea trebuie duse 
la un centru de reciclare. Întrebaţi autorităţile locale sau vânzătorul despre cum puteţi 
face acest lucru.

Nu încercaţi  să reparaţi singuri produsul. Acest lucru duce la pierderea garanţiei.  Nu aduce
modificări produsului. Şi acest lucru duce la pierderea garanţiei produsului. Garanţia nu este
aplicabilă în caz de accidente sau defecţiuni produse de utilizator sau de nerespectarea de către
utilizator a instrucţiunilor din manual. Vonyx nu poate fi tras la răspundere pentru vătămările
corporale cauzate de nerespectarea recomandărilor și avertismentelor privind siguranța. Acest
lucru este valabil și pentru toate daunele sub orice formă.

FAŢĂ ŞI SPATE PRODUS
179.203 WM73C UHF Combi 2 canale cu afisaj
179.206 WM73 UHF Microfon de mână 2 canale cu afişaj
179.209 WM73H UHF Lavaliera 2 canale cu afişsaj

1. Comutatorul de alimentare pentru a porni / opri sistemul



2. Canal de volum A
3. Canal de volum B
4. Ecran LCD
5. Canalul indicator al semnalului "RF" A: Indică recepţia semnalului RF de la transmițător.
6. Canalul indicator al semnalului "RF" B: Indică receţia semnalului RF de la transmițător.
7. Canalul indicator al nivelului audio "AF" A: Indică nivelul semnalului audio al sistemului 
wireless.
8. Canalul indicator al nivelului audio "AF" B: Indică nivelul semnalului audio al sistemului 
wireless.
9. Antena.

10. Conector XLR – canal A echilibrat
11. Conector XLR - canal B echilibrat 
12. Conector Jack 1/4 "
13. Intrare alimentare, 13-15Vdc

MICROFON DE MÂNĂ

1. Comutatorul pornit / oprit. 
2. Indicator baterie descărcată: Lumina 
roșie se aprinde când alimentarea este 
scăzută și schimbați bateria.
3. Capacul bateriei: Deschideți-l pentru a 
instala bateria. scoateți bateriile în caz de 
utilizare îndelungată (nu împiedicați 
scurgerile).

4. Grilă: Protejează cartușul și ajută la reducerea zgomotului 
respirației și a zgomotului produs de vânt.



LAVALIERĂ (OPŢIONAL)

1. Pornirea / oprirea și comutatorul de dezactivare audio.
2. Antena
3. Mufă de intrare pentru microfon Jack: este potrivită pentru 
sistemul de prindere sau pentru setul cu cască lavalier.
4. Indicator baterie descărcată (lumina roșie se aprinde când 
alimentarea este scăzută și necesită schimbarea bateriei)
5. Obțineți reglarea volumului: Reglați câștigul de intrare audio al 
transmițătorului.
6. Comutator de setare de stare: Setați starea de utilizare a 
sistemului de deconectare sau a căștilor lavalier.
7. Capacul bateriei: Deschideți-l pentru a instala bateria. Scoateți 
bateriile în caz de utilizare îndelungată (nu împiedicați scurgerile). 
8. Curea centură

MICROFON CU CLEMA LAVALIERĂ

Conectați conectorul microfonului lavalier furnizat la mufa de conectare a transmițătorului 
(afișată mai jos). Setați starea de lucru a transmițătorului în sistemul lavalieră fără fir (6).

CASCĂ MICROFON

Conectați conectorul microfonului setului cu cască furnizat la mufa de conectare a 
transmițătorului (afișat ca mai jos).
Setați starea de lucru a transmițătorului în sistemul cu cască fără fir (6).

CONEXIUNI SISTEM



1. Conectarea la priză: Conectați adaptorul AC la conectorul de alimentare DC de pe partea din 
spate a receptorului. Conectați adaptorul AC la o priză AC230V de 50 Hz.

2. Antena: Păstrați poziția antenei la un unghi de 45 ° față de verticală. Ca în imaginea de mai 
jos.

3. Conexiune audio: Conectați cablul audio de la ieșirea audio de pe receptor la intrarea de pe 
echipamentul dvs. de amplificare.

OPERARE

Reglaţi volumul receptorului la un nivel minim și porniți receptorul pentru microfon. Dacă LED-
ul RF se aprinde imediat, înseamnă că receptorul are interferențe de la alte semnale sau de 
zgomot. Înainte de a putea utiliza acest sistem de microfon fără fir, trebuie să dezactivați sursa de
interferență. Dacă nu există interferențe, puteți porni microfonul prin comutatorul pornit / oprit. 
Microfonul și receptorul sunt conectate la canalul A sau B, iar LED-ul RF de pe receptor se va 
aprinde. Rotiți butonul de control al volumului de pe receptor în mod lent până la nivelul dorit al 
sunetului.

Sfaturi pentru utilizatori:
1. Ar trebui să vedeți întotdeauna antena receptorului de la locația transmițătorului.
2. Distanța dintre transmițător și receptor trebuie să fie cât mai scurtă posibil.
3. Dacă receptorul are două antene, acestea trebuie ajustate la 45 ° cu o linie verticală.
4. Țineți antenele departe de suprafețele metalice și de adăpost.
5. Nu lăsați antenele să intre în contact sau să se încrucișeze reciproc.



6. Înainte de a utiliza sistemul în prezența publicului, faceți un test pentru a afla unde sunt 
"locurile moarte". Evitați aceste locuri în momentul utilizării.

DEPANAREA

PROBLEMĂ INDICATOR SOLUTIE
Lipsă sunet Indicatorul transmițătorului 

roșu nu este aprins
Trageți comutatorul de pornire
/ oprire a transmițătorului în 
poziția PORNIT. Asigurați-vă 
că bateria este introdusă 
corect, respectând polaritateaa 
bateriei (+/-). Dacă bateria 
este introdusă corect, înlocuiți-
o cu baterie nouă.

Lipsă sunet Indicatorul transmițătorului 
roșu este aprins

Glisați comutatorul MUTE / 
ON al emițătorului în poziția 
ON.

Lipsă sunet Indicatorul receptorului roșu 
este stins.

Asigurați-vă că adaptorul AC 
este bine conectat la priza 
electrică și la conectorul de 
intrare DC. Asigurați-vă că 
funcționează priza electrică de
curent alternativ și alimentați 
tensiunea corespunzătoare.

Lipsă sunet
Indicatoarele semnalului 
receptorului A / B luminează 
stralucitor.

Activați controlul volumului 
receptorului.
Verificați dacă conexiunile de 
ieșire de la receptor către 
echipamentele externe sunt 
sigure

Lipsă sunet Indicatoarele semnalului 
receptorului A / B se sting. 
Transmițătorul și receptorul 
POWER luminează 
stralucitor.

Confirmați frecvențele 
emițătorilor și receptoarelor. 
Mutaţi transmițătorul mai 
aproape de receptor.

Nivelul sonor diferă de nivelul
unui instrument cablat.

Indicatoarele semnalului 
receptorului A / B luminează 
strălucitor.

Reglați nivelul câștigului 
transmițătorului la 
compensare. Reglați volumul 
receptorului dacă este necesar.

Nivelul de distorsiune crește 
treptat

Indicatoarele semnalului 
receptorului luminile A / B și 
transmițătorul LOW 
BATTERY luminează

Înlocuiți bateria emițătorului

Zgomot sau alte semnale radio
sonore prezente.

Indicatoarele de semnalizare 
A / B / luminile sunt aprinse

Identificați sursele potențiale 
de interferențe (alte surse RF) 
și dezactivați, îndepărtați sau 
utilizați un sistem fără fir care 
funcționează la o frecvență 
diferită.

Pierderea momentană a 
sunetului ca transmițător este 
mutată în jurul zonei de 

Indicatorul semnalului 
receptorului A / B luminează 
când sunetul este pierdut

Repoziționați receptorul și 
efectuați din nou testul de 
deplasare. Dacă meniurile 



performanță. audio persistă, marcați pete 
"moarte" și evitați-le în timpul
performanței.

SPECIFICAŢII TEHNICE

WM73C WM73 WM73H
Ref.nr: 179.203 179.206 179.209
Interval frecvenţă 863.100-864.500 MHz
Frecvenţă de răspuns 50Hz-18 kHz
Raport 
semnal/zgomot 

> 85 dB

Clasă 1
Sursă de alimentare 220~240 V AC / 50 Hz
Adaptor 13-15V DC / 500 mA
Dimensiuni pe unitate 147 x 208 x 42 mm

Lavalieră 
STB4 

Microfon 
STB4 

Ref.nr: 179.203B 179.206H
Interval frecvenţă 863.100-864.500 MHz

Baterie 2x 1.5V AA (Baterii)

Ieşire RF >10dBm

Clasă 1

Dimensiune pe unitate 100 x 65 x 28 mm 238 x 50 x 50 mm

Specificațiile sunt tipice. Valorile reale pot ușor să se schimbe de la o unitate la alta. 
Specificațiile pot fi modificate fără o notificare prealabilă.
Produs de clasă I pentru utilizare în banda de frecvențe 863-865MHz.



D    R&TTE Declaraţie de Conformitate

Importator: TRONIOS BV 
Bedrijvenpark Twente 415 
7602 KM – ALMELO

Produs: 179.203; 179.206; 179.209

Descriere produs: WM73C Mic. UHF Combi 2 canale cu afişaj
WM73 Mic. UHF Microfon de mână 2 canale cu afisaj
WM73H Mic. UHF Lavaliera 2 canale cu afisaj

Brand: Vonyx

Produsul este conform cu cerintele estentiale si alte standard relevante R&TTE directiva 
(1999/5/EC)

Distribuitor: Alprod SRL RO3258536 Santana de Mures str. Viilor 452F

Cerință de reglementare: EN 60065 :2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010 +A12:2011
EN 301489-1 V1.9.2:2011 
EN 301489-9 V1.4.1:2007 
EN 301357-1 V1.4.1:2008 
EN 301357-2 V1.4.1:2008

Produsul a îndeplinit cerințele menționate în declarația de mai sus.

Almelo

14.06.2017
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