
U-TUBE 20R
Langaton kaksikanavainen ladattava mikrofonijärjestelmä

Käyttöopas
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Turvaohjeet
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10. Virtalähteet: liitä laite ainoastaan näissä 
käyttöohjeissa mainitun tyyppiseen virtaläh-
teeseen.

11. Maadoitus: kytke virtajohto ainoastaan maa-
doitettuun pistorasiaan.

12. Verkkojohdon suojeleminen: verkkojohdot
on sijoitettava siten, että niiden päälle ei astuta 
tai aseteta raskaita esineitä.

13. Puhdistaminen: irrota verkkojohto pistora-
siasta ennen puhdistusta. Älä käytä neste-
mäisiä puhdistusaineita tai aerosoleja. 
Käytä ainoastaan kosteaa liinaa.

14. Voimalinjat: ulkoantenni on sijoitettava mah-
dollisimman etäälle voimalinjoista.

15. Ellei laitetta käytetä: irrota verkkojohto pis-
torasiasta ellet käytä laitetta pitkään aikaan.

16. Esineet ja nesteet: estä vieraita esineitä 
tippumasta ja nesteitä valumasta laitteen tuule-
tusaukkoihin.

17. Huoltoa vaativat vahingot: toimita laite 
huoltoon, jos:
A. Verkkojohto on vahingoittunut.
B: Laitteen sisälle on pudonnut vieras esine.
C. Laite on ollut alttiina sateelle.
D. Laite ei toimi normaalisti.
E. Laite on pudonnut tai sen kotelo on vahin-

goittunut.
18. Huoltaminen

Laitetta saa huoltaa ainoastaan näissä ohjeissa
mainitulla tavalla. Kaikki muut huoltotoimenpiteet 
on jätettävä valtuutetun huoltohenkilöstön tehtä-
väksi.

Graafisten symbolien selitykset

Tasasivuisen kolmion sisällä olevan
salaman tarkoitus on varoittaa
käyttäjää laitteen sisällä olevasta 
”vaarallisesta” jännitteestä.

Tasasivuisen kolmion sisällä olevan
huutomerkin tarkoitus on huomauttaa
käyttäjää käyttöohjeiden tärkeydestä 
laitetta käytettäessä.

VAROITUS
Tulipalo- tai sähköiskuvaaran pienentämiseksi, älä 
altista tätä laiteta sateelle tai kosteudelle.

1. Lue ohjeet: lue kaikki turva- ja käyttöohjeet 
ennen laitteen käyttöönottoa

2. Säilytä ohjeet: säilytä turva- ja käyttöohjeet 
tulevaa tarvetta varten.

3. Huomioi varoitukset: huomioi kaikki laitteeseen 
ja käyttöohjeisiin merkityt varoitukset.

4. Noudata ohjeita: noudata kaikkia käyttöä
koskevia ohjeita.

5. Lisälaitteet: käytä ainoastaan laitteen valmista-
jan suosittamia lisälaitteita. Muut lisälaitteet voivat
aiheuttaa vaaran.

6. Vesi ja kosteus: älä käytä laitetta veden lähei-
syydessä (esim. kylpyamme, kosteat kellaritilat 
jne.).

7. Vaunut ja telineet: käytä ainoastaan valmista-
jan suosittamaa vaunua tai telinettä.
Laite- ja vaunuyhdistelmää on siirrettävä varo-
vasti. Nopeat pysähdykset, tarpeeton voima ja 
epätasaiset pinnat voivat aiheuttaa kaatumisen.

8. Tuuletus: huomioi tuuletus asentaessasi laitetta. 
Älä aseta laitetta vuoteen, sohvaan, paksun 
maton tms. päälle, joka saattaa peittää sen tuule-
tusaukot.

9. Kuumuus: sijoita laite etäälle kuumuutta synnyttä-
vistä laitteista, kuten lämpöpatterit, liedet, vahvis-
timet jne.

VAROITUS: sähköiskun vaaran välttämiseksi, älä poista koteloa 
(tai takakantta). Laite ei sisällä mitään käyttäjän huollettavissa 
olevia osia. Ainoastaan pätevän huoltoteknikon on lupa huoltaa
laitetta.



Pakkauksen sisältö

Mikrofoni/lähetin Antenni (2) Kaksikanavainen Laturi (1)
(2) vastaanotin (1)

AF-kaapeli (1) Verkkoadapteri (1) AA-paristot (4)

Käyttöopas (1)
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Säätimet ja liitännät
Vastaanotin

Etupaneeli

Takapaneeli
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Varmista ennen virran kytkemistä, että verkko-
adapteri on sopiva 230V verkkojännitteelle.

1. LCD-näyttö (a) Signaali-LED
(b) Taajuus-LED

2. Voimakkuussäädin A-Ch
3. Voimakkuussäädin B-Ch
4. Virtakytkin (POWER)
5. Antenniliitäntä B-Ch

6. Balanced-B liitäntä
7. Sekoitettu lähtöliitäntä (MIXED)
8. Balanced-A liitäntä
9. Verkkoadapterin liitäntä
10. Antenniliitäntä A-Ch



Mikrofoni (lähetin)

Laturi

Lataaminen
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1. Latausliitäntä A
2. Latausilmaisin A
3. Latausilmaisin B

4. Latausliitäntä B
5. Tasajänniteliitäntä (DC)

Aseta mikrofoni laturissa olevaan liitäntään.

Latausilmaisin palaa lataamisen aikana.
Ilmaisin sammuu, kun akku on ladattu täyteen.

VAROITUS!
Älä yritä ladata tavallisia paristoja.



Tekniset tiedot
Mikrofoni (lähetin)
Kantoaaltotaajuus UHF 863-865 MHz
Taajuusstabiliteetti ±0.005%
RF-lähtöteho 10 mW
Dynamiikka-alue >110 dB
Toiminta-alue 75m/250ft

Vastaanotin
Herkkyys -105dB (12dB S/N AD)
Taajuusvaste 50 Hz ~ 18 kHz
Häiriöetäisyys >80 dB
Signaali/kohinasuhde >105 dB (1 kHz-A)
AF-lähtö 0-300 mV
Vastaanottokanava Kaksi kanavaa
Virta 13-18V tasajännite
Toiminta-alue 75m/250 ft (avoimessa tilassa)
Mitat n. 21 x 20 x 4,5 cm

Vianetsintä
Vastaanotin
Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpide
Laite ei toimi. • Vastaanotin on kytketty • Tarkista virtakytkentä.

huonosti virtalähteeseen.
Ei vastaanottosignaalia. • Lähetin on tehokkaan toiminta- • Siirrä vastaanotin tehokkaan toi-

alueen ulkopuolella. minta-alueen sisälle.
• Lähettimen ja vastaanottimen • Säädä lähettimen ja vastaanotti-

toimintataajuus on eri. men taajuus samaksi.
• Antennia ei ole vedetty ulos. • Vedä antenni ulos.

Ääni säröytyy. • Mikrofonin voimakkuus on liian • Vähennä mikrofonin voimakkuutta.
suuri.

Lähetin
Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpide
Laite ei toimi. • Paristojen jännite on liian • Vaihda tilalle tuoreet paristot.

matala.
• Paristot on asennettu väärällä • Asenna paristot oikealla napai-

napaisuudella. suudella.
Ei kantoaaltosignaalia. • Lähetin on tehokkaan toiminta- • Siirrä vastaanotin tehokkaan toi-

alueen ulkopuolella. minta-alueen sisälle.
• Lähettimen ja vastaanottimen • Säädä lähettimen ja vastaanotti-

toimintataajuus on eri. men taajuus samaksi.
Kohinaa ja äänen säröytymistä. • Häiriöt johtuvat muista sähkö- • Lyhennä lähettimen ja vastaanotti-

taajuuksista. men välistä etäisyyttä.
• Jokin toinen lähellä sijaitseva • Yritä käyttää jotain toista toiminta-

lähetin käyttää samaa taajuutta. taajuutta.
• Lähettimen paristojen jännite • Vaihda tilalle tuoreet paristot.

on liian matala.

Maahantuoja: 
KARAOKEKESKUS 

Aittatie 6, 96100 Rovaniemi
040-7004848
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