
Defender MIC-140/MIC-142
Беспроводной караоке микрофон

Инструкция по эксплуатации

Благодарим вас за выбор беспроводного микрофона Defender.
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 15 м
Мощность передатчика: 8-9 мВт
Импеданс: 600 Ом
Частотный диапазон: 100 Гц – 13 кГц
Чувствительность: 72 дБ
Питание микрофона: 1 батарея AА
Питание приемника: 1 батарея AА
Мембрана: 25 мм

Комплектация:

 Беспроводной караоке-микрофон

 Приемник сигнала

 Адаптер 6,3 мм jack / 3,5 мм jack 

 2 батареи AА

 Кабель 3 м

Подключение микрофона.
1. Установите батарею питания AA в приемник сигнала. Соблюдайте полярность, указанную на 
корпусе приемника.
2. Установите элемент питания АА в микрофон.
3. Подключите приемник питания к источнику звука.
4. Подключите антенный блок к микрофону.
5. Включите микрофон и приемник.
6. Не отключайте микрофон при работающем приемнике, это может привести к появлению шумов.
7. Для подключения микрофона также можно использовать трехметровый кабель, подключаемый 
напрямую к микрофону. В случае проводного подключения батарея не требуется, а включение 
микрофона производится установкой переключателя в положение MIC.

Эксплуатация микрофона.
1. Если качество звучания микрофона ухудшилось, замените элементы питания приемника и 
микрофона. Также попробуйте изменить угол наклона антенны для достижения оптимального приема 
сигнала. 
2. Вынимайте батареи из устройства, если не планируете эксплуатацию устройства в течение 
длительного срока.



3. Устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах без 
воздействия вредных и опасных производственных факторов.
4. Специальные условия хранения, транспортировки и реализации не предусмотрены.

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. 



Defender MIC-140/MIC-142

Бездротовий мікрофон

Інструкція з експлуатації

Дякуємо вам за вибір бездротового мікрофона Defender.
Перед експлуатацією ознайомтеся з даною інструкцією.

Специфікація:
Тип інтерфейсу: Радіо 
Робоча частота: 87,5 – 92 МГц 
Дальність дії: До 15 м
Потужність передавача: 8-9 мВт
Імпеданс: 600 Ом
Частотний діапазон: 100 Гц – 13 кГц
Чутливість: 72 дБ
Живлення мікрофону: 1 батарея AА
Живлення приймача: 1 батарея AА
Мембрана: 25 мм

Комплектація:

 Бездротовий караоке-мікрофон

 Приймач сигналу

 Адаптер 6,3 мм jack / 3,5 мм jack 

 2 батареї АА

 Кабель 3 м

Підключення мікрофону.
1. Встановіть батарею живлення AA в приймач сигналу. Дотримуйтесь полярності, зазначеної на 
корпусі приймача.
2. Встановіть елемент живлення АА в мікрофон..
3. Підключіть приймач живлення до джерела звуку.
4. Підключіть антенний блок до мікрофону.
5. Увімкніть мікрофон і приймач.
6. Не відключайте мікрофон при працюючому приймальнику, це може привести до появи шумів.
7. Для підключення мікрофону також можна використовувати триметровий кабель, що підключається 
безпосередньо до мікрофону. У разі дротового підключення батарея не потрібна, а включення 
мікрофона проводиться встановленням перемикача в положення MIC.

Експлуатація мікрофону.
1. Якщо якість звучання мікрофону погіршилася, замініть елементи живлення приймача і мікрофону. 
Також спробуйте змінити кут нахилу антени для досягнення оптимального прийому сигналу. 
2. Виймайте батареї з пристрою, якщо не плануєте експлуатацію пристрою протягом тривалого 
терміну.
3. Не використовувати виріб за промисловим, медичним або виробничим призначенням.



4. Якщо виріб транспортувався при температурі нижче 0°С, то перед початком експлуатації потрібно 
витримати виріб при температурі не нижче +16°С протягом 3-х годин.

Увага!
Уникайте установки 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. 
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