
Micro sense fils de petaca LD
Systems WSECO2

Característiques:

• Micròfon sense fils de petaca UHF
(de diadema).

• Banda UHF (863.900 MHz)
• Utilitza 2 piles de 1,5V tipus AA (LR6)
• Distància màxima recomanada sense 

barreres: 40 m 
• 10h contínues de funcionament (pila nova)

Components:
– Base receptora.
– Alimentador.
– Cable Jack.
– Micro sense fils de diadema.
– Petaca.
– 2 Piles 1,5 V de tipus AA (LR6)(No entra en el lloguer).

Especificacions:
BASE RECEPTORA WIRELESS

1. Indicador d'encesa.
2. Indicadors d'antena
(indiquen si l'antena 
de funcionament és la A o la B).
3. Indicador de senyal d'àudio
(s'il·lumina si hi arriba senyal). 
4. Indicador de PEAK.
(s'il·lumina si hi ha massa senyal
d'àudio, i per tant distorsiona la
senyal. Per eliminar la distorsió
s'ha de reduir el nivell de senyal
que envia el transmissor.
5. Control de nivell del
receptor.
6. Sortida d'àudio balancejada.
Connexió XLR (canon)
7. Presa de corrent per l'alimentador.
8. Cancel·lació de soroll. Si la rodeta
està massa cap a la dreta perdrem
senyal i rang d'abast.
9. Sortida no balancejada.
Connexió jack.

PETACA



1. Antena de transmissió. No tocar, tapar ni doblegar.
2. Entrada de mini-XLR per al micròfon de diadema.
3. MIC/0dB/-10dB. Ajust del nivell de sensibilitat d'entrada. Si s'encén l'indicador de PEAK del receptor és
aquest selector el que s'haurà de desplaçar cap a la dreta.
4. ON/STANDBY/OFF (encès/en espera/apagat). Si el LED vermell parpelleja indica un bon nivell de càrrega
de les piles. En la posició STANDBY el transmissor està funcionant però no emet senyal d'àudio.
5. Indicador de piles. Si queda permanent en vermell s'han de canviar.
6. Us de la petaca. Penjar la petaca d'un cinturó (A) o de la cinta de guitarra (B).
7. Canvi de piles. Pressionar sobre la tapa per la part que hi posa OPEN i desplaçar-la cap a un costat. Inserir
les dues piles de 1,5V AA (LR6). Tancar la tapa pressionant CLOSE i desplaçant-la cap a la seva posició.

1. Obrir la petaca i afegir les piles dins.
2. Connectar el micròfon de diadema a la petaca.
3. Connectem el cable de corrent i el cable Jack de la base wireless a l'altaveu.
4. Encendre la petaca (mode on)
6. Regular el volum del micròfon des de la petaca.
5. Regular el volum de la base wireless (també s'haurà de regular des del control de volum de l'altaveu on el 
connecteu).

CONSIDERACIONS IMPORTANTS
· Apuntar el transmissor directament al receptor (línia directa entre els dos equips)
· No col·locar el transmissor prop d'objectes metàl·lics o dispositius electrònics com reproductors 
de CD, ordinadors, etc.
· Alguns dispositius, com els telèfons mòbils o els equips de ràdio bidireccionals poden causar 
interferències entre el transmissor i el receptor. És per això que no s'han d'utilitzar prop del sistema.
· Col·locar el receptor de manera que quedi apartat de les parets i a més d'1m per sobre del nivell 
del terra.

Tots els desperfectes que pugui patir el material en el seu ús en dur a terme
l'activitat seran responsabilitat de l'entitat que n'hagi fet ús. 
És important seguir totes les instruccions i fer un bon ús del material!


