
 

 

 
Instrukcja obsługi SR-WM4C 

 

SR-WM4C jest kompaktowym, lekkim systemem VHF 

przeznaczonym dla mikrofonów bezprzewodowych. Dzięki 

temu, że zapewnia perfekcyjny zapis audio niezależnie od 

odległości, jest  bardzo pomocnym urządzaniem mającym 

zastosowanie w produkcji filmowej, przeprowadzaniu 

wywiadów radiowych oraz prowadzeniu prezentacji 

biznesowych. 

 

Najważniejsze cechy 

• Cztery kanały komunikacji zapewniające możliwość 

unikania zakłóceń. 

• Odpinana i elastyczna antena, którą można odpowiednio 

obracać o 360 ° w celu uzyskania najlepszego dźwięku.  

• Wysokie pasmo VHF zapewnia czysty dźwięk. 

• Nagrywanie dźwięku w odległości do 60 metrów (bez 

przeszkód na drodze przesyłu sygnału). 

• Monitorowanie audio w czasie rzeczywistym. 

• Pokrętło kontroli głośności. 

• Dioda LED wskazująca poziom naładowania baterii. 

• Urządzenie jest zasilane przez baterię AAA. 

• Zawiera nadajnik montowany do paska, odbiornik 

montowany do kamery oraz wielokierunkowy mikrofon 

typu "lavalier". 

 

Częstotliwość pracy 

Kanał A Kanał B Kanał C Kanał  D 

203.65MHz 207.75MHz 211.55MHz 215.35MHz 

 

 

Nadajnik 

Częstotliwość pracy 203-216MHz 

Częstotliwości 

Modulacji  

Modulacja 

Czułość Modulacji wejście 6 mV do pełnego 

odchylenia 

Bateria AAA (nie dołączona) 

Pobór prądu 150 mA 

Żywotność baterii 5 godzin nominalna 

Wymiary 102 x 62.0 x 44.7 mm 

Długość  Anteny 178mm 

Waga 80 g (2,8 uncji) bez baterii 

Odbiornik 

Częstotliwość pracy 203-216MHz 

System odbioru Superheterodynowy FM 

Czułość odbioru 2 µV for 30 dB S/N 

Złącze wyjściowe 3.5 mm (1/8") TRS 

Napięcie wejściowe 9V DC (centrum-dodatnie) 

Bateria AAA (nie dołączona) 

Pobór prądu 150 mA 

Żywotność baterii Nominalna: 5 godzin  

Wymiary 102 x 62.0 x 44.7 

Długość anteny 178mm 

Waga 80 g (2,8 uncji) bez baterii 

 

Nadajnik 

 
Odbiornik 

 
 

 

 
 

Szybki przewodnik 

1. Instalacja baterii 

Każde z urządzeń - nadajnik i odbiornik są zasilane przez dwie 

baterie AAA. Wysuń kasetę z komory na baterię znajdującej się 

na dole urządzenia. Włóż baterię zgodnie z polaryzacją 

oznaczona na pojemniku. Wsuń szufladę aż do jej 

zatrzaśnięcia, co będzie równoznaczne z jej zamknięciem. 

Uwaga: Jeśli urządzenie SR-WM4C nie będzie używane przez 

dłuższy czas, należy wyjąć baterie, aby zapobiec uszkodzeniu 

produktu z powodu wycieku elektrolitu z baterii. 

Wskaźnik stanu LED 

Nadajnik 

Świeci na 

zielono 
Odpowiedni poziom baterii 

Świeci na 

czerwono 

Niski poziom baterii  - 

napięcie poniżej 2.2V 

Odbiornik 
 Świeci na 

zielono 
Odpowiedni poziom baterii 



 

 

Miga na 

czerwono 

Niski poziom baterii  - 

napięcie poniżej 2.2V 

 Świeci na 

czerwono 

Niski poziom baterii - 

napięcie poniżej 2.1V & 

 

2. Zamontuj nadajnik do paska lub włóż go do kieszeni. 

3. Podłącz mikrofon "lavalier" do wejścia mikrofonowego w 

nadajniku. Przypnij mikrofon do kołnierza lub innego miejsca w 

zależności od potrzeb. 

4. Zamontuj odbiornik na gorącej stopce aparatu lub kamery 

bądź zimnej stopce innego urządzenia. 

Uwaga: Spróbuj utrzymywać obie anteny równolegle w celu 

otrzymania najlepszego dźwięku. Proszę nie dotykać anten 

podczas nagrywania. 

5. Podłącz dołączony do zestawu kabel transmisji sygnału z 

gniazda AUDIO OUT znajdującego się na odbiorniku do wejścia 

mikrofonowego w aparacie lub kamerze. 

6. Parowanie nadajnika i odbiornika 

Zarówno nadajnik jak i odbiornik muszą być ustawione na ten 

sam kanał (A, B, C, D). Jeśli wybrany kanał jest głośny, należy 

przełączyć nadajnik i odbiornik na inny kanał, aż do momentu 

uzyskania bardzo czystego dźwięku. 

Uwaga: Dwa nadajniki ustawione na tej samej częstotliwości 

nie będą działać z jednym odbiornikiem. 

7. Ustaw przełącznik zasilania ON/OFF nadajnika i odbiornika w 

pozycji ON. 

8. Podłącz słuchawki do gniazda słuchawkowego w celu 

monitorowania audio w czasie rzeczywistym. 

9. Za pomocą pokrętła regulacji głośności ustaw je aż do 

otrzymania najlepszego dźwięku. 

Zgodność 

Urządzenie jest kompatybilne z dowolnymi kompaktowymi 

kamerami lub aparatami DSLR wyposażonymi w gniazda 

mikrofonu. 

Zawartość opakowania 

• Nadajnik SR-WM4C   x1 

• Odbiornik SR-WM4C   x1 

• Kabel do transmisji sygnału 1/8 "(3,5 mm) x1 

• Wielokierunkowy mikrofon lavalier x1 

• Zaciski paskowe   x2 

• Adapter zimnej stopki   x1 

• Instrukcja obsługi   x1 

• Karta gwarancyjna   x1 

 

Warunki gwarancji 

Okres gwarancji obejmuje 24 miesiące począwszy od dnia 

zakupu. W ramach gwarancji zapewniamy usunięcie usterek 

wynikających z wad materiałowych i błędów produkcyjnych. 

Termin naprawy 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do 

autoryzowanego serwisu lub 21 dni od daty dostarczenia 

sprzętu do sklepu, w którym został zakupiony. Naprawa 

gwarancyjna nie obejmuje usterek wynikających z 

niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania 

sprzętu. Gwarancja traci ważność w przypadku samodzielnej 

ingerencji osób nieuprawnionych do przeprowadzania napraw. 

Dystrybucja 

FOXFOTO 

(sklep internetowy: www.infoto.pl) 

ul. Rąbieńska 18 

94-227 Łódź 

tel. 042 252 99 95 

fax. 042 252 99 96 

email: info@saramonic.pl 

 

 

 

 

 


