Stosunek sygnału od
szumu:
Maksymalny poziom
wyjściowy:

-98 dB pełne pasmo, włączone
4.
zasilanie phantom

Zniekształcenia:

0.025% THD

WPROWADZENIE

Prąd max dla złącza
Phantom:

13mA

1.

Wymiary

dł 88 x szer 41 x wys 42 mm

Waga

75 g

Instrukcja obsługi adaptera audio SmartRig II

Informacje ogólne

Urządzenie SmartRig II firmy Saramonic to proste rozwiązanie
umożliwiające połączenie każdego profesjonalnego mikrofonu z
urządzeniami iPhone, iPod touch lub iPad, a także opartymi na
systemie Android. SmartRig II jest wysokiej jakości
przedwzmacniaczem
pozwalającym
na
używanie
profesjonalnych mikrofonów scenicznych lub wysokiej klasy
mikrofonów studyjnych do tworzenia muzyki za pomocą
telefonu iOS lub urządzeń opartych o system Android.
Sposób działania urządzenia jest prosty - wystarczy podłączyć
mikrofon do standardowego złącza XLR w urządzeniu SmartRig,
a następnie urządzenie to za pośrednictwem przewodu o wtyku
3,5 mm należy podłączyć do urządzenia mobilnego. Pokrętło
regulacji wzmocnienia ułatwia precyzyjne ustawienie poziomu
sygnału audio. Przetwarzany dźwięk może być monitorowany za
pośrednictwem słuchawek podłączonych do
wyjścia
słuchawkowego 3,5 mm.
2.

20Hz do 20kHZ (+/-1.5dB)

Włącz urządzenie SmartRig II. Ustaw przełącznik zasilania w
pozycji ON. Zielona dioda zaświeci się.

6.

Jeśli mikrofon wymaga zasilania phantomowego przesuń
przełącznik zasilania do pozycji +48V. Czerwona i zielona
dioda LED będą świecić w tym samym czasie.

7.

Jesteś już przygotowany do nagrywania na urządzeniu
mobilnym przez mikrofon. Regulację wzmocnienia ustawiaj
elastycznie, aby uzyskać optymalne poziomy sygnału. W
aplikacji sprawdź poziom sygnału na wejściu. Miernik ten
powinien osiągać możliwie najwyższy poziom, ale nigdy nie
powinien osiągać maksimum.

8.

Jeśli chcesz monitorować nagrywanie, podłącz słuchawki do
wyjścia słuchawkowego.

Porady:
• Należy uważać, aby nie włączyć zasilania phantomowego
podczas używania pasywnych mikrofonów wstęgowych ,
ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie. Zasilanie
phantomowe należy włączyć TYLKO jeśli jasno zostało napisane,
że mikrofon wstęgowy tego potrzebuje.
Obsługa urządzenia
1.

Zainstaluj baterię 9V. Pokrywę baterii znajdującą się z tyłu
urządzenia delikatnie przesuń w kierunku wskazanym przez
strzałkę. Wkładając baterię zachowaj biegunowość "+/-".

• Podczas nagrywania proszę prawidłowo ustawić
wzmocnienie. Jeśli wzmocnienie jest zbyt niskie, nagrania będą
zbyt ciche a jednocześnie staną się przytłumione podczas
zwiększania podbicia w aplikacji. Jeśli wzmocnienie jest zbyt
wysokie, nagrania będą zniekształcone.

2.

Podłącz urządzenie SmartRig do gniazda słuchawkowego
znajdującego się w urządzeniu przenośnym z systemem iOS
lub Android.

• Jeśli słychać echo przy stosowaniu wysokich wartości
wzmocnienia, należy zmniejszyć głośność urządzenia mobilnego
za pomocą przycisku głośności.

3.

Podłącz mikrofon do wejścia XLR znajdującego się w
urządzeniu SmartRig.

Dane techniczne
Pasmo przenoszenia

5.

Budowa

Cechy urządzenia

Urządzenie SmartRig II posiada:
• wejście mikrofonowe XLR/duży Jack 6,35 mm
• zasilanie phantomowe w celu użycia z mikrofonami
pojemnościowymi wymagających napięcia 48 V
• wyjście słuchawkowe 3,5 mm do monitorowania dźwięku
• przełącznik (48V/włączony/wyłączony)
• kontrolę wzmocnienia
• moc/zasilanie Phantom zapewnione przez baterię 9V
• zawiera darmowe aplikacje.
3.

4.

2 Vrms

Pobierz aplikację SmartRig z App Store lub Google Play Store
i zainstaluj ją na swoim urządzeniu przenośnym. Możesz
również korzystać z innych aplikacji służących do
nagrywania w czasie rzeczywistym wspierających transfer
sygnału wejście/wyjście.

• Jeśli podczas monitorowania nie słychać dźwięku, należy
upewnić się, że zainstalowana aplikacja obsługuje monitoring w
czasie rzeczywistym dla transferu wejście/wyjście.
Kompatybilność urządzenia:
Urządzenie SmartRig II jest kompatybilny z urządzeniami ze
złączem mini Jack 3,5 mm TRRS (iPhone / iPod touch / iPad i
Android).
Współpracuje z każdym typem mikrofonu: dynamicznym,
wstążkowym oraz pojemnościowym.
Zawartość zestawu:
•
•
•
•

Urządzenie SmartRig II
Pasek z rzepem
Instrukcja obsługi
Karta gwarancyjna

x1
x1
x1
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
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