Guia do usuário

Sistema sem fio digital
UHF / PLL

KRU-161 / KRU-162

Agradecemos por adquirir o Sistema de Microfone Sem Fio Karsect. Leia atentamente as instruções contidas
neste manual, para o uso correto e melhor aproveitamento do produto adquirido.
Esta série de Sistema de Microfone Sem Fio Digital, utiliza o sistema de controle de sinal PLL sintetizado de
alta eficiência, com alta sensibilidade de recepção e baixo consumo de energia. Apresenta também um
avançado compressor de frequências móveis, circuito de análises múltiplas de silêncio e ruído, circuito
“diversity” de antena para recepção de sinal e supressor de ruído de chaveamento, possibilitando um
excelente desempenho das funções elétricas.
Características Gerais
Este Sistema Sem Fio foi desenvolvido dentro da mais avançada tecnologia digital, e cuidadosamente
desenhado
para proporcionar-lhe melhor conforto e liberdade.
Características Gerais
- Utiliza o Sistema de Controle de Sinal PLL sintetizado, com 16 canais UHF;
- Faixa de frequência de sinal entre 460 ~ 970 MHz;
- Display de informações em LED;
- Controle numérico computadorizado que agiliza a operação;
- Duplo sistema de ajuste fino de sintonia de sinal “squelch”;
- Utiliza cápsula do tipo Dinâmica e Uni-direcional;
- Avançada tecnologia digital de baixo consumo;
- Circuito “diversity” de antena com alcance de recepção de até 100m (sem obstáculos);
- Saída balanceada (XLR) e não balanceada (1/4);
- Versátil sistema para uso em palco ou outros ambientes.

Sistema Receptor de 1 canal (KRU-161)

1- AF LEVEL: Indicador de nível de sinal de recepção. Leds verdes indicam nível normal e leds vermelhos
indicam saturação de sinal de entrada.
2- DISPLAY DE CANAIS: Indicador de canais de sintonia “alfa-numérico”. Dez canais (de 0 a 9) e seis canais
(de A aF).
3- POWER: Tecla liga/desliga. Mantenha pressionada por 2” para ligar ou desligar o receptor.
4- POWER ON LED: Led indicador da função ligado (aceso) ou desligado (apagado).
5- DIVERSITY: Os Leds indicadores A e B se acenderão alternadamente quando o sinal de RF estiver sendo
recebido. O Led “A” aceso, indica que o canal “A” do sistema de recepção de sinal está em operação, e assim
respectivamente para o canal “B”.
6- DOWN: Esta tecla possibilita a seleção do canal de sintonia desejado.
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Homologação Anatel
Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os
procedimentos regulamentados pela resolução 242/2000, e atende aos
requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações consulte o site
da ANATEL.
http://www.anatel.gov.br

“ESTE EQUIPAMENTO OPERA EM CARÁTER SECUNDÁRIO. ISTO É, NÃO TEM
DIREITO A PROTEÇÃO CONTRA INTERFERÊNCIA PREJUDICIAL, MESMO DE
ESTAÇÕES DO MESMO TIPO E NÃO PODE CAUSAR INTERFERÊNCIA A
SISTEMAS OPERANDO EM CARÁTER PRIMÁRIO.”
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