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mikrofonní systém 

UwMic9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uživatelský manuál 



Prohlášení 

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a pečlivě ho 

skladujte v souladu s pokyny. Uložte si jej pro budoucí použití. 

Pokud vám uživatelská příručka nemůže pomoci vyřešit určité 

problémy, požádejte o pomoc svého prodejce nebo napište 

nám: info@saramonic.com. 

 

Upozornění 

1. Nepoužívejte zařízení pod vodou, nevystavujte jej 

dešti. Uchovávejte jej na chladném a suchém místě. 

2. Prosím, používejte a uchovávejte zařízení při normální 

teplotě. Nepřemisťujte jej z přehřátých do podchlazených 

podmínek často, stejně tak jej držte dál od zdrojů tepla, jako 

je topení a trouba. 

3. Při používání a skladování, prosím, věnujte pozornost 

prachu a vlhkosti. 

4. Dávejte pozor na prudké nárazy. 

5. Aby nedošlo k akustické zpětné vazbě, nedržte mikrofon v 

blízkosti reproduktorů. 

6. Pro dosažení nejlepšího zvuku nedržte ruku proti hlavě 

mikrofonu. 

7. Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, vyjměte 

baterie. 
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④ ⑩ ⑨ 

②

③

 ⑦ 

⑥ 

⑧ 

⑪ 

Obecný úvod 

Bezdrátový mikrofonní systém Saramonic UwMic9 UHF je určen 

pro přenosný bezdrátový provoz a může být použit v několika 

prostředích pro aplikace, jako je DSLR video, nahrávání v 

terénu, televizní vysílání, elektronický sběr zpráv (ENG), 

rozhovory na místě a další. 

 

Přenosný přijímač UwMic9-RX9 

Úvod 

Saramonic UwMic9-RX9 je integrovaný bezdrátový přijímač 

s upevněním na fotoaparát. Má široké přepínatelné RF pásmo, 

snadno čitelný LCD displej a infračervenou synchronizaci mezi 

vysílačem a přijímačem. 

Přijímač RX9 je vybaven funkcí automatického skenování, s 

kterou automaticky vyhledává dostupnou přenosovou 

frekvenci. 

Volitelný režim výstupu umožňuje zvolit výstupní signál jako 

mono nebo stereo. 

Popis produktu 
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② 

Poznámka: Nepřipojujte sluchátka s monofonním 

mini konektorem. Mohlo by dojít ke zkratu 

konektoru sluchátek a zkreslení zvukového výstupu. 

 
① Antény 

Tlačítko napájení 

Stiskněte pro zapnutí nebo vypnutí přijímače RX9. 

Tlačítko SET 

 Dlouhým stiskem tlačítka SET vstoupíte do zobrazeného 

menu. Krátkým stiskem tlačítka SET potvrďte volbu nebo 

znovu dlouze stiskněte pro opuštění menu bez uložení. 

Indikátor napájení 

Indikuje úroveň baterie následujícím způsobem: 

Zelené světlo: Dostatečná úroveň 

Červené světlo: Nízká úroveň 

RF indikátor a infračervený vysílací port 

Infračervený port vysílá nastavenou frekvenci do vysílače. 

RF indikátor zobrazuje úroveň vstupu RF 

následujícím způsobem: 

Zelené světlo: RF signál je silný. 

Červené světlo: RF signál je slabý nebo odpojený. 

Tlačítko + nebo – 

 Vybere funkce nebo hodnoty zobrazené na displeji. 

LCD displej 

 Zobrazení nabídek naleznete v části "Návod k obsluze LCD 

displeje" (strana 5). 

Přihrádka na baterie 

 Napájen pomocí dvou AA baterií (nejsou součástí dodávky). 

Sluchátkový konektor 

Jedná se o 3,5 mm jack konektor pro stereo sluchátka. 

Připojte sluchátka ke sledování audio výstupu. 

Výstupní konektor 

Připojte přijímač RX9 k videokameře, mixeru nebo zesilovači 

pomocí dodaného výstupního kabelu. 

⑪ Adaptér cold shoe 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 
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① 

Připojení příslušenství 

1  Připojte dodaný kabel k výstupnímu konektoru. 

Připojte dodaný kabel do 

výstupního konektoru. 

Pro bezpečné připojení 

otočte konektorem. 

 
 
 
 

 
2 Připevněte sponu na opasek. Viz "Připojení příslušenství" 

(strana 10)). 

3 Připojte adaptér sáněk blesku. 

Před připevněním adaptéru 

sáněk blesku připevněte 

sponu na opasek vzhůru 

nohama. 

Zatlačte spodní část spony na 

opasek, abyste vytvořili určitý 

prostor mezi sponou na 

opasek a přijímačem. 

Zarovnejte sponu na opasek se 

dvěma svislými drážkami na 

adaptéru sáněk blesku a 

adaptér vložte ve směru šipky. 

Adaptér sáněk blesku zatlačte 

zcela dolů, dokud spona na 

opasek nezapadne do 

vodorovné drážky na držáku 

adaptéru. 

② 

① 

② 

① 

③ 

② 

③ 

① 

② 

④ 
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① 

⑤ 

Návod k obsluze LCD displeje 

 

 
1 

④ 

⑤ 

⑥ 

Domovská obrazovka. Pokud se na ostatních obrazovkách po 

dobu 20 sekund neprovádí žádná operace, displej se 

automaticky vrátí na domovskou obrazovku. 

Ikona skupiny 

 Označuje, že napájení skupiny A je vypnuto. 

 Označuje, že napájení skupiny A je zapnuto. 

Indikátor úrovně RF 

Označuje aktuální úroveň příjmu. 

Indikátor úrovně baterie 

Zobrazuje stav baterie. Jakmile indikátor začne blikat, ihned obě 

baterie vyměňte. 

④ Název skupiny kanálů 

Aktuální kanál 

Zobrazuje číslo aktuálního kanálu. 

Ukazatel úrovně audio vstupu 

Zobrazuje vstupní úroveň 

zvuku. 

 

2 

 
 

 
Vypínač. Dlouhým stisknutím tlačítka SET odemknete nebo 

zamknete vypínač. Uzamkněte vypínač, aby nedošlo k 

nechtěnému vypnutí přijímače během používání. 

• Odemčeno: Dlouhým stisknutím vypínače zapněte nebo 

vypněte přijímač (výchozí nastavení systému). 

• Uzamčeno: Přijímač se nevypne ani po stisknutí 

vypínače. 

①    ② ① ② ③ 

② 

③ 

⑥ 
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3 
 
 

 

Výstupní režim. Výstupní režim může být vybrán na mono nebo 

stereo. Pokud je výstupní režim mono, bude zvuk z levého a 

pravého kanálu smíšený. Pokud je stereo, levý (skupina B) a 

pravý (skupina A) kanálový audio výstup bude oddělen. Výchozí 

nastavení systému je nastaveno na mono. 

 

4 9 

 
 
 

Vypnutí skupiny. Pokud používáte pouze jeden skupinový signál, 

vypněte prosím druhou skupinu, abyste ušetřili baterii. Chcete-li 

šetřit baterii, výchozí nastavení skupiny B je vypnuto, když je 

skupina A zapnutá. 

Při současném provozu dvou vysílačů nastavte prosím každý 

vysílač do jiné skupiny, abyste zabránili rušení nebo šumu. 

 

5 10 

 
 
 

Výběr kanálu. Podrobnosti o provozu naleznete v části "Manuální 

nastavení kanálu přijímače" (strana 24). 

Poznámka: Pokud jsou baterie vyjmuty a znovu vloženy, 

zatímco je vypínač nastaven do polohy uzamčeno (Locked), 

stav zámku vypínače se nezmění. Přijímač můžete zapnout 

dlouhým stiskem tlačítka napájení. 
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Matc h with TX 

ettings Group 

6 11 
 
 

 

Nastavení výstupní hlasitosti. Nastavte výstupní hlasitost 

zvuku v rozsahu 0 až 30. Nastavení je zachováno i po vypnutí 

napájení. Výchozí hodnota je 30. 

 

7 12 

 
 
 

Funkce automatického skenování. Automaticky skenuje 

dostupný a čistý kanál. Podrobnosti o provozu naleznete v 

části "Použití funkce automatického skenování" (strana 23). 
 

8 13 
 
 

 

Funkce infračerveného párování. Spárujte přijímač a vysílač 

infračerveně. Podrobnosti o provozu naleznete v části "Párování 

kanálu přijímače a vysílače" (strana 24). 

 

14 

 
 
 

Nastavení podsvícení. Nastavte LED světlo pozadí na ON nebo 
zpoždění (delay) 60/30/10 sekund nebo OFF. Výchozí hodnota je 
nastavena na zpoždění (delay) 10 sekund." 

 

15 

 
 
 

Obnovení nastavení. Pokud potvrdíte toto nastavení, parametry 

přijímače RX9 budou obnoveny na výchozí tovární nastavení. 

Matc h with TX 

ettings Group 
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16 
 
 

 

Verze přijímače UwMic-RX9. 

 
17 

 
 
 

Sériové číslo. 

 

Bodypack vysílač UwMic9-TX9 

Úvod 

Tento vysílač je kompaktní vysílač, který využívá krystalicky 

řízený syntetizátor PLL. Je vybaven funkcí ztlumení a 

uzamykatelným mikrofonním vstupním konektorem. 

Výstupní výkon RF lze přepínat mezi vysokým, středním a 

nízkým. 

 

Popis produktu 

① 

 
 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

② 

③ 

④ 

 
⑤ 

 
⑥ 
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② 

① Anténa 

AUDIO indikátor / IR (infračervené čidlo) 

AUDIO indikátor: Označuje vstupní úroveň zvuku. 

IR (infračervené čidlo): Přijímá frekvenci z přijímače. 

Svítí zeleně: Vstupní úroveň zvuku je vhodná. 

Bliká červeně: Zvuk je ztlumený (tj. vypnut). 

 Podrobnosti o nastavení funkce ztlumení naleznete v části 

"Tlačítko pro ztlumení zvuku" (strana 12). 

Indikátor napájení 

Znázorňuje úroveň baterie následujícím způsobem: 

Svítí zeleně: Dostatečná úroveň 

Svítí červeně: Nízká úroveň 

Vstupní audio konektor (3.5 mm uzamykatelný plug-in) 

Připojte k dodanému klopovému mikrofonu. 

+ nebo – tlačítko 

Vybere funkce nebo hodnoty zobrazené na displeji. 

Přihrádka na baterie 

Napájen pomocí 2 AA baterií (alkalické, nikl-metal 

hydridové nebo lithiové baterie). 

⑦ Tlačítko napájení/ztlumení 

Funkce Úkon 

Zapnutí Dlouze stiskněte tlačítko na jednu sekundu nebo 
déle 

Vypnutí Držte tlačítko, dokud se nevypne 

Ztlumit  
Krátce stiskněte tlačítko 

Vypnout ztlumení 

Tlačítko SET 

Dlouhým stisknutím tlačítka SET vstoupíte do zobrazeného 

menu. Krátkým stisknutím tlačítka SET potvrďte volbu 

nebo znovu dlouze stiskněte tlačítko pro opuštění menu 

bez uložení. 

LCD displej 

Zobrazení nabídek naleznete v části "Návod k obsluze LCD 

displeje" (strana 11). 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑧ 

⑨ 
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Připojení příslušenství 
 

 

 
1 Připojení spony na opasek. 

Vložte jeden konec spony do 

jednoho ze dvou otvorů na 

každé straně vysílače. Druhý 

konec zasuňte do otvoru na 

druhé straně. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 Připojení mikrofonu. 

Pro bezpečné připojení otočte 

konektorem. 
 

 

Poznámka: Před připojením 

nebo vyjmutím mikrofonu 

vysílač vypněte. 
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① 

⑥ 

Návod k obsluze LCD displeje 

 
 

1 

⑤

⑥

 

⑦ 
 

Domovská obrazovka. Není-li na ostatních obrazovkách po 

dobu 20 sekund provedena žádná operace, displej se 

automaticky vrátí na domovskou obrazovku. 

Indikátor vysílacího výkonu RF 

Znázorňuje aktuální úroveň vysílacího výkonu. 

Podrobnosti o nastavení úrovně naleznete v sekci "Volba 

úrovně výkonu RF" (strana 12). 

Indikátor skupiny kanálů 

Znázorňuje skupinu kanálu. 

③ Indikátor ztlumení 

 Ztlumení vypnuto (OFF)       Ztlumení zapnuto (ON) 

Indikátor úrovně baterie 

Zobrazuje stav baterie. Jakmile indikátor začne blikat, ihned obě 

baterie vyměňte. 

⑤ Název skupiny kanálů 

Kanál a frekvence 

Znázorňuje aktuální kanál a frekvenci. 

⑦ Stav tlačítka napájení/ztlumení. 

2 

① 

 
Sekce zobrazení menu. Zobrazí různé funkce. Zmáčkni 
tlačítko + nebo - pro přepínání funkcí. 

Nastavení tlačítka napájení. Zvolte odemknuto nebo zamknuto. 

Chcete-li zamknout tlačítko napájení, nastavte možnost 

„Locked“ (zamknuto), aby nedošlo k nechtěnému vypnutí 

nebo ztlumení jednotky při používání. Výchozí hodnota je 

nastavena na „Unlocked" (odemknuto). 

① ② ③ ④ 

② 

④ 

① 
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3 
 
 

 

Výběr kanálu. Dlouze stiskněte tlačítko SET pro vstup do menu. 

Pomocí tlačítek "+" a "-" vyberte požadovaný kanál a stisknutím 

tlačítka SET výběr potvrďte. 

 

4 

 
 
 

Výběr skupiny. Můžete zvolit skupinu kanálů „A“ nebo „B“. 

Každá skupina má 96 kanálů. Výchozí hodnota je nastavena 

na skupinu „A“. 

 

5 

 
 
 

Vyberte úroveň výkonu RF. Přenosový výkon můžete nastavit na 

hodnotu „vysoký“, „střední“ nebo „nízký“. Výchozí hodnota je 

nastavena na "vysoký." 

 

6 

 
 
 

Nastavení tlačítka ztlumení. Pokud chcete zvuk ztlumit, vyberte 

nejprve možnost „povolit“ a poté krátce stiskněte tlačítko 

napájení. Výchozí hodnota je nastavena na "povolit." 
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7 
 
 

 

IR párování. Nastavte na párování s přijímačem. Na obrazovce 

se objeví "Matching", když je v procesu. Po úspěšném párování 

bude označeno „Sync finished“ (synchronizace dokončena). 

 

8 

 
 
 

Nastavení podsvícení. Zvolte ON, OFF nebo zpoždění (delay) 

10 / 30 /60 sekund. Výchozí hodnota je nastavena na 

zpoždění (delay) 10 sekund. 

 

9 

 
 

 
Obnovení výchozího nastavení. 

 
10 

 
 

 
Verze vysílače UwMic9-TX9. 

 
11 

 
 

 
Sériové číslo. 
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② 

Ruční mikrofon UwMic9-HU9 

Úvod 

Saramonic HU9 je ruční mikrofon se zabudovaným UHF 

bezdrátovým vysílačem, který je vybavený kompaktním 

kovovým tělem, snadno čitelným LCD displejem, RF 

přepínačem a PLL syntetizátorem. Kvalitní mikrofon vysílá čistý 

a bohatý zvuk. Má vestavěnou anténu, funkci ztlumení a funkcí 

uzamčení napájení. Kanál mikrofonu HU9 je synchronizován 

s přijímačem přes infračervené rozhraní. 

Popis produktu 

 
 
 
 

② 

④ 

 

 
③ 

LCD obrazovka 

A. Skupiny kanálů. 

Dvě skupiny kanálů: A a B. 

Každá skupina má 96 kanálů. 

B. Číslo kanálu. 

C. Indikátor úrovně baterie. 

D. MUTE. Zvuk je ztlumený. 

Tento LCD displej znázorňuje, že  
⑤

 

pracuje na kanálu 96 skupiny A. 
 

Tlačítko napájení / ztlumení 

Napájení: Dlouhým stisknutím zapnete / vypnete mikrofon HU9. 

Ztlumení: Krátce stiskněte tlačítko během přenosu, zvuk bude 

ztlumen. Opětovným krátkým stisknutím obnovíte výstup 

zvuku. 

 

③ Anténa 

Poznámka: Při ztlumení není audio signál vysílán, ale RF 

signál je vysílán pořád. 

① 

A 

C 

B 

D 

① 
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ON HIGH 

UHF 

RF LOCK 

OFF 

 

LOW 

④ Ovládací panel 

A. Infračervené čidlo. Přijímá 

frekvenci nastavenou na 

přijímači. 

B. Přepínač zámku. Nastavení ON A 

(zapnuto) zablokuje tlačítko 
napájení. Zabrání neúmyslnému B 

vypnutí napájení během 

přenosu. C 

C. RF výkon. Nastavte úroveň 

vysílacího výstupu na HIGH 

(vysoká) nebo LOW (nízká). 

 
 

⑤ Přihrádka na baterie 

Napájen pomocí dvou AA baterií (nejsou součástí dodávky). 

Můžete použít alkalické, lithiové nebo nikl-metal hydridové baterie. 

Průvodce nastavením 

1 Vložte baterie. Viz "UwMic9-HU9" (strana 22). 

2 (Volitelné) Nastavte přepínač zámku do polohy ON nebo OFF. 

3 (Volitelné) Nastavte RF výkon na HIGH nebo LOW. 
Úroveň vysílacího výkonu se liší v závislosti na modelu. 

4 Stisknutím tlačítka napájení zapněte HU9. 

5 Zapněte přijímač UwMic9-RX9 a synchronizujte ho 

s vysílačem HU9. Podrobnosti o provozu naleznete v sekci 

„Pro HU9“ (strana 25). 

6 Pokud bude synchronizace úspěšná, na obrazovce 
HU9 se zobrazí skupina a kanál stejný jako má 
přijímač. 

7 Zavřete rukojeť mikrofonu ve směru šipek. 

 

8 Nyní je připraven k použití. 

Poznámka: Přepínač zámku 

neblokuje funkci ztlumení. 
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Plug-in vysílač UwMic9-TX-XLR9 

Úvod 

Saramonic TX-XLR9 je kompaktní XLR plug-in vysílač, který je 

vybaven širokým přepínatelným RF pásmem, snadno čitelným 

LCD displejem, fantomovým napájením +48 V a funkcí ztlumení 

zvuku. Je vhodný pro přenosný bezdrátový provoz a může být 

použit v široké škále aplikací, jako je DSLR video, televizní 

vysílání, elektronický sběr zpráv (ENG) a další. 

 

Popis produktu 
 

 

Vstupní XLR audio konektor 

Připojte ke XLR mikrofonu nebo audio zařízení s linkovým 

výstupem. 

Indikátor napájení +48 V 

Rozsvítí se, když je zapnuto fantomové napájení +48 V. 

Indikátor napájení 

Indikuje úroveň baterie následujícím 

způsobem: 

Svítí zeleně: Dostatečná úroveň 

Svítí červeně: Nízká úroveň 

① 

② 

 
③ 

⑤ 

 
⑥ 

④ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

① 

② 

③ 
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AUDIO indikátor / IR (infračervené čidlo) 

AUDIO indikátor: Znázorňuje vstupní úroveň zvuku. 

IR (infračervené čidlo): Získává frekvenci z přijímače. 

Svítí zeleně: Vstupní úroveň zvuku je vhodná. 

Bliká červeně: Zvuk je ztlumený (tj. vypnut). Podrobnosti o 

nastavení funkce ztlumení naleznete v části "Nastavení 

tlačítka ztlumení" (strana 20). 

LCD displej 

 Zobrazení nabídek naleznete v části "Návod k obsluze LCD 

displeje" (strana 19). 

Tlačítko napájení/ztlumení 

Zapne nebo vypne funkci vypnutí nebo ztlumení zvuku. 
 

Funkce Úkon 

Zapnutí Stiskněte tlačítko na jednu sekundu nebo déle 

Vypnutí Držte tlačítko, dokud se zařízení nevypne 

Ztlumení  
Krátce stiskněte tlačítko 

Vypnutí ztlumení 

 

Tlačítko SET 

 Dlouhým stisknutím tlačítka SET vstoupíte do 

zobrazeného menu. Poté krátce stiskněte tlačítko SET pro 

potvrzení vaší volby nebo znovu dlouze stiskněte pro 

opuštění menu bez uložení. 

Tlačítko + nebo –  

Vyberte funkce nebo hodnoty zobrazené na displeji. 

Přihrádka na baterie 

Napájen pomocí dvou AA baterií (alkalické, lithiové nebo 

nikl-metal hydridové baterie). Podrobnosti o vložení baterií 

naleznete v části "Vložení baterií" (strana 22). 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 
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Uvolňovací tlačítko 

Připojení příslušenství 
 

 

1 Připojte mikrofon nebo XLR kabel. 

Zatlačte konektor mikrofonu nebo kabelu do audio XLR 

vstupního konektoru na TX-XLR9, dokud nezacvakne na místo. 

 

2 Odpojte mikrofon nebo XLR kabel. 

Stiskněte uvolňovací tlačítko a opatrně vytáhněte mikrofon 

nebo XLR kabel ve směru šipky na. 

Mikrofon nebo XLR kabel 

Mikrofon nebo XLR kabel 

 

Poznámka: Před připojením nebo vyjmutím mikrofonu 

vypněte vysílač. 
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① 

⑥ 

Návod k obsluze LCD displeje 

 
 

1 

⑤

⑥

 

⑦ 
 

Domácí obrazovka. Není-li na ostatních obrazovkách po dobu 

20 sekund provedena žádná operace, displej se automaticky 

vrátí na domovskou obrazovku. 

Indikátor RF vysílacího výkonu 

Znázorňuje aktuální úroveň vysílacího výkonu. 

Podrobnosti o nastavení úrovně naleznete v části "Výběr úrovně 

výkonu RF" (strana 20). 

Indikátor skupiny kanálů 

Znázorňuje skupinu kanálů. 

③ Indikátor ztlumení 

 Ztlumení vypnuto (OFF)      Ztlumení zapnuto (ON) 

Indikátor úrovně baterie 

Zobrazuje stav baterie. Jakmile začne indikátor blikat, ihned obě 

baterie vyměňte. 

⑤ Název skupiny kanálů 

Kanál a frekvence 

Znázorňuje aktuální kanál a frekvenci. 

⑦ Stav tlačítka napájení/ztlumení. 

2 

① 

 
Sekce zobrazení menu. Zobrazí různé funkce. Zmáčkněte 

tlačítko + nebo – pro přepínání funkcí. 

Nastavení tlačítka napájení. Zvolte odemknuto nebo zamknuto. 

Chcete-li zamknout tlačítko napájení, nastavte možnost 

„Locked“ (zamknuto), aby nedošlo k nechtěnému vypnutí 

nebo ztlumení jednotky při používání. Výchozí hodnota je 

nastavena na "unlocked" (uzamknuto). 

① ② ③ ④ 

② 

④ 

① 
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3 
 
 

 

Výběr kanálu. Dlouze stiskněte tlačítko SET pro vstup do menu. 

Pomocí tlačítek "+" a "-" vyberte požadovaný kanál a stisknutím 

tlačítka SET tuto volbu potvrďte. 

 

4 
 
 

 

Výběr skupiny.  Můžete zvolit skupinu kanálů „A“ nebo „B“. 

Každá skupina má 96 kanálů. Výchozí hodnota je nastavena na 

skupinu "A". 

 

5 
 
 

 

Nastavte napájení mikrofonu (+48 V). Když je nastaveno na ON 

(zapnuto), +48 V fantomové napájení je dodáváno do připojeného 

mikrofonu a rozsvítí se indikátor "+48 V". Výchozí hodnota je 

nastavena na "+48 V OFF" (vypnuto). 

 
 

6 
 
 

 

Vyberte úroveň RF výkonu. Přenosový výkon můžete nastavit na  

„vysoký“, „střední“ nebo „nízký“. Výchozí hodnota je „vysoká“. 

 

7 

Poznámka: Prosím NEPOUŽÍVEJTE fantomové napájení, pokud 

používáte mikrofony, které nepracují s fantomovým napájením, 

směšovacími deskami nebo nevyváženými zařízeními. Mohlo by 

dojít k poškození vysílače i zvukového zařízení. 
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Nastavení tlačítka ztlumení. Pokud chcete zvuk ztlumit, vyberte 

nejprve možnost „povolit“ a poté krátce stiskněte tlačítko 

napájení. Výchozí hodnota je nastavena na "povolit."." 

 

8 

 
 
 

IR párování. Spárujte s přijímačem. Na obrazovce se objeví 

"Matching", když je v procesu. Po úspěšném spárování bude 

znázorněno „Sync finished" (synchronizace ukončena). 

 

9 

 
 
 

Nastavení podsvícení. Zvolte ON, OFF nebo zpoždění (delay) 

10/30/60 sekund. Výchozí hodnota je nastavena na zpoždění 

(delay) 10 sekund. 

 

10 

 
 
 

Obnovení výchozího nastavení. 

 
11 

 
 
 

Verze UwMic9-TX-XLR9. 

 
12 

 
 
 

Sériové číslo. 



/ 22 
 

① 

Návod k obsluze 

1 Vložení baterií. 

UwMic9-RX9 a UwMic9-TX9. Baterie lze vložit do plug-in vysílače 

UwMic9-TX-XLR9 stejným způsobem. 

 
 

 
 

 

• Dlouhým stisknutím tlačítka 

napájení vypnete zařízení. 

• Zasuňte dvě západky 

směrem dovnitř a vytáhněte 

přihrádku na baterie. 

• Vložte dvě AA baterie podle 

indikátorů polarity a 

uzavřete přihrádku. 

Ujistěte se, že je přihrádka 

na baterie bezpečně 

zajištěna. 

 

 
• Dlouhým stisknutím tlačítka 

napájení vypnete zařízení. 

• Otáčejte rukojetí mikrofonu 

ve směru šipky na obrázku a 

posuňte rukojeť dolů, dokud 

není vidět přihrádka pro 

baterie. 

• Do přihrádky na baterie 

vložte dvě nové AA 

baterie s polaritami   a 

 ve správné orientaci. 

 
 

 

Zařízení nebudete delší dobu používat. 

Používejte vždy sadu stejného typu baterií. 

Výměna baterií během provozu může způsobit šum. Před 

výměnou baterií se ujistěte, že je zařízení vypnuté. 

③ 

① Prosím vyjměte baterie z přihrádky na baterie, pokud 

Note: 

② 
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Poznámka: 

 ① Po uplynutí 20 sekund se displej vrátí na domovskou 
obrazovku bez uložení. 

  ② Pokud je napájení zapnuto, může dojít k určitému 
šumu. Odpovídajícím způsobem můžete snížit vstupní 
úroveň zvuku zařízení připojených k přijímači. 

2 Připojte přijímač k mikrofonnímu konektoru 
fotoaparátu, videokamery nebo mixéru pomocí 
dodaného kabelu. 

3 Dlouhým stisknutím tlačítka napájení zapněte přijímač. 

4 Nastavte kanál přijímače dvěma možnými způsoby: 

① Použití funkce automatického skenování 

• Pomocí tlačítek + nebo - 

zobrazte na přijímači 

obrazovku automatického 

skenování. 

 
• Dlouhým stiskem tlačítka SET 

vyberte „Auto scan?” 

 
 

 
• Potvrďte stisknutím 

tlačítka SET. 

 
 

 
• Zobrazí se kanál s nejmenším 

šumem a rušením. 

 

 
 

A B 
 

A. Označuje aktuální kanál CH 03 s nejmenším šumem a 

zeptá se vás, zda jej chcete použít. Krátce stiskněte 

tlačítko SET pro potvrzení kanálu během 20 sekund nebo 

dlouze stiskněte tlačítko SET pro opuštění zobrazeného 

menu bez uložení. 

B. Odpočítávání 20 sekund. 
 



/ 24 
 

① 

② Manuální nastavení kanálu přijímače. 

• Pomocí tlačítek + nebo - zobrazte na přijímači nabídku 

kanálů. 

 
• Dlouhým stisknutím tlačítka SET vyberte nabídku. 

 
• Pomocí tlačítek + nebo - vyberte požadovaný kanál a 

potvrďte jej krátkým stisknutím tlačítka SET. 

5 Spárujte kanál přijímače a vysílače. 

Použití infračerveného přenosu pro přenos frekvence 

nastavené na přijímači do vysílače. 

Pro TX9 a TX-XLR9 

• Zapněte vysílač dlouhým stiskem tlačítka napájení. 

• Pomocí tlačítek + nebo - zobrazte nabídku „Match with TX“ 

na přijímači. 

 
 

• Pomocí tlačítek + nebo - zobrazte nabídku „Match with RX“ 

na vysílači. 
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• Dlouhým stisknutím tlačítka SET vyberte nabídku a dlouhým 

stisknutím tlačítka ji také potvrďte. 

• Umístěte infračervený port na přijímač do blízkosti 

infračerveného čidla na vysílači. 

• Pokud se na LCD obrazovce zobrazí "Sync finished!", 

frekvence pro použití na vysílači je nastavena. 

• Po úspěšném spárování se stisknutím tlačítka SET na 

přijímači vrátíte do předchozí nabídky. 

Pro HU9 

• Zapněte vysílač. 

• Pomocí tlačítek + nebo - zobrazte nabídku „Match with TX“ 

na přijímači. 

• Umístěte infračervený port na přijímač do blízkosti 

infračerveného čidla na vysílači. 

• Pokud je synchronizace úspěšná, skupina a kanál HU9 

jsou stejné jako u přijímače. 

• Po úspěšném spárování se stisknutím tlačítka SET na 

přijímači vrátíte do předchozí nabídky. 

Poznámka: Pokud používáte infračervené propojení, umístěte 

přijímač a vysílač ve vzdálenosti 20 cm od sebe do 20 sekund. Po 

uplynutí 20 sekund skončí infračervený přenos a displej se vrátí 

do předchozí nabídky. 
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Manuální nastavení kanálu vysílače (k dispozici pouze u 

UwMic9-TX9 a UwMic9-TX-XLR9). 

• Zapněte vysílač dlouhým stiskem tlačítka napájení. 

• Pomocí tlačítek + nebo - zobrazte nabídku nastavení kanálu 

na vysílači. 

 
• Dlouhým stisknutím tlačítka SET vyberte nabídku. 

• Pomocí tlačítek + nebo - vyberte stejný kanál jako na 

přijímači a krátkým stisknutím tlačítka SET volbu 

potvrďte. 

6 Připojte příslušenství, které potřebujete pro přijímač a 
vysílač. Viz "Připojení příslušenství" (strana 4, 10 a 18). 

7 Jste připraveni nahrávat. 

Specifikace 

Přijímač RX9 
 

Počet kanálů 96 

Skupiny kanálů A a B 

Typ oscilátoru PLL syntezátor 

Konektor audio výstupu 3.5 mm mini jack 

Anténa 1/4λ drátová anténa 

Úroveň audio výstupu –60 dBV 

Úroveň výstupu sluchátek 30mW (16 ) 

Frekvence příjmu 514 MHz - 596 MHz 

Citlivost příjmu -95 dBm 

Poměr signálu k šumu 70 dB nebo více 

Zpoždění v přenosu hlasu 12 ms 

Referenční odchylka ±5 kHz (–60 dBV, 1 kHz vstup) 

Frekvenční odezva 40 Hz - 18 kHz (+/- 3 dB) 

Zkreslení 0.5 % nebo méně 

② 
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Spur suppression -60 dB 

Hmotnost Cca 218.7 g (bez baterií) 

Baterie 2x AA baterie 

Rozměry 170.9 × 63.5 × 30.0 mm 

Provozní teplota 0 °C až 50 °C 

Skladovací teplota –20 °C až +55 °C 

 

Vysílač TX9, HU9 a TX-XLR9 
 

Počet kanálů 96 

Skupiny kanálů A nebo B 

Typ oscilátoru PLL syntezátor 

Nosná frekvence 514 MHz - 596 MHz 

Referenční odchylka ±5 kHz (–60 dBV, 1 kHz vstup) 

Poměr signálu k šumu 70 dB nebo více 

Spur suppression -60 dB 

Zpoždění v přenosu hlasu 12 ms 

Anténa 1/4λ drátová anténa 

 

Konektor audio vstupu 

TX9: 3.5 mm mini jack 

HU9: žádný 

TX-XLR9: XLR-3-11C (female) 

Referenční úroveň audio vstupu –60 dBV (MIC vstup, 0 dB útlum) 

Zkreslení 0.5 % nebo méně 

 

Hmotnost 

TX9: cca 211.4 g (bez baterií) 

HU9: cca 338.2 g (bez baterií) 

TX-XLR9: cca 138 g (bez baterií) 

Baterie 2x AA baterie 

 

Rozměry 

TX9: 170.9 × 63.5 × 30.0 mm 

HU9: 254.0 × 52.0 × 52.0 mm 

TX-XLR9: 105.5 × 43 × 34.7 mm 

Provozní teplota 0 °C až 50 °C 

Skladovací teplota –20 °C až +55 °C 
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Obsah balení 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TX9 

• Bodypack vysílač: TX9 

• Všesměrový klopový mikrofon 

• Klip držáku mikrofonu 

• Pěnová ochrana mikrofonu 

• Spona na opasek 

 

 
TX-XLR9 

• Plug-in vysílač: TX-XLR9 
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Záruční list 

Návod 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

RX9 

• Přenosný přijímač: RX9 

• Shoe mount adaptér 

• Spona na opasek 

• XLR to 3.5 mm uzamykatelný audio výstupní kabel 

• 3.5 mm uzamykatelný audio kabel 

 
 
 
 

 

HU9 

• Ruční mikrofon: HU9 
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