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MODUL CAPSULAT PREAMPLIFICATOR UNIVERSAL 

MO40N 
Cod produs: 114987 

 
 
RO    Pentru microfoane şi diverse utilizări. Tensiunea de operare: 9…24V. Domeniu de frecvenţă: aproximativ 10 Hz – 
100 kHz. Intrarea: aproximativ 2 – 50 mV. Ieşirea: aproximativ 200 mV – 1V.  
Acest mini modul se conectează uşor între un amplificator (de exemplu Kemo MO32 12 Waţi) şi o sursă slabă de 
semnal (de exemplu un microfon). 
 
Instrucţiuni de utilizare 
Aceste instrucţiuni de utilizare fac parte integrală din produs. Conţin instrucţiuni importante referitoare la utilizarea şi 
manevrarea produsului. Vă rugăm să ataşaţi aceste instrucţiuni produsului atunci când doriţi să-l transmiteţi unei alte persoane. 
Aceste modul nu este destinat persoanelor sub 14 ani (nu este autorizat din punct de vedere CE ca o jucărie pentru copii). 
Nu expuneţi produsul la temperaturi ridicate, vibraţii puternice sau umiditate. 
Punerea în funcţiune se va face de personal calificat adecvat pentru a putea garanta utilizarea în condiţii de siguranţă a 
produsului. 
Alimentarea dispozitivului se va asigura de la o baterie sau de la o sursa de alimentare testată în prealabil. 
Pe şantiere se va ţine cont de regulamentul privind prevenirea accidentelor în comerţ, reglementat de asociaţiile privind sisteme 
electrice şi materiale de exploatare. 
În şcoli, ateliere, şcoli de ucenici, utilizarea dispozitivului se va face numai sub stricta supraveghere a personalului specializat. Nu 
aşezaţi niciodată produsul în apropierea materialelor combustibile sau inflamabile (de exemplu draperii). 
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele materiale sau umane ce pot rezulta ca urmare a operării nepotrivite a 
aparatului sau a nerespectării indicaţiilor de siguranţă prezentate în manual. 
 
RO    Pentru intrări şi ieşiri folosiţi întotdeauna cabluri ecranate pentru a evita interferenţele (zgomot de fond). 
Învelişul ecranat al cablurilor va trebui să fie legată la pământ (polul negativ al modulului). În cazul în care sursa de 
semnal are o tensiune de ieşire prea mare este necesară conectarea unui potenţiometru (10k) la intrare (în caz de 
supraîncărcare). În cazul surselor de curent cu impedanţă mare (modulul emite zgomot de oscilaţii, de exemplu 
distorsiuni) va fi necesară legarea în paralel a unui condensator electrolitic la ambele cabluri pentru tensiunea de 
funcţionare.  
 
 

 
 

 


