
Microfone auricular 
estéreo binaural

Fabricado e 
distribuído por:

   

Instruçıes 

do microfone estéreo binaural 
Soundman OKM,
das versıes profissionais OKM II
e do Adaptador A3, 
para alimentaçăo do microfone 
e funçıes de controlo.

Código de cores dos microfones OKM 

Tipo   Cor 
OKM I      amarelo 
OKM II Classic       azul 
OKM II Pop/Av     azul e transparente 
OKM II Studio Classic  vermelho 
OKM II Studio Pop/Av vemelho e transparente 
OKM II Rock Studio incl. A3 vermelho e vermelho 

Existe uma etiqueta na bifurcação do cabo do microfone 
que identifica o tipo de microfone. 

Soundman e.K.
Fangschleusenstr. 35
15569 Woltersdorf 
Tel: +49 03369 5909400
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Microfone auricular estéreo binaural OKM, 
incluindo par estéreo de microfones omnidireccionais 
condensadores de eletreto e alimentador Adaptador A3.

- permite gravaçăo de música com excelentes características
espaciais
- especialmente apropriados para gravaçıes de música ao vivo
- pode ser usado como um microfone de camada limite
(“boundary layer”)
- e como microfone de lapela
- pode ser usado em entradas de linha (LINE IN).

Os microfones estéreo binaurais săo uma nova geraçăo 
de microfones, que acompanha os desenvolvimentos 
recentes no mercado de gravadores digitais e câmaras digitais.

Eles tęm um grande leque de aplicaçıes:

Microfones auriculares

Se posicionar os microfones nos ouvidos poderá fazer 
gravaçıes que correspondem ŕ perceçăo subjetiva do 
utilizador. No momento da reproduçăo cria-se uma 
surpreendente noçăo de tridimensionalidade, 
especialmente se se utilizarem auscultadores.

  Os microfones săo revestidos 
  por  esponjas permeáveis ao 
  Som, o que permite disfrutar da 
  Música sem perturbaçıes 
  Enquanto grava. 
  As esponjas coloridas 
  ficam no exterior, sendo que 
  azul=esquerda, 
  vermelho=direita.
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Opçăo “Studio”

Para fazer os OKM, usamos sistemas de microfones 
de alta qualidade, cuidadosamente seleccionados, 
e emparalhados por computador. Para aplicaçıes estéreo 
mais críticas, oferecemos a opçăo "Studio" do OKM II K 
e do OKM II Pop/AV, especialmente selecionados pela 
excelente frequęncia de resposta e perfeita correspondęncia 
de canal, garantindo a melhor imagem estéreo possível e 
um desempenho excecional.

Todas as versıes “Studio” incluem um relatório de testes
 que mostra a diferença entre os lados esquerdo e direito. 
A pequena diferença entre eles (menos de 0,5 dB) garante 
uma excelente transparęncia do padrăo acústico.

*
*

Os microfones de condensador OKM necessitam alimentaçăo 
CC (DC), que pode ser obtida pela entrada jack de um 
dispositivo de gravaçăo que esteja preparado para tal, ou pelo 
adaptador A3.O A3 proporcionará os melhores resultados 
quando usado em entradas de linha (LINE IN). Com o seu nível 
de adaptaçăo automático, alimentaçăo de alta voltagem, e 
baixo ruído, o A3 oferece significativamente maior alcance 
dinâmico do que quando comparado com uma ligaçăo direta a 
uma entrada convencional de microfone.Ao gravar sons fracos, 
o OKM pode ser usado em entradas de microfone em conjunto
com o A3.  No entanto, como resultado da pequena área de
superfície da membrana do microfone, é possível que ruído
inerente ao sistema se torne audível. Deve-se também tomar
cuidado para evitar clipping do pré-amplificador, o que pode
ocorrer se o controle de nível da gravaçăo estiver demasiado
baixo.
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Interruptor 2 (símbolos "0 / -20dB"): Atenuaçăo 
Linear

Verificaçăo da bateria

A posiçăo do interruptor "-20dB" é utilizada quando os níveis de 
gravaçăo săo de alta pressăo sonora. Para pressıes moderadas, 
especialmente com o A3 na entrada de linha, a posiçăo do 
interruptor "0" é recomendada.

Para verificar a capacidade restante da bateria, pressione o 
botăo de teste, que acende o LED verde. O brilho do LED 
oferece uma indicaçăo da restante vida útil da bateria. Se o LED 
se apagar, substitua a bateria.

Configuraçıes recomendadas para  OKM II K
e adaptador A3 em gravadores portáteis 

de pressăo
Nível de  Nível  Volume    Opçăo de  Atenuaçăo    Atenuaçăo
pressăo  de pressăo  estimado entrada  no gravador  no A3
sonora [dB]  sonora [Pa]     

20 dB 

- Estime o volume e ajuste os seus dispositivos conforme a tabela.
- Observe o medidor de nível do gravador e defina o nível

de gravaçăo (rec level) desejado.

----------------------------------------------------------------------------------
100 a 120       a 20                      alto                  LINE         - -20 dB
 82 a 102  0,25 a 2,5  médio  LINE  0 dB
 63 a 83  0,03 a 0,3  baixo  MIC  0 dB 0 dB
 43 a 63          3 a 30                   muito baixo    MIC          - 0 dB

- Se o nível se encontrar entre 3 e 10 pode iniciar a gravação.

Adicionamos suporte para o caso de o microfone não caber no seu ouvido.




