
 1

Osprzęt wszechpogodowy mikrofonu 

instrukcja montażu 
 

 

Przy pomocy tego osprzętu można zmienić mikrofon WK-21 w mikrofon 

wszechpogodowy WK-21WP. Zestaw składa się z: 

• siatki ochronnej membrany mikrofonu w wersji wszechpogodowej, typ SM, 

• osłony przeciwkroplowej, typ OK, 

• osłony przeciwwietrznej, typ TOP, wraz ze szkieletem drucianym, 

• uchwytu mikrofonowego, wraz z osuszaczem. 

1. Montaż mikrofonu wszechpogodowego 

Aby zmontować mikrofon wszechpogodowy należy: 

• Dołączyć do przedwzmacniacza wraz z mikrofonem (1) przedłużacz PD7Lx z 

zamocowaną połową uchwytu mikrofonowego (2) – patrz Rys. 1. 

• Drugą część uchwytu mikrofonowego (3) nasunąć na mikrofon wraz z 

przedwzmacniaczem (1) i skręcić z częścią uchwytu umieszczoną na przedłużaczu 

(2) – patrz Rys. 1. 

• Do wnętrza uchwytu mikrofonowego (2) wsunąć wkład pochłaniacza wilgoci (5) i 

zamknąć uchwyt nakrętką (4) – patrz Rys. 2.  

UWAGA! Wkład pochłaniacza wilgoci ma silne właściwości higroskopijne. 

Przed użyciem powinien być wygrzany ok. 2 godzin w temp 120°C (gdy będzie 
gotowy do działania zmieni swój kolor na pomarańczowy). Aby pochłaniacz 

wilgoci działał prawidłowo wkład musi być regularnie wygrzewany (nie rzadziej 
niż co 2 miesiące). Wygrzany wkład może być przechowywany tylko w szczelnie 

zamkniętym pojemniku, gdyż inaczej wilgoć pochłaniana z powietrza 
spowoduje jego nasycenie.   

• Odkręcić z mikrofonu WK-21 standardową siatkę ochronną (6) – patrz Rys. 3. 

UWAGA! Przy czynności tej i następnej należy zachować szczególną ostrożność, 
gdyż po odkręceniu siatki ochronnej membrana mikrofonu jest odsłonięta i 

może ona ulec uszkodzeniu! 

• Nakręcić na mikrofon siatkę ochronną w wersji wszechpogodowej typu SM (7) – 

patrz Rys. 4. 

• Nasunąć na mikrofon osłonę przeciwkroplową typu OK (8) – patrz Rys. 4. 

• Na tak zmontowany mikrofon nasunąć osłonę przeciwwietrzną TOP wraz ze 

szkieletem drucianym (9) – patrz Rys. 5. Osłonę należy nasunąć aż na uchwyt 

mikrofonowy. 

• W pełni zmontowany mikrofon wszechpogodowy WK-21WP jest przedstawiony na  

Rys. 6. 
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Rys. 1. Montaż osprzętu wszechpogodowego - krok 1. 
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Rys. 2. Montaż osprzętu wszechpogodowego - krok 2. 
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Rys. 3. Montaż osprzętu wszechpogodowego - krok 3. 
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Rys. 4. Montaż osprzętu wszechpogodowego - krok 4. 
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Rys. 5. Montaż osprzętu wszechpogodowego - krok 5. 
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Rys. 6. W pełni zmontowany mikrofon wszechpogodowy WK-21WP. 

2. Demontaż mikrofonu wszechpogodowego 

Aby zdemontować mikrofon wszechpogodowy należy postępować w kolejności 

odwrotnej do montażu, pamiętając jednakże o użyciu klucza (10) do odkręcenia siatki 

ochronnej mikrofonu wszechpogodowego typu SM (7) – patrz Rys. 7. 

 

UWAGA! Odkręcanie siatki ochronnej typu SM bez specjalnego klucza (np. 
palcami) może spowodować jej uszkodzenie i/lub odkręcenie membrany mikrofonu, co 

skutkuje koniecznością naprawy i/lub ponownego strojenia mikrofonu! 
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Rys. 7. Demontaż mikrofonu wszechpogodowego WK-21WP. 

 


