
American Audio - www.americanaudio.eu – WM-219 – Gebruikershandleiding pagina 1 

 
 

 

 

UHF SERIES / UHF 863-865MHz 
 

PROFESSIONEEL DRAADLOOS MICROFOON SYSTEEM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

GEBRUIKERSHANDLEIDING 
 

 
 
 
 

     

   
A.D.J. Supply Europe B.V. 

Junostraat 2 
6468 EW  Kerkrade 

Nederland 
                    www.americanaudio.eu 

 

http://www.americanaudio.eu/
http://www.americanaudio.eu/


American Audio - www.americanaudio.eu – WM-219 – Gebruikershandleiding pagina 2 

 
 
© 2018 AMERICAN AUDIO® alle rechten voorbehouden. Informatie, specificaties, 
diagrammen, afbeeldingen en instructies zijn onderhevig aan verandering zonder 
voorafgaande kennisgeving. Het AMERICAN AUDIO® logo en de genoemde 
productnamen en productnummers zijn handelsmerken van AMERICAN AUDIO®. 
Auteursrechtelijke bescherming, of hierna verleende, omvat alle gerechtelijke of 
statutair vastgelegde formulieren en zaken van auteursrechtelijk materiaal en 
informatie. Productnamen, in dit document genoemd, kunnen handelsmerken of 
geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke firma’s zijn en zijn als zodanig 
erkend. Alle non-AMERICAN AUDIO® merken en productnamen zijn handelsmerken 
of geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke bedrijven. 
 
AMERICAN AUDIO® en alle aangesloten ondernemingen wijzen hierbij alle 
aansprakelijkheid van de hand voor schade aan eigendom, uitrusting, gebouwen, 
elektrische schade, letsel aan personen en directe of indirecte economische schade 
in verband met het gebruik of vertrouwen van enige informatie in dit document, en/of 
het gevolg is van verkeerde, onveilige bediening van dit product. 
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WM-219                                                                                                    Algemene informatie

 
Inleiding: 
Dit draadloze UHF microfoon systeem kan in een rack worden gemonteerd en staat garant 
voor jaren probleemloos gebruik. Leest u voor de ingebruikname van de microfoon deze 
gebruikershandleiding aandachtig door. Deze gebruikershandleiding bevat belangrijke 
informatie met betrekking tot de juiste en veilige bediening van uw nieuwe UHF Series 
microfoon. 
 
Uitpakken: Elk apparaat wordt uitgebreid getest, zorgvuldig verpakt en gebruiksklaar 
geleverd. Controleer de verpakking nauwkeurig op schade die ontstaan kan zijn tijdens het 
transport. Indien de verpakking is beschadigd, controleer dan nauwkeurig de UHF Series 
microfoon  op eventuele schade en controleer of alle meegeleverde noodzakelijk onderdelen 
van de UHF Series microfoon aanwezig en intact zijn. In geval van schade of het ontbreken 
van onderdelen, neemt u contact op met uw American Audio® dealer. 
 
Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg. S.v.p. recyclen voor zover mogelijk. 
 
Levering: 

• 1 x UHF draadloze ontvanger met selecteerbare kanalen 

• 2 x Draadloze handmicrofoon 

• 4 x AA batterijen 

• 2 x UHF antenne (lengte 267mm / 10.5”) 

• 2 x Oor voor rackmontage met schroefgaten voor de antenne 

• 2 x BNC antenne verlengkabel (lengte 0,5m / 0.20”) 

• 1 x Externe 12-15VDC voedingsadapter 

• 2 x Clip voor microfoonstandaard 
 
 
 
 
 

http://www.americanaudio.eu/


American Audio - www.americanaudio.eu – WM-219 – Gebruikershandleiding pagina 4 

 

 
 
Klantendienst: 
Uw American Audio® dealer kan u behulpzaam zijn met betrekking tot vragen over de 
ingebruikname en het gebruik van het apparaat. Ook kunt u met vragen of op- en 
aanmerkingen contact met ons opnemen via onze website www.americanaudio.eu. 
E-Mail: support@adj.eu. 
 

 BELANGRIJKE MEDEDELING! 
Er zijn geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen in het apparaat aanwezig. Voer 
zelf geen reparatie uit. Bij zelf uitgevoerde reparaties komt de garantie te vervallen. Schade 
die het gevolg is van aanpassingen aan het apparaat en/of het gevolg is van het niet naleven 
van de gebruikershandleiding zijn niet ontvankelijk voor garantieclaims of reparaties. In het 
onwaarschijnlijke geval dat uw UHF Series microfoon service behoeft, neem dan a.u.b. 
contact op met de uw American Audio®  dealer. 
 
 
 

 

WM-219                                                                                            Veiligheidsvoorschriften

 
Om een probleemloze werking te garanderen, is het belangrijk om alle instructies en 
richtlijnen in deze handleiding te lezen en op te volgen. De fabrikant van dit apparaat is niet 
verantwoordelijk voor letsel en/of schade die het gevolg is van verkeerd gebruik van het 
apparaat, of het niet opvolgen van de richtlijnen uit deze handleiding. Aanpassingen aan het 
apparaat en/of de meegeleverde accessoires verhogen het risico op schade en/of letsel. De 
garantie komt hiermee te vervallen.  
 

OPEN HET APPARAAT NOOIT TIJDENS GEBRUIK! 
SLUIT HET APPARAAT NOOIT AAN OP EEN DIMMER PACK! 
VERBREEK DE STROOMVOORZIENING ALVORENS HET APPARAAT 
TE REINIGEN! 
REINIG ALLEEN MET EEN DROGE DOEK! 
VERWIJDERD HOUDEN VAN BRANDBARE MATERIALEN! 
 
 
  
ALLEEN BEDOELD VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS / DROGE   
OMGEVING! 
NIET BLOOTSTELLEN AAN REGEN OF VOCHT! 
 
 
 

 
 
 
HET APPARAAT NIET BLOOTSTELLEN AAN: 
HOGE TEMPERATUREN OF EEN OMGEVING MET HOGE 
LUCHTVOCHTIGHEID! 
GESCHIKTE OMGEVINGSTEMPERATUUR BEDIENING: -5° tot 45°C (23° 
tot 113°F) 
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NIET GEBRUIKEN INDIEN DE BATTERIJEN ZIJN BESCHADIGD, ZIJN 
VERVORMD, OF    EEN GEUR AFGEVEN! 
HAAL DE BATTERIJEN NOOIT UIT ELKAAR! 
GOOI BATTERIJEN NOOIT BIJ HET AFVAL MAAR LEVER ZE IN BIJ DE 
DAARVOOR BEDOELDE INLEVERPUNTEN! 
 
 

  

• Het apparaat NIET schudden, voorkom schokken en stoten tijdens gebruik. 

• Het apparaat NIET gebruiken als de netkabel is gerafeld, verdraaid, of beschadigd. 
Indien de netkabel of de stroomvoorziening is beschadigd, vervang deze dan 
onmiddellijk door een nieuwe met een vergelijkbaar vermogen. 

• Gebruik ALLEEN accessoires die door de fabrikant zijn aanbevolen. 

• Onderhoud en reparaties dienen door hiervoor gekwalificeerd personeel te worden 
uitgevoerd. 

• Gebruik de originele verpakking en verpakkingsmateriaal indien het apparaat moet 
worden teruggebracht. 

 
FCC GEBRUIKERSINFORMATIE (U.S.) 
 
Er is geen vergunning nodig voor het gebruik van dit draadloos microfoonsysteem.  
Echter zijn er wel enkele richtlijnen die men in acht dient te nemen bij het gebruik van dit 
draadloos microfoonsysteem: 
Het systeem mag geen schadelijke interferentie veroorzaken; het moet op een laag 
vermogensniveau werken (niet meer dan 50 milliwatt) en het systeem is beschermd tegen de 
ontvangst van interferentie van andere apparaten. 
Gebruikers van dit draadloos microfoonsysteem moeten rekening houden met het feit dat de 
FFC op dit moment het gebruik van draadloze microfoonsystemen evalueert. Het is mogelijk 
dat de regelgeving omtrent het gebruik wordt aangepast. 
 
NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT OP MET DE FFC OP 1-888-CAL-FFC 
(TTY:1-888-TELL-FFC) OF BEZOEK DE FFC’S WEBSIDE VOOR DRAADLOZE 
MICROOONS OP DE VOLGENDE SITE: www.fcc.gov/cgb/wirelessmicrophones 
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VM-219                              Voor- achterzijde functies en bediening draadloze ontvanger                                                                  

 

 
 

1. Aan-/uitschakelaar     
2. Kanaal A – draaiknop volume   
3. Kanaal A – functietoetsen             
4. Kanaal A – LED bedieningsdisplay            
5. Infrarood zender              
6. Kanaal B – LED bedieningsdisplay            
7. Kanaal B – functietoetsen 
8. Kanaal B – draaiknop volume 
9. DC aansluiting stroomvoorziening 
10. Kanaal B – aansluiting antenne (BNC) 
11. Kanaal B – 3-polige XLR gebalanceerde audio uitgang 
12. Kanaal A en B – ¼” audio mix uitgang 
13. Kanaal A – 3-polige XLR gebalanceerde audio uitgang 
14. Kanaal A – aansluiting antenne (BNC) 
 
 
 

 
 

1. Intensiteit Radio Frequency  
2. Intensiteit Audio signaal 
3. Kanaal nummer 
4. Weergave frequentie 
5. Weergave kanaal 
6. Weergave batterijstatus 
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WM-219                                                             Functies en bediening microfoon zender                                                                  

 
 
 

 
 

1. Grill 
2. LED bedieningsdisplay 
3. Infrarood ontvanger 
4. Aan-/uitschakelaar 
5. Afdekplaat batterijcompartiment 
6. Interne antenne – gekleurde ring 

 
 

 
 

1. Weergave frequentie 
2. Weergave batterijstatus 
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UHF SERIES                                                                                                                  Installatie                                                                  

 
RICHTLIJNEN LOCATIE 
 
Er zijn veel factoren die het draadloze UHF signaal kunnen beïnvloeden en/of onderbreken. 
Deze factoren zijn o.a. muren, glas, metalen voorwerpen en oppervlakten, andere digitale of 
elektronische apparaten (CD/DVD/Media spelers, computers, laptops, WI-FI apparaten, 
mobiele telefoons, draadloze telefoons, tweeweg radiocommunicatie apparaten en draadloze 
afstandsbedieningen), elektronische huishoudelijke apparaten en mensen. 
 
Het wordt daarom ten zeerste aanbevolen de draadloze ontvanger op voldoende afstand van 
bovengenoemde items en tenminste 1m (3.0 ft.) boven de hoofden van publiek en /of de 
grond te plaatsen. Nauwkeurige planning en testen van de geselecteerde locatie voor de 
installatie is cruciaal voor een optimale en betrouwbare draadloze bediening.  
 
 
1m (3 ft) 
Boven de grond 

 
 
GEBRUIK VAN TWEE  MW-219 APPARATEN TEGELIJKERTIJD 
Bij het gebruik van twee WM-219 apparaten tegelijkertijd, binnen 100 meter van elkaar, dient 
een andere frequentie te worden ingesteld op elke microfoon ter voorkoming van onderlinge 
interferentie. 
 
 
 
RICHTLIJNEN INSTALLATIE STROOMVOORZIENING 
 

1. Plaats de ontvanger op een vlakke, niet metalen, ondergrond. 
2. Sluit beide UHF antennes aan op de achterkant van de ontvanger. 
3. Positioneer de beide antennes verticaal en zorg dat ze volledig zijn uitgetrokken. 
4. Draai de volumeknoppen van kanaal A en B tegen de richting van de klok (-). 
5. Sluit de 3-polige XLR audiokabel aan op de gebalanceerde uitgangen van kanaal A 

en B. 
6. Sluit de ¼” audiokabel aan op de Audio Mix uitgang. 
7. Sluit de meegeleverde stroomvoorziening aan op de achterkant van de ontvanger. 
8. Volg onderstaande stappen om de receiver in een 19” rack te monteren: 
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a) Sluit de meegeleverde (2) antenne verlengkabels aan op de achterkant van de 

ontvanger. 
b) Bevestig de meegeleverde (2) 19 inch oren met de schroeven aan beide kanten 

van de ontvanger. 
c) Leid de BNC antenne verlengkabels van de achterkant van de ontvanger naar de 

bevestigingsbeugels. 
d) Bevestig de verlengkabels aan de bevestigingsbeugels. 
e) Sluit de 3-polige XLR audiokabels aan op de gebalanceerde kanaal A en B 

uitgangen. 
f) Sluit de ¼” audiokabel aan op de Audio Mix uitgang. 
g) Sluit de meegeleverde stroomvoorziening aan op de achterkant van de 

ontvanger. 
h) Plaats de ontvanger in het rack en leid de kabels op de juiste wijze. 
i) Bevestig de ontvanger in het rack met de rack schroeven (niet meegeleverd). 
j) Bevestig beide UHF antennes aan de rack oren aan elke kant.  

9. Schakel de ontvanger aan. 
10. Schakel beide microfoons aan met de aan-/uitschakelaar. 
11. Controleer de batterijstatus van beide microfoons en vervang, indien nodig, de 

batterijen. 
 
VERVANGEN BATTERIJ MICROFOON 
 

1. Schakel de microfoon UIT. 
2. Schroef het afdekplaatje van het batterijcompartiment los en plaats de batterijen op 

de juiste wijze. 
3. Schroef het afdekplaatje weer vast. 
4. Schakel de microfoon weer AAN en controleer de batterijstatus op het LED display. 

 
 
 

WM-219                                                                                                                    Bediening                                                                  

 
HANDMATIGE INSTELLING FREQUENTIE 
 

1. Selecteer een microfoon en schakel deze AAN. 
2. Druk bij de ontvanger op de SET toets van kanaal A of B en op de CH toets: de 

actuele frequentie-instelling van het geselecteerde kanaal begint te knipperen in het 
display. Druk meteen op de SCAN of ACT toetsen van hetzelfde kanaal (A of B) om 
een van de 100 frequentie-instellingen te zoeken. 

3. Druk op de SET toets om een gewenste frequentie te selecteren/bevestigen voor het 
kanaal (A of B). 

4. Hou de gewenste microfoon dicht bij de draadloze ontvanger zodat de infrarood 
zender op de microfoon en de infrarood zender op de draadloze ontvanger zich in 
een ononderbroken zichtlijn bevinden. Druk op de ACT toets om de geselecteerde 
frequentie naar de microfoon te zenden. 

5. Bevestig de instelling van de gewenste frequentie door op de AAN toets van de 
microfoon te drukken en te schakelen tussen CH en MHz in het LED display. Bij een 
geslaagde instelling komen de CH en MHz op het kanaal van de ontvanger en de 
microfoon overeen. 

6. Herhaal deze stappen voor de instelling van het andere kanaal en de andere 
microfoon, of indien de instelling niet geslaagd is. 

7. Stel de volumeregelaars in voor elk kanaal (A en B) en test het volume. 
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AUTOMATISCHE INSTELLING FREQUENTIE 
 

1. Selecteer een microfoon en schakel deze AAN. 
2. Druk bij de ontvanger op de SCAN toets van kanaal A of B en de ontvanger scant de 

best beschikbare frequentie. 
3. Nadat de receiver klaar is met scannen wordt de frequentie in het LED display 

weergegeven. Hou de gewenste microfoon dicht bij de draadloze ontvanger zodat de 
infrarood zender op de microfoon en de infrarood zender op de draadloze ontvanger 
zich in een ononderbroken zichtlijn bevinden. Druk op de ACT toets om de 
geselecteerde frequentie naar de microfoon te zenden. 

4. Bevestig de instelling van de gewenste frequentie door op de AAN toets van de 
microfoon te drukken en te schakelen tussen CH en MHz in het LED display. Bij een 
geslaagde instelling komen de CH en MHz op het kanaal van de ontvanger en de 
microfoon overeen. 

5. Herhaal deze stappen voor de instelling van het andere kanaal en de andere 
microfoon, of indien de instelling niet geslaagd is. 

6. Stel de volumeregelaars in voor elk kanaal (A en B) en test het volume. 
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WM-219                                                                                                   Problemen oplossen                                                                               

 

PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING 

 
 
 
 
 
 
 

GEEN geluid 

1. AC adapter niet aangesloten op 
ontvanger of stroomvoorziening. 

 
2. Ontvanger en/of microfoon staan 

UIT. 
 
3. Ontvanger is niet aangesloten op 

mixer of versterker. 
 
4. Volume op ontvanger is op 0 

ingesteld. 
 
5. Frequentie op zender en ontvanger 

is niet gelijk. 
 
6. De aan-/uit schakelaar op de zender 

is ingesteld op “OFF” of “MUTE”. 
 
7. De batterijen op de zender zijn niet 

goed of niet geplaatst. 
 
8. De batterijen van de zender zijn leeg. 
 
9. De ontvanger kan geen verbinding 

maken met de zender. 
 

10. De ontvanger staat te dicht bij 
metalen objecten. 

1. Sluit de AC adapter aan op de ontvanger 
en/of de stroomvoorziening. 

 
2. Zet de aan-/uitschakelaar “AAN”. 
 
3. Sluit de uitgang van de ontvanger aan op 

de ingang van de mixer en/of versterker. 
4. Draai de volumeknop met de klok mee. 
 
5. Gebruik dezelfde frequentie voor de 

zender en ontvanger. 
 

6. Stel de aan-/uitschakelaar van de zender 
in op “AAN”.  

 
7. Plaats de batterijen op de juiste wijze 

volgens de aangegeven “+” en “-“. 
 

8. Vervang de batterijen. 
 

9. Herplaats de ontvanger in een directe 
zichtlijn met de zender. 

 
10. Hou de ontvanger verwijderd van 

metalen objecten om storingen te 
voorkomen. 

 
Geluid, 

geknetter, 
ongewenste 

signalen 

1. Locatie antenne. 
 
2. Storingen van TV, radio, of defecte 

elektrische apparaten of installaties. 

 

1. Herplaats de ontvanger in een directe 
zichtlijn met de zender. 

2. Schakel storingen veroorzakende 
bronnen en/of defecte apparaten uit of 
verander de frequentie van deze 
bronnen. 

 
Vervorming 

1. Interferentie van andere draadloze 
systemen, TV, radio, of defecte 
apparaten of installaties. 

1. Schakel storingen veroorzakende 
bronnen en/of defecte apparaten uit of 
verander de frequentie van deze 
bronnen. 

Tijdelijk 
geluidsverlies 
op sommige 

locaties binnen 
het 

prestatiegebied 

1. Locatie antenne. 1. Herplaats de ontvanger in een directe 
zichtlijn met de zender. Indien er dode 
hoeken blijven bestaan, markeer deze en 
vermijd deze zone’s. 
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WM-219                                                                                              Technische gegevens            

 
PRESTATIE 
Draagfrequentie:  UHF 863-865MHz 
Frequentie stabilisatie: < ± 20PPM 
Dynamisch bereik:  > 98dB 
Totale harmonische vervorming: < 1% 
Frequentiebereik:  50Hz ~ 14Hz 
Audio uitgangsniveau: 0-300mV ¼ TRS / 0-2V gebalanceerd 
Bereik:    98m* (300 ft.), onbelemmerde zichtlijn 

* kan variëren op basis van de zichtlijn, UHF signaalbehoud en/of interferentie. 
SLA Factor 

 
ONTVANGER 
Netspanning:   230V 
DC stroomvoorziening: 12VDC 
Opgenomen vermogen: max. 3W 
Signaal/ruis ratio:  > 85dB 
Image and spurious rejection: > 90dB 
Omgevingsinterferentie ratio:  > 90dB 
Ontvangstgevoeligheid: > 90dB 
 
ZENDERS (2) 
Vermogen:   +10dBm 
Modulatie type:  FM 
Batterij vermogen:  1.5V x 2 AA batterijen (niet meegeleverd) 
Levensduur batterij (max.geladen): 6-10 uur 
 
BEDIENING / AANSLUITINGEN 
(2) draaiknoppen kanaalvolume 
(2) kanaal LCD bedieningsdisplays 
(2) 3-polige gebalanceerde XLR audio uitgangen 
(2) BNC antenne aansluitingen 
(1) ¼” TRS Mix Audio Patch uitgang 
(1) aan-/uitschakelaar 
(1) DC aansluiting stroomvoorziening 
 
ONTVANGER AFMETINGEN / GEWICHT 
Lengte:   420mm (16.5”) 
Breedte:   180mm (7.09”) 
Hoogte:   43mm (1.7”) 
Gewicht:   1,9kg (4.25 lbs.) 
 
ELEKTRISCHE GEGEVENS 
Ingang AC 100-240V, 50/60Hz  /  uitgang DC 12V, ±     0,5, 500Ma Min. 
  
ATTENTIE:  Specificaties en aanpassingen in het ontwerp van het apparaat onder 
voorbehoud. 
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OPTIONELE ACCESSOIRES 

BESTELCODE                                                  ITEM 

1611000065 1m 3-polige XLR microfoonkabel 

 Extra kabellengtes beschikbaar 

  

ROHS - Een belangrijke bijdrage tot behoud van ons milieu

 
Geachte klant, 
 
Het Europees Parlement heeft een aantal richtlijnen opgesteld waarin het gebruik van 
gevaarlijke stoffen wordt verboden of verminderd. Deze regeling, genaamd ROHS, is een 
veel besproken thema in de elektronica branche. 
 
Er worden o.a. een zestal stoffen verboden: 
Lood (Pb), kwikzilver (Hg),  zeswaardig chroom (CR VI), cadmium ( Cd), broomhoudende 
vlamvertragers (PBB en PBDE). 
 
Deze richtlijnen gelden voor alle elektrische en elektronische apparatuur, kortom alle 
elektrische apparaten die we thuis of op het werk gebruiken. 
 
Als fabrikant van de apparaten met de merknamen AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ en 
ELATION professional  zijn wij verplicht ons aan deze richtlijnen te houden. Reeds 2 jaar 
voor het ingaan van de ROHS richtlijnen zijn wij gestart met het zoeken naar alternatieve, 
milieu vriendelijke materialen en productieprocessen. Ruim voor de ingangsdatum van de 
ROHS richtlijnen werden al onze apparaten volgens de normen van het Europees Parlement 
geproduceerd. Door regelmatige controles en materiaaltests vergewissen we ons dat de 
toegepaste onderdelen steeds aan de richtlijnen voldoen en dat de producten zo vriendelijk 
mogelijk worden geproduceerd. 
 
De ROHS regeling is een belangrijke stap voor het behoud van ons milieu. Wij als fabrikant 
voelen ons verantwoordelijk om hieraan ons deel bij te dragen. 
 

W EEE - Afvoeren en recyclen van elektrische en elektronische apparatuur

 
Jaarlijks worden er wereldwijd duizenden tonnen milieuverontreinigende 
elektronicaonderdelen op de vuilstortplaatsen gedumpt. Om een verantwoord afvoeren en 
recyclen van elektronische onderdelen te garanderen heeft het Europees Parlement de 
WEEE (Waste of Electrical and Electronical Equipment) richtlijnen opgesteld. 
 
Als fabrikant zijn wij bij de Nederlandse stichting NVMP aangesloten onder aansluitnummer 
1312. Deze vereniging regelt de inzameling en verwerking van elektrische apparaten, die 
betaald wordt uit een verwijderingsbijdrage. 
 
Net als de eerder genoemde ROHS is de WEEE een belangrijke bijdrage tot behoud van het 
milieu en werken wij graag mee om de natuur door deze manier van recyclen te ontlasten. 
 
Neem voor vragen of suggesties contact op met: support@adj.eu 
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