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Brugsanvisning 

Mikrofonlader 
VOX MIKLAD1/VOX MIKLAD-M 

VARENR.: 1862/1863 

 
 

 
 
 

Mikrofonladeren benyttes sammen med Vestfold Audios trådløse mikrofoner. I basis-
versionen leveres den med 1 ladebrønd og den kan udvides med yderligere 14 

ladebrønde VOX MIKLAD-M til opladning af 15 mikrofoner samtidigt. MIKLADerne kan 
oplade håndholdte mikrofoner, bæltesendere og batteripakker til bordmikrofoner. 
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Anvendelse 

Mikrofonladeren MIKLAD er en kombilader for AudioLink håndholdte mikrofoner, 
batterier for trådløse bordmikrofoner og for bæltesendere til øre- og 
hovedbøjlemikrofoner.  
VOX MIKLAD1 og modulet VOX MIKLAD-M er kompatible med nyere versjoner av 
MIKLAD1 og MIKLAD-M.  
 
Mikrofoner eller batterier som ikke er i brug bør stå i laderen.  
VOX MIKLAD1 har ekstern strømforsyning. 
 

Montering 

1. Sæt Mikrofonladeren på et hensigtsmæssigt sted. Den kan enten pladseres på et 
bord eller hænges op på væggen ved hjælp af vedlagte vægbeslag.  

2. Sæt strømforsyningen i stikkontakten. En 
indikatorlampe (2) lyser da grønt og 
Mikrofonladeren er klar til brug. 

 

Vægbeslaget fastgøres på bagsiden af ladebrønden. 
 

 

 

 

Strømforsyningens kabel 
indsættes fra bagsiden i VOX 
MIKLAD1s ene ”endestykke”, som 
passer til pladsering på et bord 
eller en hylde. 

 
Hvis MIKLADene skal hænges på væggen bør sidedækslet løsnes, og ledningen ledes 
igennem hullet i bunden. 
Antallet af vægbeslag tilpasses antallet af ladebrønde. (eks.: 2-6 brønde = 2 beslag, 7 
brønde = 3 beslag etc.) 
 

Brugervejledning 

1. Sæt mikrofonen ned i ladebrønden (3). Håndholdte mikrofoner og batteripakke til 
bordmikrofon har ingen retningsstyring, men bæltesenderen kræver 
retningsstyring. 

2. Opladning starter automatisk. 

3. En indikatorlampe i toppen på ladebrønden (1) vil lyse med fast, rødt lys så 
længe ladning foregår.  

4. Når batteriet er helt opladet vil indikatorlampen (1) lyse grønt. 

5. Hvis en håndholdt mikrofon, bordmikrofon eller bæltesender har været tændt i 
længere tid, og således har drænet batteriet, vil genopladning ikke komme i gang 
umiddelbart. Gør da følgende: Sæt enheden i laderen. Træk strømforsyningen ud 
af stikkontakten. Vent til grøn lysdiode (2) slukker. Sæt strømforsyningen tilbage i 
stikkontakten. Ladningen starter herefter som normalt.  
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Ladetid fra tomt batteri er ca. 7 timer for Vestfold Audio NiMh AA-batterier. 
Mikrofonladeren har beskyttelse mod overladning og overophedning af batterierne. 
 
NB! Hvis mikrofonen/mikrofonsenderen/batteripakken tages ud og sættes tilbage i 
laderen vil den altid lyse rødt i mindst 2 timer, selv om batteriet er næsten fuldt opladet. 
Dette er en del af en avanceret ladesekvens som giver lang batterilevetid. 
 
 
Udvidelse af laderen 

Hvis VOX MIKLAD1 skal udvides med flere ladebrønde VOX MIKLAD-M (købes 
separat), gøres følgende: 

1. Træk strømforsyningen ud af stikkontakten på væggen. 
2. Skyd ladebrønden vertikalt i forhold til sidevangen så at den løsner og delene 

kan skilles ad. 
3.  Sæt den nye ladebrønd i 

"nøglehullet" mod den som er i 
laderen, til den klikker på plads. 

4. Påsæt sidestykket til den klikker 
på plads.  

5. Sæt strømforsyningen i igen. 
6. En udvidet MIKLAD er herefter 

klar til brug. 
 
 
NB!  MIKLAD kan maksimalt have15 

ladebrønde. Hvis for mange ladebrønde 
sættes i vil strømforsyningen slukke og ladning vil mislykkes. 

 
 

Fejlmelding 

Mikrofonladeren vil markere eventuel ladefejl, eller for høj temperatur i batteriet, med et 
hurtigt blinkende rødt lys i indikatorlampen for pågældende ladebrønd.  
 
 

Innsetting av ny modul 



 

 

 
Enkel fejlsøgning 

A) Ingen ladning og intet grønt lys (2) 
a. Tjek at strømforsyningen er sat i stikkontakten. 
b. Kontroller ledningerne og indkobling i laderen. 
c. Kontakt leverandøren. 

B) En ladebrønd mangler lys(1) / lader ikke 
a. Hvis et batteri er fuldstændig afladet, vil laderen have behov for hjælp til at 

starte opladning. Se pkt. 5 under brugervejledning for fremgangsmåde. 
b. Prøv med en anden mikrofon eller et andet batteri. Indsæt nyt batteri om 

nødvendig. 
c. Kontroller og byt evt. sikring i ladebrønden. 

Dækslet under kan vippes af med en flad skrutrækker.  
Tag glassikringen ud og inspisér denne. Erstat den, om nødvendig. 
(630mA, treg) 

d. Kontakt leverandør 
C) Hurtig blinkende rødt lys (1) / lader ikke 

a. Hvis batteriet er meget varmt må det kasseres og erstattes med et nyt. 
(Det er naturligt at batteriet blir lidt varmt under ladning). 

b. Prøv med en anden mikrofon eller et andet batteri. Byt batteri om 
nødvendig. 

c. Kontakt leverandør 
 
 
Tekniske specifikationer 

Brugsområde: Indendørs. 
Driftsspænding: 12VDC/230 VAC 
med separat strømforsyning. 
Det er normalt at strømforsyningen 
bliver lidt varm. 
 
Rengøring udført af bruger 

Mikrofonladeren kan rengøres med en 
blød klud opvræddet i lunkent mildt 
sæbevand. Produktet må ikke udsættes 
for vand. 

 

 

Recirkulering 

Produkter og batterier skal ikke 
bortskaffes sammen med restaffald.  
Gør dig bekendt med lokale 
bestemmelser for affaldsdeponering af 
elektriske produkter. 
Ved riktig håndtering vil mange dele af 
produkterne kunne recirkuleres, 
samtidig med at du skåner miljøet. 
 
Leverandør 

Vestfold Audio AS 
Nordre Fokserød 12 
3241 Sandefjord 
Tel. 3347 3347 
Epost: post@vestfoldaudio.no 
 

 
 
 
 
 
 

Vestfold Audio AS 
Nordre Fokserød 12, 3241 Sandefjord  

www.vestfoldaudio.no 

http://www.vestfoldaudio.no/

