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FOX
PROFESJONALNY MIKROFON STUDYJNY USB

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Konserwacja
Do czyszczenia mikrofonu używaj miękkiej, wilgotnej ściereczki. W razie potrze-
by możesz użyć delikatnego środka czyszczącego (jak np. płyn do mycia naczyń). 
Upewnij się, że woda nie przedostaje się do środka. Do czyszczenia nigdy nie 
używaj rozpuszczalników.

Serwis
Serwisowanie może być wykonywane wyłącznie w serwisie przez wykwalifiko-
wany personel. Samodzielny demontaż mikrofonu unieważni gwarancję.

1. Regulacja

❶  Głośność słuchawek
❷  Ustawienie miksu
❸  Wyjście słuchawkowe
❹  Wyciszenie mikrofonu
❺  Wzmocnienie mikrofonu (czułość)
❻  Gniazdo USB
❼  Pierścień montażowy
❽  Podstawka na biurko

Utylizacja
Ten symbol umieszczony na produkcie, w instrukcji lub na opakowa-
niu oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny należy utylizować 
oddzielnie od odpadów domowych. W UE istnieją oddzielne systemy 
zbiórki w celu recyklingu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się 
z lokalnymi władzami lub sprzedawcą, u którego zakupiłeś produkt.  
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2. Użytkowanie z PC / Mac
Użyj kabla USB-C, aby podłączyć mikrofon do komputera. Sterownik zainstaluje się 
automatycznie. W razie potrzeby w ustawieniach systemowych komputera wybierz 
„Fox” jako urządzenie do nagrywania i odtwarzania. 

3. Użytkowanie ze smartfonem
Podłącz mikrofon za pomocą adaptera, np. Adaptera OTG dla systemu Android (nie-
dołączony) do adaptera swojego Smartphona. Możesz już nagrywać za pomocą wy-
branej przez siebie aplikacji.

4. Ustawienia
Czułość wzmocnienia: 
Przełącz wzmocnienie na „Niskie” podczas 
nagrywania głośnych źródeł dźwięku lub je-
śli mikrofon umieszczony jest blisko ust. Gdy 
nagrywasz ciche źródła lub z dystansu, prze-
łącz wzmocnienie na „Wysokie”. 

Ustawienie miksu: 
Aby słyszeć sygnał tylko z komputera, obróć 
pokrętło miksowania w lewo. Obróć pokrętło 
całkowicie w prawo, jeśli chcesz słyszeć tylko 
własny sygnał nagrywania. Dopasuj do siebie 
oba sygnały, aż osiągniesz równowagę, aby 
uzyskać idealne nagranie.

Wycisz: 
Aby wyciszyć sygnał mikrofonu, naciśnij przy-
cisk „Wycisz”. Dioda LED miga, gdy mikrofon 
jest wyciszony. Wyjście słuchawkowe działa 
podczas wyciszenia.

Kierunek odbioru: 
Ze względu na kardioidalną charakterystykę 
kierunkową, mikrofon może przechwytywać 
tylko dźwięk przed nim, dlatego należy kiero-
wać dźwięk tylko w stronę frontu mikrofonu.

5. Montowanie statywu
Poluzuj śrubę na podstawie biurkowej, np. za pomocą monety lub śrubokręta. Nie 
należy zbyt silnie obracać mikrofonu na podstawie biurkowej. Zamontuj mikrofon 
razem z pierścieniem montażowym na stojaku mikrofonowym z gwintem 3/8 “.

Miłego nagrywania!

Konsbud Hi-Fi Sp. z o.o. ul. Nowa 23, Stara Iwiczna, 05-500 Piaseczno
tel. (22) 750-23-22, e-mail: info@konsbud-hifi.pl, www.konsbud-hifi.pl
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