Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Mikrofon entschieden haben. Es eignet sich für Einsteiger, die ein
hochwertiges und vielseitiges Mikrofon zu einem günstigen Preis suchen.

Děkujeme za zakoupení tohoto mikrofonu. Je vhodný i pro začátečníky, kteří hledají kvalitní a všestranný
mikrofon za přijatelnou cenu.

obsah balení

inhalt Der PaCkUng

• MicroUSB cabel
• USB-A/USB-C adapter

• User Manual

• USB-Mikrofon
• Integrierter Ständer

DesCriPtion of Controls

• MicroUSB-Kabel
• USB-A/USB-C-Adapter

• Benutzerhandbuch

• USB mikrofon
• Integrovaný stojánek

• MicroUSB kabel
• USB-A/USB-C adapter
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1 Headphone volume control
2 Microphone sensitivity control
3 LED indicating connection
4 Polar pattern switch

ConneCtion

• Uživatelský manuál

PoPis ovládacích Prvků

BesChreiBUng Der steUerelemente
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1
2

Lautstärkeregler des Kopfhörers
Regler des Mikrofoneingangspegel
LED-Anzeige der Verbindung
Schalter für die Richtcharakteristiken

1
2
3
4

Das Mikrofon ist so konzipiert, dass es einfach anzuschließen und zu benutzen ist.

Mikrofon je navržen tak, aby se dal snadno připojit a využívat.

Connection instructions:

anschlusshinweise:

Pokyny pro připojení:

1. Connect the USB cable to the microUSB connector on the bottom of the microphone.
2. Connect the other end of the cable to a USB connector on your computer.
3. Connect headphones to the connector on the bottom of the microphone.
4. Use the control (1) to adjust the headphone volume level.
5. Use the control (2) to adjust the microphone sensitivity level.
6. Use the polar pattern switch (4) to set the appropriate one for the purpose of your recording.

1.Schließen Sie das USB-Kabel an den MicroUSB-Anschluss an der Unterseite des Mikrofons an.
2.Schließen Sie das andere Ende des Kabels an den USB-Anschluss Ihres Computers an.
3.Schließen Sie den Kopfhörer an den Anschluss an der Unterseite des Mikrofons an.
4.Stellen Sie den Lautstärkepegel des Kopfhörers mit dem Lautstärkeregler (1) ein.
5.Stellen Sie die Mikrofoneingangslautstärke mit dem Drehknopf (2) ein.
6. Stellen Sie mit dem Richtungsschalter (4) die für Ihre Aufnahme geeignete Richtcharakteristik ein.

Použití

The microphone should be placed in a vertical
position on a flat and stable surface and
at head height.
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Side
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Side

1. stereo Empfohlen
für Stereoaufnahmen.

1. stereo Doporučujeme
pro snímání stereo záznamu.

Boční
strana

Boční
strana

Zadní strana

Rückseite

Vorderseite

Side

2. omniDirektional
Kugelcharakteristik,
das Mikrofon nimmt
von allen Seiten auf.
Empfohlen für Aufnahmen
im ganzen Raum, ideal
für Konferenzen.

Side

Přední strana

2. omnidirekcionální
Kulová charakteristika,
mikrofon snímá ze všech
stran. Doporučujeme pro
záznam celé místnosti,
ideální např. pro konference.

Seite

Seite

Rückseite

Back

3. CarDioiD Unidirektionale
Charakteristik. Das Mikrofon nimmt
von vorne auf, von den Seiten und
von hinten wird der Schall gedämpft.
Wir empfehlen es für die
Aufnahme einer Person, wo wir
die Dämpfung von anderen Seiten
verwenden, von denen der Ton
nicht aufgenommen wird.

Front

Side

Back

4. figUre-8 The microphone picks up
sound from the front
and the back. The sensitivity
Side
is lowered from the sides and
from above. Compared to
stereo, the sensitivity is lower
from the sides.

4. aCht Das Mikrofon nimmt
den Ton von vorne und hinten auf.
Der Ton wird von den Seiten und
von oben gedämpft. Im Vergleich
zu Stereo hat es eine größere
Dämpfung von den Seiten..

Rückseite

Seite

•
•
•
•
•
•
•
•
•

4. osmička Mikrofon snímá
zvuk z přední a zadní strany.
Ze stran a zeshora je zvuk
utlumen. Oproti stereu má
větší útlum ze stran.

Seite

Kondensatorkonstruktion
4 Richtcharakteristiken
AD-Wandler 16bit / 48kHz
Maximaler Schalldruckpegel 125dB (THD: 1%, 1kHz)
MicroUSB-Anschluss
3,5-mm-Kopfhörerbuchse
Drehregler des Mikrofoneingangspegels und der Kopfhörerlautstärke
Abmessungen 89mm×89mm×188mm
Gewicht846g

siCherheitsinformationen
entsorgUng Des ProDUkts

The symbol indicates that the product should not be discarded as unsorted waste In order
to properly dispose of the product, take it to designated collection points. For more details,
contact your local authority or the nearest collection point.

Das Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden
darf. Um das Produkt ordnungsgemäß zu entsorgen, bringen Sie es bitte zu den dafür vorgesehenen Sammelstellen. Weitere Informationen erhalten Sie bei der örtlichen Behörde oder bei
der nächstgelegenen Sammelstelle.

This product complies with all the essential requirements of the relevant EU directives.
We reserve the right to make changes to the text, design and technical specifications
without prior notice.

Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der für es geltenden EU-Richtlinien.
Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen an Text, Design und technischen Spezifikationen
ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
VERTRIEB TSCHECHISCHE REPUBLIK: Praha Music Center, s.r.o., Ocelářská 937/39
190 00 Praha 9; http://www.pmc.cz
GARANTIE UND NACH-GARANTIE-SERVICE PMC: Praha Music Center, s.r.o.
Rakovnická 2665; 440 01 Louny; Tel.: +420226011197; Email.: servis@pmc.cz

Boční
strana

Přední strana

Boční
strana

Boční
strana
Zadní strana

Přední strana

Boční
strana

Boční
strana

Zadní strana

sPezifikationen

sPeCifiCations

ProDUCt DisPosal

Seite

Seite

Rückseite

Back

safety information

3. karDioiDa Jednosměrová
charakteristika. Mikrofon snímá
z přední strany, ze stran a
zezadu je zvuk utlumen.
Doporučujeme pro záznam
jednoho člověka, kde využíváme
útlum z ostatních stran, odkud
zvuk není snímán.

Vorderseite

Side

Capacitor design
4 polar patterns
AD converter 16 bit / 48 kHz
Maximum SPL 125 dB (THD: 1%, 1kHz)
MicroUSB connector
3.5 mm headphone jack
Knob for input sensitivity and headphone volume
Dimensions 89 mm × 89 mm × 188 mm
Weight 846 g

Boční
strana

Zadní strana

Vorderseite

Front

DISTRIBUTION CZECH REPUBLIC: Praha Music Center, s.r.o., Ocelářská 937/39
190 00 Praha 9; http://www.pmc.cz
PMC WARRANTY AND POST-WARRANTY SERVICE: Praha Music Center, s.r.o.
Rakovnická 2665; 440 01 Louny; Tel.: +420226011197; Email.: servis@pmc.cz
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Přední strana
Seite

Seite

Front

3. CarDioiD Unidirectional pattern.
The microphone picks up from the front;
the sides and the back have lowered
sensitivity. Recommended for
Side
recording one person; all other
sides from which the sound is not
recorded have lowered sensitivity.

3

Vorderseite

Back

2. omniDireCtional
Bidirectional pattern –
recommended for
recording two people sitting
opposite each other.

PoPis směrových charakteristik a jejich Použití

3

Front

1. stereo Recommended
for stereo recording.

Mikrofon by měl být umístěn na rovné
a stabilní ploše svisle a ve výši hlavy.

Das Mikrofon sollte auf einer ebenen und stabilen
Fläche senkrecht und in Kopfhöhe platziert werden.

BesChreiBUng Der riChtCharakteristik UnD Deren VerwenDUng

2

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. Připojte USB kabel k micro USB konektoru na spodní straně mikrofonu.
2. Připojte USB konektor kabelu k počítači.
3. Připojte sluchátka ke konektoru na spodní straně mikrofonu.
4. Nastavte ovladačem (1) úroveň hlasitosti sluchátek.
5. Nastavte ovladačem (2) úroveň citlivosti mikrofonu.
6. Ovladačem (4) přepínání směrových charakteristik nastavte vhodnou pro účel Vašeho záznamu.

VerwenDUng

DesCriPtion of Polar Patterns anD their Use

Ovladač hlasitosti sluchátek
Ovladač citlivosti mikrofonu
LED dioda signalizující připojení
Přepínač směrových charakteristik

PřiPojení

VerBinDUng

The microphone is designed to be easy to connect and use.

Use

Z

SoundeuS desktop Mic 01

stolní USB mikrofon s přepínatelnými charakteristikami

USB-Desktop-Mikrofon mit schaltbaren Eigenschaften

PaCkage Contents
• USB microphone
• Integrated stand

E

SoundeuS desktop Mic 01

desktop USB microphone with switchable polar patterns
Thank you for purchasing this microphone. It is also suitable for beginners who are looking for a quality
and versatile microphone at an affordable price.

C

d

EN

SoundeuS desktop Mic 01

sPeCifikaCe
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Konstrukce kondenzátorová
4 směrové charakteristiky
AD převodník 16bit/48kHz
Maximální SPL 125dB (THD: 1%, 1kHz)
MicroUSB konektor
Sluchátkový výstup jack 3,5mm
Otočný ovladač vstupní citlivosti a hlasitosti sluchátek
Rozměry 89mm×89mm×188mm
Hmotnost 846g

bezPečnostní informace
likvidace výrobku
Uvedený symbol znamená, že tento produkt nesmí být likvidován společně s komunálním
odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných
místech. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.
Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.
Vyhrazujeme si právo na změny v textu, designu a technických specifikací bez předchozího
upozornění.

DISTRIBUCE ČESKÁ REPUBLIKA: Praha Music Center, s.r.o., Ocelářská 937/39
190 00 Praha 9; Zelená linka (zdarma) t: 800 876 066; http://www.pmc.cz
ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS PMC: Praha Music Center, s.r.o.
Rakovnická 2665; 440 01 Louny; Tel.: +420226011197; Email.: servis@pmc.cz

Dziękujemy za zakup tego mikrofonu. Nadaje się również dla początkujących, którzy szukają wysokiej
jakości i wszechstronnego mikrofonu w przystępnej cenie.

Ďakujeme za zakúpenie tohto mikrofónu. Je vhodný aj pre začiatočníkov, ktorí hľadajú kvalitný
a všestranný mikrofón za prijateľnú cenu.

• MicroUSB kábel
• USB-A/USB-C adaptér

SoundeuS desktop Mic 01

• Mikrofon USB
• Zintegrowana podstawka

• Užívateľský manuál

PoPis ovládacích Prvkov

a Csomag tartalma

• Kabel MicroUSB
• Adapter USB-A/USB-C

• Podręcznik użytkownika

• USB mikrofon
• Integrált állvány

oPis elementów sterowania

3

asztali USB mikrofon átkapcsolható tulajdonságokkal

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a mikrofont. Kezdőknek is alkalmas, akik minőségi és sokoldalú
mikrofont keresnek megfizethető áron.

zawartość oPakowania

oBsah Balenia

• MicroUSB kábel
• USB-A/USB-C adapter

1
2

1
2
3
4

3
4

1
2

Ovládač hlasitosti slúchadiel
Ovládač citlivosti mikrofónu
LED dióda signalizujúca pripojenie
Prepínač smerových charakteristík

PriPojenie

• Használati útmutatás

a kezelőszervek leírása

3
4

4

1
2

1 Regulator głośności słuchawek
2 Kontrola czułości mikrofonu
3 Dioda LED sygnalizująca podłączenie
4 Przełącznik kierunków

Podłączenie

1
2
3
4

Fejhallgató hangerőszabályzó
Mikrofon érzékenysége szint
LED csatlakozás kijelző
Tulajdonság átkapcsoló

csatlakozás

Mikrofón je navrhnutý tak, aby sa dal ľahko pripojiť a využívať.

Mikrofon zaprojektowano tak, żeby można było łatwo go podłączyć i korzystać z niego.

A mikrofont úgy tervezték, hogy könnyen csatlakoztatható és használható legyen.

Pokyny pre pripojenie:

instrukcje podłączania:

csatlakozási utasítások:

1. Pripojte USB kábel k microUSB konektora na spodnej strane mikrofónu.
2. Pripojte USB konektor kábla k počítaču.
3. Pripojte slúchadlá ku konektoru na spodnej strane mikrofónu.
4. Nastavte ovládačom (1) úroveň hlasitosti slúchadiel.
5. Nastavte ovládačom (2) úroveň citlivosti mikrofónu.
6. Ovládačom (4) prepínania smerových charakteristík nastavte vhodnú pre účel Vášho záznamu.

1. Csatlakoztassa az USB -kábelt a mikrofon alján található microUSB csatlakozóhoz.
2. A kábel másik vége a számítógép USB csatlakozójához.
3. Csatlakoztassa a fejhallgatót a mikrofon alján található csatlakozóhoz.
4. A vezérlőgombbal (1) állítsa be a fejhallgató hangerejét.
5. A vezérlőgombbal (2) állítsa be a mikrofon érzékenységi szintjét.
6. Az irányválasztó kapcsolóval (4) állítsa be a felvétel céljára.

1. Podłącz kabel USB do złącza microUB w dolnej części mikrofonu.
2. Podłącz drugi koniec kabla do złącza USB komputera.
3. Podłącz słuchawki do złącza w dolnej części mikrofonu.
4. Ustaw regulatorem (1) poziom głośności słuchawek.
5. Ustaw regulatorem (2) poziom wejściowy głośności mikrofonu.
6. Regulatorem (4) przełączania kierunków ustaw odpowiedni dla obiektu, który chcesz rejestrować.

Použitie

használat

zastosowanie

Mikrofón by mal byť umiestnený
na rovnej a stabilnej ploche zvisle a vo výške hlavy.

Mikrofon powinien być ustawiony
na płaskiej i stabilnej powierzchni w pionie
i na wysokości głowy.

PoPis smerových charakteristík a ich Použitie

1

az iránYjellemzők leírása és használata

2

3

4
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3

1

4

Predná strana

1. stereo Odporúča sa
pre stereo nahrávanie.

A mikrofont sík és stabil felületre kell helyezni
merőlegesen és fejmagasságban.

oPis kierunków i ich zastosowanie

2

Bočná
strana

3

1

4

Elöl

Przednia strona
Bočná
strana

Boczna
strona

Boczna
strona

1. stereo Zalecane
do nagrań stereofonicznych.

Zadná strana

1. sztereó Sztereó
felvételhez ajánlott.

Hátul

Tylna strona

Przednia strona

Bočná
strana

2. wielokierUnkowy
Okrągły, mikrofon rejestruje
z wszystkich stron. Zalecany
do rejestrowania całego
pomieszczenia, idealny np.
na konferencję.

Bočná
strana

Zadná strana

Elöl

2. omnidirekcionális
Gömb alakú jellemző,
a mikrofon minden oldalról
felveszi. Javasoljuk az egész
szoba rögzítésére, ideális
esetben pl. konferenciákra.

Boczna
strona

Boczna
strona

3. karDioiDa Jeden
kierunek. Mikrofon rejestruje
z przedniej strony, z boków i
z tyłu dźwięk jest wytłumiony.
Zalecamy do rejestrowania
jednej osoby, kiedy stosujemy
wytłumienie z pozostałych
części,z których dźwięk nie
jest rejestrowany.

Predná strana

Bočná
strana

Bočná
strana

Zadná strana

Predná strana

4. osmička Mikrofón sníma
zvuk z prednej a zadnej strany.
Zo strán a zhora je zvuk utlmený.
Oproti stereu má väčší útlm
zo strán.

Hátul

Bočná
strana

Przednia strona

Elöl

3. karDioiDa Egyirányú jellemző.
A mikrofon elölről veszi a hangot,
az oldalak és a hátlap el vannak
némítva. Egy irányban egy személy
rögzítésére alkalmas, ahol más felől
nem szükséges a hang felvétele.

Boczna
strona

Boczna
strona

Tylna strona

Bočná
strana

Boczna
strona

Zadná strana

šPecifikácie
• Konštrukcia kondenzátorová
• 4 smerové charakteristiky
• AD prevodník 16bit / 48kHz
• Maximálny SPL 125dB (THD: 1%, 1kHz)
• MicroUSB konektor
• Slúchadlový výstup jack 3,5mm
• Otočný ovládač vstupnej citlivosti a hlasitosti slúchadiel
• Rozmery 89mm × 89mm × 188mm
• Hmotnosť 846g

bezPečnostné informácie
likvidácia výrobku

Oldalt

Oldalt
Hátul

Przednia strona

4. ósemka Mikrofon rejestruje
dźwięk z przedniej i tylnej strony.
Z boków i od góry dźwięk jest
wytłumiony. W stosunku do stereo
ma większe wytłumienie boków.

Oldalt

Oldalt

Tylna strona

3. karDioiDa Jednosmerová
charakteristika. Mikrofón sníma
z prednej strany, zo strán a
zozadu je zvuk utlmený.
Odporúčame pre záznam jedného
človeka, kde využívame útlm
z ostatných strán, odkiaľ zvuk
nie je snímaný.

Oldalt

Oldalt

Predná strana

2. omnidirekcionálna
Guľová charakteristika,
mikrofón sníma zo všetkých
strán. Odporúčame pre
záznam celej miestnosti,
ideálne napr. pre konferencie.

u

SoundeuS desktop Mic 01

stołowy mikrofon USB z przełączanymi właściwościami

stolný USB mikrofón s prepínateľnými charakteristikami

• USB mikrofón
• Integrovaný stojan

h

PL

sk

SoundeuS desktop Mic 01

Elöl

4. nyolCas A mikrofon felveszi
a hangot elölről és hátulról.
Oldalról és felülről a hang
elnémul. A sztereóhoz képest
oldalakról nagyobb halkítással
rendelkezik.

Boczna
strona

Hátul

Tylna strona

sPecYfikacja
• Konstrukcja kondensatorowa
• 4 kierunki
• Przetwornik A/C 16bit/48kHz
• Maksymalne SPL 125 dB (THD: 1%, 1kHz)
• Złącze MicroUSB
• Wyjście słuchawek jack 3,5 mm
• Odwracalny sterownik wstępnej wrażliwości i głośności słuchawek
• Wymiary 89mm×89mm×188mm
• Masa 846g

informacje o bezPieczeŃstwie
utYlizacja Produktu

Oldalt

Oldalt

sPecifikációk
• Kondenzátoros kialakítás
• 4 irányjellemző
• AD átalakító 16bit / 48kHz
• Maximum SPL 125dB (THD: 1%, 1kHz)
• MicroUSB csatlakozó
• Fejhallgató kimeneti csatlakozó 3,5 mm
• Fejhallgató bemeneti érzékenysége és hangerőszabályzó
• Méretek 89 mm × 89 mm × 188 mm
• Súly 846 g

biztonsági információk
a termék ártalmatlanítása

Uvedený symbol znamená, že tento výrobok nesmie byť zlikvidovaný spolu s komunálnym
odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobok odovzdajte na určených zberných miestach.
Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

Podany symbol oznacza, że produkt nie może być utylizowany wraz z odpadami komunalnymi.
W celu prawidłowej utylizacji produktu należy przekazać go w wyznaczonych miejscach
zbiórki. O pozostałe szczegóły należy poprosić lokalny urząd lub najbliższe miejsce zbiórki.

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt
kidobni. A terméket a kijelölt gyűjtőhelyeken helyezze el a megfelelő ártalmatlanítás érdekében.
További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez.

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.
Vyhradzujeme si právo na zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách
bez predchádzajúceho upozornenia.

Produkt spełnia wszystkie stosowne wymagania podstawowe, nakładane na niego przez
dyrektywy UE. Tekst, wygląd i specyfikacja techniczna mogą ulec zmianie bez uprzedniego
powiadomienia, do czego zastrzegamy sobie prawo.

Ez a termék megfelel a rá vonatkozó uniós irányelvek összes alapvető követelményének.
Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsuk a szöveget,
a kialakítást és a műszaki előírásokat.

DISTRIBÚCIA ČESKÁ REPUBLIKA: Praha Music Center, s.r.o., Ocelářská 937/39
190 00 Praha 9; http://www.pmc.cz
ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS PMC: Praha Music Center, s.r.o.
Rakovnická 2665; 440 01 Louny; Tel.: +420226011197; Email.: servis@pmc.cz

DYSTRYBUCJA REPUBLIKA CZESKA: Praha Music Center, s.r.o., Ocelářská 937/39
190 00 Praha 9; http://www.pmc.cz
SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY PMC: Praha Music Center, s.r.o.
Rakovnická 2665; 440 01 Louny; Tel.: +420226011197; Email.: servis@pmc.cz

FORGALMAZÓ CSEH KöZTÁRSASÁG: Praha Music Center, s.r.o., Ocelářská 937/39
190 00 Praha 9; http://www.pmc.cz
GARANCIA ÉS GARANCIA UTÁNI PMC SZOLGÁLTATÁS: Praha Music Center, s.r.o.
Rakovnická 2665; 440 01 Louny; Tel.: +420226011197; Email.: servis@pmc.cz

