
Cyfrowy mikrofon USBGX1
Instrukcja obsługi



Szanowny Kliencie,
Dziękujemy za zakup cyfrowego mikrofonu USB Takstar GX1. Aby lepiej 
poznać i korzystać z produktu, prosimy o uważne przeczytanie niniejszej 
instrukcji.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii prosimy o kontakt z naszym 
lokalnym sprzedawcą.

Witamy

Cechy kluczowe

• Idealny do wirtualnych wykładów, nagrywaniu kursów, czataów online i 
gier na żywo.
• Wewnątrz profesjonalny chip karty dźwiękowej; plug & play, 
kompatybilny z systemami iOS, Windows i Android.
• Funkcja OTG umożliwia bezstratne nagrywanie HD i transmisję na żywo 
po podłączeniu do smartfona.
• Wysoce czuła, profesjonalna kapsuła pojemnościowa z łatwością 
rejestruje obszerne szczegóły dźwięku.
• Dotknij, aby wyciszyć mikrofon w dowolnym momencie podczas 
transmisji na żywo.
• Monitoruj i koryguj swoje nagranie w czasie rzeczywistym, aby uzyskać 
optymalne efekty.
• Inteligentna redukcja szumów za pomocą jednego klawisza skutecznie 
odfiltrowuje hałas z otoczenia.
• Wielokolorowe oświetlenie RGB.
• Podstawa amortyzująca wstrząsy tłumi wibracje, można ją również 
odłączyć w celu zamontowania wysięgnika.       

W zestawie

Instrukcja

Mikrofon GX1 

Kabel danych USB-C (ø4mm*1.5m)

GX1 USB Digital Microphone



Specyfikacja

Wirtualne wykłady, nagrywanie kursów, czaty online i transmisje na 

żywo w grach.

Zastosowanie

Wymagania systemowe

• Transmisja danych: USB2.0

• Wzór biegunowy: jednokierunkowy

• Pasmo przenoszenia: 20Hz~20KHz

• Częstotliwość próbkowania: 44,1/48 KHz

• Szybkość transmisji: 16bit

• Czułość: -16dB±3dB (0dB=1V/Pa/m przy 1KHz)

• Maksymalny SPL: 115dB (THD≤1% przy 1KHz)

• Impedancja wyjściowa: 16~60Ω

• Maksymalna moc wyjściowa: 80mW

• SNR: SQ OFF, >65dB; SQ ON, >75dB (A-ważony)

• Waga netto: około 250g

• Wymiary: Φ55×185mm

Komputer: Windows 7/8/10/11

Protokół USB: USB 1.1/2.0/3.0

Mac: macOS 10.10 lub nowszy

Telefon: Android 6.0 lub nowszy, iOS 9.0 lub nowszy

GX1 USB Digital Microphone
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Opis funkcji

① Światło RGB: zmienia kolor podczas nagrywania i gaśnie po wyciszeniu.
② Przełącznik wyciszenia: dotknij, aby wyciszyć/wyłączyć wyciszenie.
③ Przełącznik blokady szumów SQ: przestaw na ON lub OFF, aby włączyć lub 
wyłączyć redukcję szumów.
④ Pokrętło mikrofonu: obróć w prawo, aby zwiększyć poziom głośności 
mikrofonu lub odwrotnie.

⑤ Gniazdo słuchawkowe: złącze do słuchawek stereo ø3,5 mm; służy do 
monitorowania dźwięku z mikrofonu i odtwarzania z komputera/smartfona.
⑥ Port USB-C: plug & play na komputerze i smartfonie, ponieważ sterownik 
mikrofonu jest automatycznie rozpoznawany. Kompatybilny z systemami 
Windows, Mac, iOS i Android.
⑦ Podstawa: zdejmowana podstawa z obrotową konstrukcją dla łatwej 
regulacji kąta.
⑧ Złącze 3/8”, 5/8”: mikrofon może być instalowany na wysięgniku z 
gwintem 3/8” lub 5/8”.      
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Sposób działania

2. Obróć mikrofon i ustaw przód mikrofonu (strona z pokrętłem) w kierunku 

źródła dźwięku. Optymalna odległość między ustami a mikrofonem to około 

15~30 cm. 

1. Włóż końcówkę USB-C dołączonego kabla do transmisji danych do dolnej 

części mikrofonu, a drugą końcówkę do komputera lub smartfona.

I. Jak używać mikrofonu

Headphone cable USB cable

GX1 USB Digital Microphone

15-30cm



3. Aby uzyskać najlepszy efekt głośności, zaleca się najpierw zmniejszyć, 

a następnie stopniowo zwiększać głośność do pożądanego poziomu.

GX1 USB Digital Microphone

4. W zależności od poziomu hałasu otoczenia, możesz włączyć/wyłączyć funkcję 

squelch. Zauważ, że funkcja blokady szumów w pewnym stopniu wpłynie na 

efekt nagrywanego dźwięku. Dlatego sugerujemy wyłączenie blokady szumów, 

aby uzyskać optymalny efekt, gdy atmosfera jest stosunkowo cicha.



II. Ustawienia komputera

Ustawienia Windows10

Uwaga: Podstawę mikrofonu można odłączyć, co pozwala na zainstalowanie 

mikrofonu na innym statywie mikrofonowym. Obróć podstawę w prawo, aby ją 

zdjąć, a następnie zainstaluj mikrofon na statywie mikrofonowym lub ramieniu 

wysięgnika ze złączem gwintowanym 3/8” lub 5/8”.

       

GX1 USB Digital Microphone

Używając GX1 z komputerem, należy ustawić urządzenie audio systemu na 

TAKSTAR GX1. Poniższe przykłady są oparte na Windows10 i Mac OS, ale te 

same zasady obowiązują w innych systemach operacyjnych.

USB cable

1. Włóż końcówkę USB-C dostarczonego kabla do transmisji danych do spodu 

mikrofonu, a drugi koniec z portem USB-A komputera, wtedy zaświeci się kontrolka 

RGB mikrofonu, a komputer automatycznie zainstaluje sterownik.



2. Kliknij prawym przyciskiem ikonę głośnika w prawym dolnym rogu i 

wybierz Otwórz ustawienia dźwięku.

3. Kliknij Panel sterowania dźwiękiem, aby przejść do okna 
dialogowego Ustawienia dźwięku.
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5. Kliknij dwukrotnie wpis TAKSTAR GX1, aby wejść do Właściwości 

mikrofonu, wybierz Poziom głośności i ustaw głośność mikrofonu na 100%

4. Wybierz zakładkę Nagrywanie w oknie dialogowym i ustaw TAKSTAR 

GX1 jako urządzenie domyślne. Podczas mówienia do mikrofonu ikona 

głośności mikrofonu będzie animowana na zielono. 
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6. Wybierz zakładkę Słuchaj w oknie Właściwości, usuń zaznaczenie opcji 

Słuchaj, jeśli jest zaznaczone.

GX1 USB Digital Microphone

7. Wróć do okna dialogowego Dźwięk, wybierz zakładkę Odtwarzanie i ustaw 

TAKSTAR GX1 jako urządzenie domyślne.



8. Kliknij dwukrotnie wpis TAKSTAR GX1, aby wejść do właściwości 

głośnika, wybierz zakładkę Poziomy i ustaw głośność głośnika na odpowiedni 

poziom, zalecany około 70~80%. Ten poziom głośności wpływa na głośność 

odtwarzania na komputerze i można go regulować w zależności od osobistych 

preferencji.  

Ustawienia Mac OS

1. Włóż końcówkę USB-C dostarczonego kabla do transmisji danych do 

dolnej części mikrofonu, a drugi koniec z portem USB-C komputera Apple za 

pomocą dodatkowego adaptera USB-A-do-USB-C. Lub po prostu kup i użyj 

kabla danych USB-C-do-USB-C. Po podłączeniu kontrolka mikrofonu RGB 

zaświeci się, a komputer automatycznie zainstaluje sterownik.   

GX1 USB Digital Microphone

Kabel USB



2. Otwórz Preferencje systemowe, kliknij Dźwięk, aby otworzyć okno 
dialogowe Dźwięk.
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3. Kliknij zakładkę Wejście, wybierz TAKSTAR GX1 jako urządzenie 

wejściowe i przeciągnij suwak Głośność wejścia do 100%.

4. Kliknij zakładkę Wyjścia, wybierz TAKSTAR GX1 jako urządzenie wyjściowe 

i ustaw głośność wyjścia na odpowiedni poziom, zalecany około 70~80%. Ten 

poziom głośności wpływa na głośność odtwarzania na komputerze i można 

go regulować w zależności od osobistych preferencji. 

GX1 USB Digital Microphone



1. Włóż końcówkę USB-C dostarczonego kabla do transmisji danych do 
dolnej części mikrofonu, a drugi koniec z portem Lightning iPhone’a/iPada 
za pomocą dodatkowej przejściówki USB-A-do-Lightning. Lub po prostu kup 
i użyj kabla danych USB-C-do-Lightning. Po podłączeniu kontrolka mikrofonu 
RGB zaświeci się, a iPhone/iPad automatycznie rozpozna mikrofon. 

2. Przesuń w dół lub w górę ekran telefonu, pojawi się strona ustawień, 
kliknij ikonę               w prawym górnym rogu.
3. W wyświetlonym oknie dialogowym sprawdź, czy TAKSTAR GX1 jest 
pokazany jako urządzenie głośnikowe. Jeśli tak, mikrofon został 
pomyślnie połączony z telefonem.

   

iOS

III. Ustawienia telefonu

GX1 USB Digital Microphone

Kabel USB-C-to-Lightning

iPhone Zasilacz



Android

Włóż końcówkę USB-C dołączonego kabla do transmisji danych do dolnej 

części mikrofonu, a drugą końcówkę do portu USB-C telefonu z systemem 

Android za pomocą dodatkowej przejściówki USB-A-do-USB-C. Lub po prostu 

kup i użyj kabla danych USB-C-do-USB-C. Po podłączeniu lampka mikrofonu 

RGB zaświeci się, a telefon automatycznie rozpozna mikrofon.     

GX1 USB Digital Microphone

Uwaga: mikrofon jest kompatybilny z większością smartfonów z systemem 

Android z funkcją OTG. Jednak niektóre modele i aplikacje mogą ograniczać 

funkcję mikrofonu, co nie jest kwestią wady mikrofonu. Potwierdź u swojego 

operatora komórkowego, czy Twój telefon obsługuje funkcję OTG. Niektóre 

smartfony marki OPPO lub VIVO wymagają ręcznego włączenia funkcji OTG 

w celu korzystania z mikrofonu.   

Android

Kabel USB-C-to-USB-C

Zasilacz



Środki ostrożności

GX1 USB Digital Microphone

Aby uniknąć porażenia prądem, przegrzania, pożaru i obrażeń lub utraty mienia 

w wyniku niewłaściwego użytkowania, przed użyciem należy przeczytać i 

przestrzegać następujących zasad:

1. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy moc podłączonego sprzętu jest 

zgodna z mocą tego produktu. Dostosuj głośność do odpowiedniego poziomu 

podczas pracy. Nie używaj zbyt dużej mocy lub wysokiego poziomu głośności 

przez dłuższy czas, aby uniknąć awarii produktu lub uszkodzenia słuchu.

2. Jeśli podczas użytkowania wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości (np. 

dym, dziwny zapach), wyłącz wyłącznik zasilania i odłącz od źródła zasilania, 

a następnie wyślij produkt do lokalnego sprzedawcy w celu naprawy.

3.Trzymaj ten produkt i jego akcesoria w suchym i przewiewnym miejscu. Nie 

przechowywać przez dłuższy czas w wilgotnym lub zakurzonym miejscu. 

Przechowywać z dala od ognia, deszczu, wilgoci. Nie uderzać, nie 

rzucaćproduktu, nie blokować jakichkolwiek otworów wentylacyjnych. 

4. Prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pracy. Nie 

używaj produktu w miejscach zabronionych przez prawo lub przepisy, aby 

uniknąć wypadku.

5. Nie demontuj ani nie naprawiaj produktu samodzielnie, aby uniknąć obrażeń. 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz usług, skontaktuj się z naszym 

lokalnym sprzedawcą. 
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