
Mikrofon studyjny

Instrukcja obsługi



Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za zakup mikrofonu studyjnego Takstar TAK45.

Aby lepiej poznać i korzystać z produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z 

niniejszą instrukcją.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii prosimy o kontakt z naszym 

lokalnym sprzedawcą.

Witamy

Transmisja na żywo w sieci, nagrywanie profesjonalne, nagrywanie osobiste, 

nagrywanie instrumentów.

Zastosowania

- Wysoka czułość z łatwością wychwytuje subtelne szczegóły dźwięku.

- Znacząca zdolność do obsługi ekstremalnie wysokiego ciśnienia 

akustycznego zapobiega przeciążeniom i nadaje się do odbioru różnych źródeł 

dźwięku.

- Niski szum resztkowy, czystszy dźwięk nagrywania, odpowiedni do różnych 

środowisk nagrywania lub transmisji na żywo.

- Kompaktowy metalowy ekran nie zasłania twarzy użytkownika, ale 

skutecznie eliminuje trzaski.

- Profesjonalne mocowanie amortyzatorów zapobiega wibracjom i hałasowi 

wibracyjnemu.

- Etui do wygodnego przenoszenia i przechowywania.

- Wkład pojemnościowy 634 mm z pozłacaną membraną, oferujący szerokie 

pasmo przenoszenia, odtwarzający oryginalny dźwięk.

Cechy kluczowe



Specyfikacje

Zawartość zestawu

- Mikrofon

- Uchwyt antywstrząsowy

- Filtr pop

- Etui aluminiowe

- Instrukcja



• Kapsuła: 345 mm pozłacana pojemnościowa

• Wzór biegunowy: jednokierunkowy

• Pasmo przenoszenia: 20Hz-20KHz

• Czułość: -33dB±3dBV (0dB=1V/Pa przy 1KHz)

• Równoważny poziom hałasu: ≤20dBA (IEC 581-5)

• Szczytowe SPL: 135dB (THD≤1% przy 1KHz)

• Impedancja wyjściowa: 110Ω±30% (przy 1KHz)

• Wymagania dotyczące zasilania: zasilanie fantomowe 48 V

• Wymiary mikrofonu: 157x55x38mm

• Waga mikrofonu: około 372g



1. Zamontuj uchwyt amortyzatora na statywie mikrofonowym lub ramieniu 

wysięgnika i dokręć nakrętkę mocującą uchwyt amortyzatora. Zaleca się trzymać 

uchwyt amortyzatora w górę, a dolną śrubę w dół, aby zapobiec przypadkowemu 

upuszczeniu mikrofonu i uszkodzenia w przypadku poluzowania zacisku mikrofonu.

2. Przednia strona mikrofonu jest pokryta nadrukiem z numerem modelu „SM-18 EL” i 

symbolem kardioidalnym „         ”. Skieruj przód w stronę źródła dźwięku. Zainstaluj 

mikrofon na uchwycie przeciwwstrząsowym, dokręcając dolne śruby, aż do 

całkowitego zamocowania.

Sposób używania

Przód



3. Przymocuj filtr pop do amortyzatora za pomocą dolnego klipsa.

4. Za pomocą kabla XLR męsko-żeńskiego podłącz mikrofon do urządzenia 

audio (np. interfejs audio, konsola mikserska) z wbudowanym zasilaniem 

phantom 48V lub użyj zewnętrznego zasilacza 48V (brak w zestawie).

Uwaga: Wymagane zasilanie fantomowe dla tego produktu to DC 48V±4V/2,8mA

±20%.

① Podłączenie urządzenia audio z wbudowanym zasilaniem phantom 48V:

USB Data Cable

Male/Female XLR Cable

Audio Interface, Front

Audio Interface, Rear



② Podłączenie urządzenia audio bez wbudowanego zasilania phantom 48V:

5. Przymocuj kabel połączeniowy do statywu mikrofonowego lub wysięgnika i zostaw 

odcinek/pętlę kabla przy mikrofonie. Pomaga to skutecznie izolować wibracje.

6. Przed włączeniem zasilania fantomowego ustaw głośność na minimum w urządzeniu 

audio. Następnie stopniowo zwiększaj głośność do odpowiedniego poziomu. Pomaga 

to zapobiec uszkodzeniu głośników przez wysokie ciśnienie akustyczne. Zachowaj 

odpowiednią odległość między mikrofonem a głośnikami, aby uniknąć hałasu sprzężenia 

zwrotnego.

7. Wyjście mikrofonowe wykorzystuje trójpinowe męskie złącze XLR, jak pokazano 
poniżej:

Female XLR to 3.5mm 
Audio Cable

Audio Interface
48V Phantom 

Power

Male/Female XLR Cable

Pin 2 (+)Pin 1 (ground)

Pin 3 (-)



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. 

Środki ostrożności
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