
Bezprzewodowy mikrofon wideo
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Witamy

Cechy kluczowe

Zastosowanie

W zestawie

Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za zakup bezprzewodowego mikrofonu wideo Takstar V4 DUAL. Aby lepiej zrozumieć 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.
        

1. Certyfikat Apple MFi, pełna kompatybilność z każdą aktualizacją iOS.
2. Kompaktowa konstrukcja lavalier, uniwersalna kompatybilność 3 w 1 z aparatami, urządzeniami z 
systemem iOS i Android.
3. Transmisja bezprzewodowa 2,4 GHz, stabilna i skuteczna do 120 m na otwartej przestrzeni.
4. Monitorowanie w czasie rzeczywistym z 3-stopniową regulacją głośności.
5. Trzy tryby redukcji szumów do wyboru, które można dostosować do każdego złożonego środowiska 
nagrywania.
6. Obsługuje lokalne przechowywanie dźwięku na karcie TF.
7. Nadajnik mikrofonowy może służyć jako samodzielny dyktafon w dowolnym miejscu i czasie.

9. Zawiera etui ładujące do przechowywania i ładowania nadajników i odbiorników.
10. Akumulator 2000 mAh wewnątrz etui ładującego, idealny do transmisji na żywo/wywiadów na zewnątrz.

8. Do 10 godzin ciągłego odtwarzania po podłączeniu do kamery za pomocą interfejsu 3,5 mm.

Transmisje na żywo, vlogowanie, tworzenie filmów, wywiady.

Etui ładujące (wersja dual channel)

Nadajnik mikrofonu

Odbiornik 3w1

Kabel audio

Kabel do ładowania

Osłona przeciwwiatrowa

Słuchawki
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Etui ładujące

Bateria: 230 mAh

Czas pracy: 10 godzin

Czas ładowania: około 80 minut

Waga: około 18,2g

Bateria: 230 mAh

Czas pracy: 10 godzin

Czas ładowania: około 80 minut 

Waga: około 14g

Stosunek sygnału do szumu: 64 dB

Napięcie wejściowe: DC 4,8 V ~ 5,4 V 

Czas ładowania: 150 min 

Waga: około 127,7 g

Pojemność baterii: 2000 mAh

Żywotność baterii: 3 ładowania odbiornika i nadajnika

Wymiary: 111,2 * 79,5 * 34,4 mm

Częstotliwość: 2,4 GHz

Opóźnienie: 25ms

Pasmo przenoszenia: 20-20 kHz

Napięcie wejściowe: DC 4,8 V ~ 5,4 V

Czułość: -26 dBFS

Wymiary: 49,25 * 20,9 * 20,56 mm

Mikrofon

Odbiornik

Częstotliwość: 2,4 GHz

Opóźnienie: 25ms

Pasmo przenoszenia: 20-20 kHz

Napięcie wejściowe: DC 4,8 V ~ 5,4 V

Wymiary: 53,4 * 43,63 * 22,09 mm

Specyfikacja



■

① 

②

③ ④

⑤
⑥

⑧

⑨

⑦
⑩
⑪

⑫ ⑬

⑫ Przycisk reset nadajnika * 2

⑦ Przycisk głośności/Redukcji szumów

⑥ Włącznik/Reset

Opis elementów

② Port ładowania typu-C

③ Port kabla adaptera 3,5 mm

① Wskaźnik LED etui ładującego

④ Wyjście monitorowe 3.5mm

⑤ Złącze odbiornika typu-C

⑩ Włącznik/Wyciszenie * 2

⑧ Wskaźnik LED odbiornika

⑨ Złącze Lightning odbiornika

⑬ Gniazdo kart TF * 2

⑪ Wskaźnik LED nadajnika * 2
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Połączenie z urządzeniami

Wyjmij odbiornik i nadajniki, a po udanym połączeniu ich diody LED zaświecą się na zielono.

Wskaźnik świeci na zielono

     Telefon

Podłącz złącze Lightning/Type-C odbiornika do odpowiedniego gniazda telefonu, a gdy dioda LED 
odbiornika zaświeci się na zielono, możesz rozpocząć nagrywanie.

Wskaźnik świeci na zielono
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Podłącz odbiornik do gniazda 3,5 mm aparatu za pomocą kabla audio 3,5 mm, a gdy dioda LED 
odbiornika zaświeci się na zielono, możesz rozpocząć nagrywanie.

Aparat fotograficzny

Wskaźnik świeci na zielono

Kabel 3.5mm

     Ustawienia systemowe w notebooku Windows
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę głośnika w prawym dolnym rogu systemu Windows, 
wybierz Otwórz ustawienia dźwięku, a następnie wybierz urządzenie wyjściowe jako Głośnik, a 
urządzenie wejściowe jako Mikrofon (mikrofon bezprzewodowy).

Włącz odbiornik i podłącz go do portu wejściowego audio komputera za pomocą kabla audio 3,5 
mm. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę głośnika w prawym dolnym rogu systemu Windows, 
wybierz Otwórz ustawienia dźwięku, a następnie wybierz urządzenie wyjściowe jako Głośnik, a 
urządzenie wejściowe jako Mikrofon (mikrofon bezprzewodowy).

Ustawienia systemowe w PC Windows

Włącz odbiornik i podłącz go do MacBooka za pomocą złącza Type-C. W systemie iOS przejdź do 
Preferencje systemowe >> Dźwięk >> wybierz Głośnik w zakładce Wyjście >> wybierz Mikrofon  
bezprzewodowy jako domyślny w zakładce Wejście.

Ustawienia systemowe w MacBook
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Weźmy na przykład OPPO A72.

Włączanie połączenia OTG (tylko Android OS)

Krok 1:
Przejdź do Ustawień

Krok 2:
Ustawienia dodatkowe

Krok 3:
Wybierz Połączenie 
OTG

Settings

Search

Your ColorOS,your styte

Manage HeyTap cloud, Find my Phone, sign-in 
devices, and more 

User 01641280831

Airplane mode

SIM card & mobile data

Wi-Fi

Bluetooth Not connected

WM-GC

Additional settings

Storage

Date & time

Keyboard & input method

Screenshot

Screen recording

Task management at present

Reset Phone

Back up & restore

Google

OTG connection

Automatically turn o  when not in use for 10 minutes.

Otwórz tylny zacisk odbiornika, włóż go i zamocuj w uchwycie stopki aparatu.

Instalowanie w aparacie
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Dopasuj plastikową klamrę osłony do rowka mikrofonu nadajnika, włóż i obróć o 90° w prawo, aby ją 
zabezpieczyć.

Instalowanie osłony przeciwwiatrowej
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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







Address: Dinggang, No.5 Team, Xialiao Village, 
Longxi Town, Boluo County, Huizhou City, 
Guangdong, China

地址：广东省惠州市博罗县龙溪镇下寮村第五组位于顶岗


