
 

NÁVOD K POUŽITÍ.
Zvuková Karta k Mikrofonu

 
Před použitím si pozorně přečtěte návod, abyste předešli problémům způsobeným

nesprávnou obsluhou.
 

Máte-li jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu info@fotoveci.cz.
 

1. Pro zapnutí stiskněte tlačítko "POWER" na 3 sekundy nebo vypněte zvukovou kartu. Po
zapnutí zvukové karty nasaďte sluchátka, krátkým stisknutím tlačítka "POWER" můžete
spustit živé vysílání, když ve sluchátkách uslyšíte "Internal opening".

2. Před použitím zvukovou kartu nabijte. Nízká hlasitost nebo špatná kvalita zvuku znamená,
že napájení zvukové karty je nedostatečné. Při používání zvukové karty nenabíjejte, protože
proud způsobí rušení.

3. Při použití zvukové karty musí být všechna rozhraní plně zapojena. Pokud má mobilní
telefon pouzdro na telefon, sejměte jej. 4. Při použití počítače/notebooku pro živé vysílání
nebo doprovod přímo propojte USB rozhraní počítače a nabíjecí rozhraní zvukové karty
pomocí nabíjecího kabelu. Nepoužívejte LIVE porty k připojení počítače nebo notebooku.
Počítač automaticky identifikuje a nainstaluje ovladač zvukové karty (v pravém dolním rohu
počítače bude displej). Pokud počítač nerozpozná ovladač zvukové karty, zkontrolujte, zda je
správně připojeno rozhraní a kabel.

5. Pokud při používání iPhonu k živému vysílání slyšíte silný zvuk nebo šum, zkuste prosím
vypnout hlasitost telefonu. Hlasitost můžete upravit z karty směšovače zvuku.

6. Funkce Bluetooth může podporovat pouze doprovodná zařízení s Bluetooth. Pro připojení
doprovodných zařízení můžete také použít doprovodný kabel 7. Při poslechu efektu živého
vysílání mobilním telefonem pamatujte, že telefon používaný k poslechu by neměl být příliš
blízko mobilního telefonu s živým vysíláním. Dojde k rušení signálu a kvílení.

8. Snižte hlasitost mikrofonu, abyste snížili hluk. Pokud je citlivost mikrofonu vysoká, může
být ze zvukové karty slyšet šum nebo ostrý zvuk.

9. Pro živé vysílání z počítače se nedoporučuje používat externí reproduktor. Protože zvuk z
reproduktoru může být znovu zaznamenán mikrofonem, což má za následek dvojitý tón.
Během živého vysílání na počítači se doporučuje odpojit reproduktor a používat sluchátka.

10. Rozhraní „Monitor“ je pro sluchátka bez mikrofonu a rozhraní „Headset“ je pro
sluchátka/náhlavní soupravu s mikrofonem. Abyste se ujistili, že používáte správný port,
vyzkoušejte oba porty pro sluchátka, pokud se z jednoho portu ozývá šum nebo rušení.

 


