
 
 
 

 

 

 
 
 



Attenties 
1. Lees  deze  waarschuwingen  zorgvuldig door 

voordat u  de  microfoon gebruikt;   let  op  en  volg  
alle  volgende  waarschuwingen  bij  het gebruik 
van  dit  apparaat om de veiligheid te  garanderen.   

2. Demonteer of probeer  de microfoon niet te demonteren  of  
te  repareren.   

3. Houd bij het doorgeven van       de  microfoon  aan    derden 
deze gebruiksaanwijzing  bij. 

4. Gebruik  geen  defecte  producten  in  geval  van  ongevallen  
en schade aan de  gezondheid. 

5. Houd dit  product, accessoires  en      
verpakkingsonderdelen ver weg van  kinderen  en  
huisdieren, voorkomen dat  ze  kleine items   slikken.  

6. Houd het  apparaat te allen  tijde     droog, stel het  niet  
bloot  bij extreme  temperaturen,  vermijd  corrosie  of  
vervorming  van  dit  apparaat.(   Bijvoorbeeld föhn, 
verwarming, langdurige blootstelling onder zonlicht,  
enz.) 

7. Accepteer alleen  een  zachte  en  droge  doek om het 
product schoon te  maken.   

8. Bedek  het  microfoonraster  niet  met  uw  handen. 
9. Regelmatig onderhoud  wordt  aanbevolen om 

stroominstabiliteit en akoestische problemen te     
voorkomen. 

 

1. Ontwerp 

1. Metalen beschermgaas 
2. Mic kern hoofd 
3. LED-indicator 
4. Knop  Volume 
5. Schroefrotatie 
6. Usb-poort 



2. Specificaties 

1. Gevoeligheid: - 42+3dB(1.5V,680KCI;0dB=1V/Pa,1KHz) 
2. Uitgangsimpedantie: lage impedantie (  <680CI) 
3. Directory: Unidirectioneel 
4. Frequentiebereik: 100Hz---18000Hz 
5. Werkingsspanningsbereik: DC-5V 
6. Maximale bedrijfsspanning: DC-5V 
7. S/N-verhouding: meer dan 58 dB 
8. Huidig verbruik: 0.5mA 
9. Standaard bedrijfsspanning: DC-5V 
10. Maximale ingang geluidsdrukniveau: 125dB 
11. Afnemende spanning  Kenmerk:  Binnen  3dB  bij  1V 
12. Typische frequentieresponscurve: 
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13. Polaire reactie 
 

 
3. Voorzorgsmaatregelen gebruiken 

1. De microfoon  wordt  gevoed  door een USB-poort    
van  uw  apparaat; sluit  de  microfoon aan op  uw  
computer  en  krijg  deze 
om te werken. Compatibel met Mac, Windows  Vista en 
XP (niet  compatibel met X box en mobiele telefoons). 
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2. Plaatsing van de  microfoon  en  ten opzichte    van  de  
vocalist  kan  variëren    op  verschillende  factoren,  
waaronder de akoestiek van de  ruimte, de 
vocale prestaties, en  of  de  vocalist  een  hoge  of  diepe stem 
heeft, enz. 

3. Een   ideaal    uitgangspunt  voor  de  referentie  is om MIC  
direct  voor  de  leadzanger    op  15-20  cm  afstand  te  
plaatsen.   

4. Maak een  test om de  perfecte     spreekhoek    te  vinden  
wanneer  u de  microfoon gebruikt,  omdat  verschillende     
spreekhoeken verschillende uitgangen  van  uw  geluid 
opleveren. Het  zal  de  beste  resultaten  kunnen  worden 
bereikt wanneer  de  zanger  is  uitlijnd  aan  de  
microfoon  gouden  stip 
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4. Microfoon instellen 

1. Volumeregeling:  Draai  de  volumeknop    naar rechts 
om het volume omhoog te zetten; en  draai  de    
volumeknop    naar  beneden.   

2. De microfoon    is ingesteld   op  een  ideale  
interne  versterkingsinstelling. Als  u        uw  



voorkeursgevoeligheid    van 
de microfoon en luister naar uw eigen geluid bij het 
gebruik van de microfoon, volg de volgende stappen: 

 

1) Voor Windows Computer 



Klik met de rechtermuisknop op het pictogram "Geluid" en open 

het menu. 
 

Kies "USB  ADUIO-microfoon"    in   de  lijst  met  "Opname",klik 
op  "Eigenschappen", selecteer "Algemeen" en kies "Gebruik 
dit apparaat  (enabIe)"in  de  lijst  met  "Apparaatgebruik",    klik 
op  "OK"  nadat  u alle  bovenstaande stappen hebt voltooid,    

en  dan  begint    de  microfoon  te  werken; 
 

 
 

Selecteer "Luisteren" in"Eigenschappen", en  vink "Luister naar dit  



apparaat" aan; 



Selecteer "Niveaus" in "Eigenschappen", pas de gevoeligheid aan 
met behulp van de schuifregelaar. 

2) Voor MAC- of iOS-computer 

- Klik op de  linkerbovenhoek  van  uw  scherm  en  
selecteer   "Systeemvoorkeuren";   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Selecteer "Geluid" in de lijst; 

- Kies  in geluidsopties    "USB-microfoon"    in  de  lijst  met  
ingangen; Pas  het    invoerniveau aan met behulp 
van  de  schuifregelaar.   



 
ATTN: Mac OS-systeem is niet ingesteld met 
opnamefuncties, u  moet een opnamesoftware 
downloaden voordat u records maakt. 

5. Veelvoorkomende problemen 

V1: Waarom kan mijn computer het niet herkennen? 

Oplossing: 1. Koppel de USB-kabel los en plaats deze 
vervolgens  opnieuw; 

2. Probeer een andere USB-kabel te gebruiken; 
 

Q2: Geen geluid in de microfoon. 

Oplossing: Controleer de instelling van uw computer en kijk of 
deze correct is. Selecteer "Sound-Recording Device-Recording". 
Selecteer de naam van de herkende microfoon, klik op 
"Eigenschappen"  en selecteer "Gebruik dit apparaat 
(ingeschakeld)". 

 

Q3: Wat is het beste afstandsbereik? 

Oplossing: 15-20cm. 

 
V4: Hoe vermindert u het externe geluid dat door de 
microfoon wordt opgepikt? 

Oplossing: Stel de microfoon in op een  gemiddeld volume. 

 
Q5: Er zijn geen geluiden te horen bij het verbinden 
met Win 10† 

Oplossing: Als de microfoon plotseling stopt met werken na de 



laatste 



Windows 10 update en er wordt geen geluid opgepikt, selecteer 
"Sound-  Recording Device-Recording". Kies "Herkende 
microfoon" -  Klik op "Eigenschappen" - Selecteer "Gebruik dit 
apparaat (ingeschakeld)". 

 

Q6:  Absorbeert het achtergrondgeluid rond gebruiker? 

Oplossing: Ja,  elke  microfoon  neemt    achtergrondgeluid  
op,   vooral  voor  gevoelige  microfoons. U  kunt  de meeste  
ruis  isoleren door  de  omgeving  stil  te houden  en  het  
ingangsniveau  aan te passen.   

 
 

' E-mail: , 
urgoods@outlook.com 

' Adres: 
' ‘Laagerfseweg 54a, Woudenberg, Utrecht, 3931PG, Netherlands 

mailto:urgoods@outlook.com

