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BY-M1 Pro
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•  Mikrofon BY-M1
•  Osłona przecywsłoneczna
•  Klips do odzieży
•  Rzep
•  Bateria (LR44)
•  Pokrowiec ochronny
•  Instrukcja
•  Karta gwarancyjna

Wprowadzenia

Dziękujemy za wybór produktów BOYA!
Boya By-M1 Pro to poprawiona wersja znanego i popularnego 
modelu BY-M1.  Uniwersalny mikrofon krawatowy 
przeznaczony do współpracy ze smartfonami, komputerami, 
kamerami i innymi rejestratorami dźwięku.

Kompaktowy, solidnie wykonany wyróżnia się na tle 
konkurencji funkcjami  jakością rejestrowanego dźwięku. 
Wbudowany filtr -10dB potrafi selektywnie zredukować 
niepotrzebne bardzo głośne źródła dźwięku znajdujące się 
blisko mikrofonu. Długi 6 metrowy przewód umożliwia 
swobodne korzystanie z mikrofonu.

W zestawie:
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Punkt na rysunku Opis

Mikrofon
wielokierunkowy

Odpowiada za odbiór dźwięku. 

Zasilanie Zapewnia zasilanie mikrofonu - do użytku z kamerami i innymi 
urządzeniami wymagającymi zasilania mikrofonu.

Współpraca z 
urządzeniami

OFF

Współpraca ze
smartfonami

Włącza zasilanie mikrofonu. Do użytku z kamerami i innymi 
urządzeniami wymagającymi zasilanego mikrofonu.

Ustaw OFF jeśli zakończyłeś pracę

Przełącz na tryb smartfona, aby BY-M1 działał na telefonie 
komórkowym. 

Złącze 3.5mm

Ustawienia 0/-10dB 

Port słuchawkowy

Przełącz na tryb smarfon, by korzystać z mikrofonu ze 
smartfonem. 

W trybie smartfona dozwolone jest monitorowanie za pomocą 
słuchawek

Przełącz na 0/-10 dB w zależności od środowiska nagrywania. 
Po przełączeniu (-10dB) mikrofon skutecznie redukuje 
niepożadane hałasy, gdy dźwięk obiekty jest bardzo głośny i 
znajduje się blisko mikrofonu. 

Funkcje

1) Zamocuj mikrofon do góry nogami, aby 
zredukować nadmierne szumy spowodowane 
oddechem i niespójności tonalne spowodowane 
ruchami głowy.
2) Zaleca się używanie przez cały czas piankowej 
osłony przeciwwiatrowej, aby uniknąć szumu 
wiatru, nawet podczas nagrywania w 
pomieszczeniu.

Mocowanie mikrofonu do ubrania
Przymocuj mikrofon na ubraniu za pomocą klipsa, około 
20-25cm od twarzy. 

Uruchomienie bateri mikrofonu
Obróć kapsułę mikrofonu w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara, aż zobaczysz środek i usuń znajdującą się 
wewnątrz plastikową folię, aby przygotować mikrofon do 
nagrywania. Po zakończeniu użytkowania włóż plastikowy arkusz 
z powrotem. 

Użycie mikrofonu 
Montaż klipsa odzieżowego

• zamontuj klips na mikrofonie - zgodnie z poniższym 
rysunkiem

Użycie telefonu z aparatem/kamerą

1  Uruchom baterię w mikrofonie.
2  Przyczep mikrofon do ubrania (zgodnie z instrukcją)
3  Ustaw przełącnzik w tryb współpracy z kamerą. 
4  Podłącz mikrofon do aparatu kamery (3.5mm)
5. Rozpocznij nagrywanie. 

Note
Nie wszystkie kamery mają wejście mikrofonowe. 
Sprawdź to u producenta aparatu. Wiele aparatów 
ma gniazda słuchawkowe, pilota i inne, które 
wyglądają podobnie do wejścia mikrofonowego. 
Upewnij się, że używasz właściwego.

Użycie telefonu ze smartfonem

UWAGA
Nie ma potrzeby instalacji baterii w trakcie 
użytkowania ze smartfonem. 
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Wymiana baterii

1 Rozkręc dwie części zasilacza.  

2 Wyjmij starą baterię z komory. 

3 Włóż nową baterię biegunami + - zgodnie z oznaczeniami do 
komory baterii. Symbol + jest wybity wewnątrz komory w 
celach informacyjnych. 

Użycie mikrofonu z laptopem

1)  BOYA BY-M1 Pro może być używany tylko na laptopach, 
które mają słuchawki i mikrofon, to samo gniazdo. 

2) Nie ma potrzeby instalowania baterii. 

UWAGA

1) W trybie pracy "Camera" upewniej się, ze bateria jest 
prawidłowo zainstalowana. 

2) Nie ma potrzeby instalowania baterii w trybie smartfon.
3) Pamiętaj by najpierw ustawić przełącznik a następnie 

podłączyć mikrofon do sprzętu. 
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1  Przymocuj mikrofon do ubrania (zgodnie z instrukcją).
2  Ustaw przełącznik w tryb współpracy ze smartfonem
3  Podłącz mikrofon do komputera. 
4  Otwórz odpowiednią aplikację i zacznij nagrywanie. 
Użytkowanie mikrofonu z innymi urządzeniami
1  Uruchom baterię w mikrofonie. 
2  Przymocuj mikrofon do ubrania (zgodnie z instrukcją).
3  Ustaw przełącznik w tryb współpracy z camerą.
4  Podłącz złącze 3.5mm. 
5. Rozpocznij nagrywanie. 

Uwaga
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Rozwiązywanie problemów

Problem Rozwiązanie

Mikrofon się
nie włacza

Prawdopodobnie bateria została nieprawidłowo 
zainstalowana. 

Akumulator może być rozładowany. Wymień go na 
nowy. Zobacz jakie są kompatybilne zamienniki.

Styki akumulatora są zabrudzone. Otwórz komorę 
baterii i wycziść styki bawełnianym wacikiem. 

Bateria
rozładaowała 
się sybko

Mikrofon zostaje włączony (w pozycji kamery). 
Wyłącz mikrofon ustawiając przełącznik w pozycji 
OFF, aby oszczędzić baterię. 

Używasz mikrofonu w bardzo trudnych 
warunkach (zimno/gorąco). 

Zbyt dużo
hałasu jest
rejestrowane

When there are too many background noise, switch to -10dB to 
reduce unwanted background noise.
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Specyfikacja

Przetwornik Mikrofon elektretowy
Charakterystyka
kierunkowa

Wielokierunkowy
Pasmo przenoszenia 65 Hz ~ 18 KHz

Sygnał/hałas 78 dB SPL

Czułość -30 dB +/- 3 dB / 0 dB=1V/Pa, 1 kHz

Impedancja 1000 Ohm or less

Typ baterii LR44 dołączona (kompatybilne LR44, 357, and SR44)

Złącze

Przełącznik

3.5mm (1/8”) 4 biegunowa złota wtyczka

0/-10dB

Waga

Wymiary

58g

6.0m

Specyfikacja 
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• Przypinany mikrofon do smartfonów, lustrzanek, kamer, i innych 
urządzeń rejestrujących dźwięk. 
• Wysokiej jakości mikrofon pojemnościowy, idealny do 
zastosowań wideo.
• Niski poziom hałasu podczas obsługi (dzięki zastosowaniu 
wysokiej jakości materiałów)
• Zawiera klips do ubrań, baterię LR44, piankową osłonę
przeciwwiatrową, adapter 1/4 ”.
• możliwość monitorowania za pomocą słuchawek w trybie 
smartfona.
• Tłumienie dźwięku -10dB. 

1  Przyczep mikrofon do ubrania (zgodnie z instrukcją)
2 Ustaw przełącznik w tryb współpracy ze smartfonem 
 3  Umieść wtyk 3.5mm w twoim telefonie. 
4  Otwórz odpowiednią aplikację i nagrywaj.  

Uniwersalny mikofon krawatowy

深圳市长丰影像器材有限公司
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