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VCM3 PRO
Kondenzátorový video mikrofon pro DSLR a smartphon 

Uživatelská příručka

 1

Hlavní rysy:

Funkce a provozování:

4 Indikátor nabíjení: během nabíjení svítí červeně; když je baterie plně nabitá, nesvítí
5 Výstup pro mikrofon: přes konverzní linku (conversion line), lze jej připojit k fotoaparátu, mobilnímu telefonu a 
jinému záznamovému zařízení
6 Speciální zástrčka pro vstup mobilního telefonu
7 Nabíjecí port mikrofonu Micro USB: jeden konec kabelu Micro USB zapojte do tohoto konektoru a druhý konec 
zapojte do USB adaptéru DC 5V ≤2000 mAh nebo USB portu počítače
8 Základna mikrofonu
9 Tělo mikrofonu

• Výstup pro DSLR a smartphon
• Plug and play s 3.5mm TRRS konektorem
• Technologie snímání NCR redukce hluku, vynikající charakteristika potlačení podlahového hluku
• Sluchátkový konektor pro monitorování v reálném čase
• Přepínač zesílení zvuku +10 dB
• Vestavěná lithiová dobíjecí baterie
• Indikátor nízké kapacity baterie
• Lehká celokovová konstrukce
• Součástí TRS & TRRS & Micro USB nabíjecí kabely, protivětrný kryt (Foam & Furry)

1 Kombinovaný spínač: „0dB“ - normální stav snímání; „+10dB“ - snímání se zvýšenou citlivostí 
(vhodné pro snímání na velkou vzdálenost)
2 Sluchátkový monitor: monitorovat účinek snímání mikrofonu lze v reálném čase
3 Indikátor napájení: modrá - mikrofon je ve stavu snímání. Červená - baterie je  vybitá a je 
třeba ji včas nabít. (Pozn: Baterie může stále normálně pracovat ještě asi 1 hodinu)

Provozní pokyny:
1. Způsob instalace:
A. Mobilní telefon: Oddělte mikrofon od sáněk a zasuňte 3.5 mm mikrofonní konektor přímo do 3.5 mm konektoru na 
mobilním telefonu.
B. Kamera: Když je mikrofon namontován na videokameru nebo SLR kameru, namontujte patku konektoru na sáňky 
zařízení, a otočte konektorem patky ve směru hodinových ručiček, abyste jej zajistili.
2. Mikrofonní konektor se standardním kabelem zapojte do mikrofonu a do portu MIC (mikrofon) na záznamovém 
zařízení, ujistěte se, že je zapnutý spínač mikrofonu. V tomto okamžiku přejde mikrofon do provozního stavu.
3. Tento mikrofon můžete díky funkci +10dB použít při nejrůznějších příležitostech. 

VCM3 PRO je určen pro profesionální příležitosti, jako je focení fotoaparátem, mobilní focení, rozhovory, atd. 
Lze jej pohodlně a rychle adaptovat na běžné fotoaparáty střední až vyšší třídy, zrcadlovky a mobilní telefony. 
Vestavěný profesionální, vysoce výkonný superkardioidní snímací mikrofon s dlouhou snímací vzdáleností, 
disponuje širokou frekvenční odezvou a zvukem s vysokým rozlišením.



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


