
 

 

 

Instrukcja obsługi mikrofonu BTW 

 
Oświadczenie 

 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed 

rozpoczęciem użytkowania oraz o ścisłą obsługę i 

przechowywanie zgodnie z instrukcją. Prosimy zachować ją na 

przyszłość. Jeśli instrukcja obsługi nie może pomóc w rozwiązaniu 

pewnych problemów, należy poprosić o pomoc sprzedawcę, 

dystrybutora (info@saramonic.pl) lub producenta 

(info@saramonic.com). 

 

Uwagi 

 

1.Prosimy nie demontować obudowy zewnętrznej mikrofonu 

Saramonic BTW. 

2. Nie umieszczaj tego urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich 

jak grzejnik, piekarnik lub w pobliżu innych urządzeń 

wytwarzających ciepło. 

3. Prosimy nie wymieniać baterii na własną rękę. 

4. Do czyszczenia produktu należy używać wyłącznie miękkiej, 

suchej szmatki. 

5. Podczas użytkowania i przechowywania proszę zwrócić uwagę 

na kurz i wilgoć. 

 

Ogólne Wprowadzenie 

 

BTW to kompaktowy i przenośny bezprzewodowy mikrofon typu 

lavalier. Posiada wielokierunkową kapsułę mikrofonową, która 

zapewnia czysty i zrozumiały dźwięk. BTW może współpracować z 

aplikacjami innych firm w zakresie aplikacji do nagrywania 

audio/wideo. Jest kompatybilny zarówno z systemem iOS, jak i 

Android. Dzięki zasięgowi działania do 80 m, BTW jest idealny do 

tworzenia treści, przesyłania strumieniowego na żywo, wywiadów 

czy zdalnej nauki online itp. 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura produktu 

 
① Przycisk zasilania 

 

Funkcje Działanie 

Zasilanie włączone (ON) Naciśnij i przytrzymaj przycisk 
przez 2 sekundy 

Zasilanie wyłączone ( OFF) Naciśnij i przytrzymaj przycisk 
przez 3 sekundy 

Play / Pause Krótko naciśnij przycisk 
(pomyślnie podłączony) 

Wyczyść zapisy parowania Upewnij się, że BTW jest 
wyłączony. 
Następnie naciśnij i przytrzymaj 
przycisk przez 5 sekund. 
 

 

 

 

 

 

② Status wskaźnika 

 

Tryb pracy Wskaźnik 

 
 
Mikrofon niesparowany 
(poczekaj na parowanie) 

3 razy miga na niebiesko, a 
następnie na przemian na 
niebiesko i zielono 
na przemian (Jeśli nie zostanie 
podłączony w ciągu dwóch 
minut, 
urządzenie przejdzie w tryb 
czuwania). 

Tryb czuwania Wolno migające zielone światło 

Zasilanie wyłączone (OFF) Zielone światło miga 3 razy 

Sparowano pomyślnie Powolne migające niebieskie 
światło 

Niski poziom baterii Komunikaty głosowe "Low 
Battery" co dwie minuty 

Ładowanie Solidne zielone światło 

Pełne naładowanie Świeci się na niebiesko przez 2 
sekundy, a następnie powoli 
miga na zielono. 

 

③ Gniazdo słuchawkowe 3.5mm 

 

Podłącz dostarczoną pojedynczą słuchawkę douszną w celu 

monitorowania dźwięku. 

④ Wbudowany mikrofon 

⑤ Port ładowania USB typu C. 

⑥ Klips do paska (odpinany) 

⑦ Klips magnetyczny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@saramonic.pl


 

 

 

 

 

 

Instrukcja konfiguracji akcesoriów 

 
Podręczny przewodnik 

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby 

włączyć BTW. 

2 . Parowanie. 

 
Pierwsze parowanie: 

① BTW automatycznie przejdzie w tryb parowania po włączeniu. 

Wskaźnik miga na przemian na niebiesko i zielono. 

② Włącz Bluetooth, a następnie wybierz „Saramonic BTW” na 

swoim urządzeniu. 

③ Po pomyślnym połączeniu wskaźnik powoli zacznie migać na 

niebiesko. 

Automatyczne połączenie: 

Włącz Bluetooth ostatniego podłączonego urządzenia, a 

następnie włącz BTW, połączenie między urządzeniem a BTW 

zostanie nawiązane automatycznie. 

3. Otwórz aplikację audio lub wideo innej firmy i rozpocznij 

nagrywanie. Aby uzyskać lepsze wrażenia podczas nagrywania, 

zalecane jest zainstalowanie aplikacji SmartRecorder.  

Zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać i zainstalować 

SmartRecorder: 

 

Specyfikacja 

Transmisja bezprzewodowa: 2.4 GHz 

Modulacja: GFSK 

Zakres pracy: 80m (w linii wzroku) 

Moc wyjściowa: RF <10dBm 

Charakterystyka: wielokierunkowa 

Maksymalny SPL: 120dB SPL 

Czułość: -42dB 

Zasilanie: Wbudowana bateria litowo-jonowa 

Port ładowania: USB typu C 

Żywotność baterii: 10 godzin 

Antena: wbudowana 

Złącze audio: Gniazdo słuchawkowe mini Jack 3,5 mm (wyjście 

stereo) (obsługuje również wejście mikrofonowe TRRS) 

Wymiary: 67.6 42.6 × × 18.4mm 

Waga: 24.5g 

Temperatura robocza: 0 ° C do 50 ° C 

Temperatura przechowywania: –20°C do 55°C 

 

Lista zawartości opakowania 

1 × BTW bezprzewodowy mikrofon krawatowy 

1 × USB-A do USB-C kabel ładujący 

1 × Pojedyncza wkładka douszna 

1 × futrzana szyba przednia 

1 × zaczep na pasek 

 

Warunki gwarancji 
Okres gwarancji obejmuje 24 miesiące począwszy od dnia zakupu. 
W ramach gwarancji zapewniamy usunięcie usterek wynikających 
z wad materiałowych i błędów produkcyjnych. 
Termin naprawy 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do 
autoryzowanego serwisu lub 21 dni od daty dostarczenia sprzętu 
do sklepu, w którym został zakupiony. Naprawa gwarancyjna nie 
obejmuje usterek wynikających z niewłaściwego lub niezgodnego 
z przeznaczeniem użytkowania sprzętu. 
Gwarancja traci ważność w przypadku samodzielnej ingerencji 
osób nieuprawnionych do przeprowadzania napraw. 
 
Dystrybucja Fdirect Sp. z o. o. 
(sklep internetowy: www.infoto.pl) 
ul. Rąbieńska 18, 94-227 Łódź 
Adres tymczasowy: ul. Brukowa 10, 91-341 Łódź 
tel. 042 252 99 95 
fax. 042 252 99 96 
email: info@saramonic.pl 

 

 


