
 

Instrukcja obsługi systemu Saramonic Blink100 

Oświadczenie 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed 

użyciem oraz o ścisłą obsługę i przechowywać zgodnie z 

instrukcją. Proszę zachować instrukcję obsługi, aby móc z niej 

skorzystać w przyszłości. Jeśli potrzebujesz więcej pomocy niż w 

instrukcji obsługi, skontaktuj się ze sprzedawcą w celu uzyskania 

pomocy lub wyślij nam wiadomość e-mail: info@saramonic.pl 

 

Uwaga! 

1. Rozkładanie tego urządzenia przez nieprofesjonalistów jest 

surowo zabronione. 

2. Proszę trzymać go z dala od źródeł ciepła, takich jak grzejniki 

lub piece. 

3. Nie należy wyjmować baterii bez pomocy profesjonalistów z 

serwisu. 

4. Proszę czyścić urządzenie tylko miękką, suchą szmatką. 

5. Podczas użytkowania i przechowywania proszę zwrócić uwagę 

na kurz i wilgoć. 

6. Aby uzyskać najlepszy efekt dźwiękowy nie należy trzymać 

dłoni przy pokrywie kapsuły mikrofonu. 

 

Dostępne zestawy 

Blink100 B1 (RX + TX) 

Blink100 B2 (RX + TX + TX) 

Blink100 B3 (RXDI + TX) 

Blink100 B4 RXDI + TX + TX) 

Blink100 B5 (RXUC + TX) 

Blink100 B6 (RXUC + TX + TX) 

 

Ogólne wprowadzenie 

Saramonic Blink100 to ultra-kompaktowy i przenośny 

bezprzewodowy system mikrofonowy 2.4 GHz, kompatybilny ze 

smartfonami, tabletami, lustrzankami cyfrowymi i kamerami. 

Posiada automatyczne parowanie i możliwą do wyboru 

eliminację szumów, zapewniając dźwięk o jakości emisyjnej. 

Blink100 jest idealny do transmisji na żywo, vlogowania, 

dziennikarstwa mobilnego i nie tylko. 

 

 

 

Bezprzewodowy nadajnik Blink100 TX 

Struktura produktu 

 

 
 

1. Statusy wskaźnika 

Status Wskaźnik 

Zasilanie 
włączone/niesparowane/parowa
nie 

 
Miga szybko 

 
Zasilanie wyłączone 

Czerwone światło stałe przez 
1 s, a następnie wyłączone 

Sparowano pomyślnie Statyczne niebieskie światło 

Wyciszenie włączone Miga powoli na czerwono (co 
sekundę) 

Wyciszenie wyłączone
  

Czerwone światło wyłączone 

Redukcja szumów WŁĄCZONA
  

Statyczne zielone światło 

Redukcja szumów WYŁĄCZONA
  

Zielone światło wyłączone 

Niski poziom baterii  Szybko miga na czerwono 

Ładowanie Statyczne czerwone światło 

Ładowanie w trakcie użycia Statyczne czerwone i 
niebieskie światło 

W pełni naładowane  Czerwone światło wyłączone 

 

2. Przycisk zasilania/wyciszania 

Funkcje Działanie 

 
Zasilanie włącz/wyłącz 

 
Naciśnij i przytrzymaj przez 2s 

Wyciszenie WŁ/WYŁ Krótkie naciśnięcie 

 

 

 

3. Przycisk + -/NR 

 

• Naciśnij przycisk +/-, aby wyregulować wzmocnienie 

mikrofonu. (Ustawienie jest zachowywane nawet po 

wyłączeniu zasilania.) 

• Naciśnij i przytrzymaj lub ciągle naciskaj „+”/„-”, aby 

ustawić maksymalne/minimalne wzmocnienie 

mikrofonu, wskaźnik miga dwukrotnie na niebiesko (w 

trybie redukcji szumów miga dwukrotnie na zielono). 

• Naciśnij przycisk NR (naciśnij jednocześnie przyciski 

„+” i „-”), aby włączyć/wyłączyć redukcję szumów. 

(Ustawienie domyślne jest wyłączone.) 

 

4. Wbudowany mikrofon 

5. Port ładowania USB-C (DC 5V) 

Użyj dostarczonego kabla ładującego USB-C, aby naładować 

urządzenie. 

 

Bezprzewodowy nadajnik Blink100 RX 

Struktura produktu 

 

1. Statusy wskaźnika 

Status Wskaźnik 

Zasilanie 
włączone/niesparowane/parowa
nie 

 
Miga szybko na niebiesko 

Zasilanie wyłączone Czerwone światło stałe przez 
1 s, a następnie wyłączone 

Sparowano pomyślnie Statyczne niebieskie światło 

Niski poziom baterii  Szybko miga na czerwono 

Ładowanie Statyczne czerwone światło 
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Ładowanie w trakcie użycia Statyczne czerwone i 
niebieskie światło 

W pełni naładowane  Czerwone światło wyłączone 

 

Uwaga: Naładuj odbiornik na czas, gdy poziom naładowania 

baterii jest niski, w przeciwnym razie wyłączy się automatycznie 

w ciągu 10 minut. 

2. Przycisk zasilania 

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 s, aby go 

włączyć/wyłączyć. 

3. Gniazdo LINE OUT 

Podłącz Blink100 RX do smartfona, tabletu, kamery, rejestratora 

lub miksera za pomocą dostarczonych kabli wyjściowych. 

4. Port ładowania USB-C (DC 5V) 

Użyj dostarczonego kabla ładującego USB-C, aby naładować 

urządzenie. 

5. Uchwyt do mocowania na ubraniu 

 

Szybka instrukcja zestawów Blink100 B1 i B2 

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

włączyć nadajnik/odbiornik. 

2. Nadajnik i odbiornik zostaną pomyślnie sparowane w ciągu 

10s. 

3.Jesteś gotowy do nagrywania. 

 

Szybka instrukcja zestawów Blink100 B3 | B4 | B5 | B6 

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

włączyć nadajnik/odbiornik. 

2. Podłącz odbiornik RXUC do urządzenia z systemem Android 

lub RXDi do urządzenia z systemem iOS. 

3. Nadajnik i odbiornik zostaną pomyślnie sparowane w ciągu 

10s. 

4. Jesteś gotowy do nagrywania. 

 

Uwaga: Ze względu na częstotliwość bezprzewodową 2.4 GHz 

sygnał można łatwo stłumić. Staraj się unikać przeszkód, takich 

jak ściany i budynki, i nie zbliżaj się do urządzeń emitujących 

sygnał 2.4 GHz, takich jak anteny Wi-Fi o dużej mocy, radia itp. 

 

Specyfikacja: 

Typ transmisji: 2.4GHz 

Charakterystyka: Wielokierunkowa 

Pasmo przenoszenia: 20Hz-16kHz 

Stosunek sygnału od szumu: 76dB 

Czułość: -39 ± 2dB 

Zasięg transmisji: 50m (bez przeszkód) 

Żywotność baterii TX: około. 10 godzin 

Pojemność baterii: 90 mAh 

Port ładowania: USB-C 

Wymiary: TX/RX: 39×35×14mm 

Waga: TX/RX: 16.5 g 

 

Zawartość zestawu: Blink100 B1 

 

• Nadajnik TX Blink100 × 1 

• Odbiornik RX Blink100 × 1 

• Kabel wyjściowy TRS do TRS 3.5 mm do kamer × 1 

• Kabel wyjściowy TRS do TRRS 3.5 mm do smartfonów 

× 1 

• Kabel ładujący USB-C × 2 

• Osłona przeciwwietrzna × 1 

 

Zawartość zestawu: Blink100 B2 

 

• Nadajnik TX Blink100 × 2 

• Odbiornik RX Blink100 × 1 

• Kabel wyjściowy TRS do TRS 3.5 mm do kamer × 1 

• Kabel wyjściowy TRS do TRRS 3.5 mm do smartfonów 

× 1 

• Kabel ładujący USB-C × 3 

• Osłony przeciwwietrzne × 2 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 


