Uživatelská příručka

Stereofonní mikrofon
STM10
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Základní postupy
Přehled funkcí
Přenosný stereofonní mikrofon STM10 je určen k použití se zařízeními Sony Xperia™ s
podporou 5pólového zvukového konektoru s průměrem 3,5 mm, jako je například
Xperia™ Z2 nebo Xperia™ Z3. Mikrofon STM10 lze použít k vysoce kvalitnímu
stereofonnímu zvukovému záznamu hudby, rozhovorů nebo zvukové stopy videí.

Přehled hardwaru

1

Protivětrný návlek

2

Pravá strana

3

Kloub

4

Levá strana

5

3,5mm zástrčka
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Sestavení
Sestavení mikrofonu

•

Překryjte konec mikrofonu protivětrným návlekem.
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Použití mikrofonu
Záznam zvuku
Chcete-li k záznamu zvuku používat mikrofon, je třeba nejprve nainstalovat aplikaci Audio
Recorder, která je k dispozici na Google Play™. S touto aplikací lze zvuky zaznamenávat
do souboru WAV nebo MP4 v závislosti na zvolené kvalitě. Soubory jsou ukládány do
složky Záznamy ve vnitřní paměti vašeho zařízení Xperia.
U některých zařízení Xperia je třeba po prvním připojení mikrofonu STM10 nejprve
aktivovat mikrofon v nastavení zvuku. Zařízení Xperia poté bude automaticky používat
mikrofon STM10 jako výchozí zdroj zvuku, kdykoli bude připojen. Pokud však budete se
zařízením používat ještě jiné zvukové příslušenství s pětipólovou zástrčkou, bude třeba
mikrofon STM10 aktivovat při každém připojení.
Silný vítr může způsobit, že se Stereofonní mikrofon STM10 během nahrávání
automaticky vypne. Pokud k tomu dojde, bude nahrávání pokračovat pomocí mikrofonu
vestavěného v zařízení Xperia. Nejlepších výsledků při nahrávání venku dosáhnete s
použitím protivětrného návleku, který je dodáván s mikrofonem.
1
2
3

Instalace aplikace Audio Recorder
Na obrazovce Plocha na zařízení Xperia™ ťukněte na ikonu a potom na ikonu
Obchod Play.
V aplikaci Obchod Play vyhledejte výraz „Audio Recorder“.
V seznamu výsledků vyberte položku Audio Recorder a pak podle pokynů na
obrazovce stáhněte a nainstalujte tuto aplikaci do zařízení.
Aktivace mikrofonu

1
2

Na obrazovce Plocha na vašem zařízení Xperia™ ťukněte na ikonu .
Ťukněte na položky Nastavení > Zvuk > Audio příslušenství a poté vyberte
možnost Stereo mikrofon STM10.
V závislosti na použitém zařízení Xperia™ nemusí být tato funkce k dispozici.

Nastavení citlivosti mikrofonu
1
2

Na obrazovce Plocha na vašem zařízení Xperia™ ťukněte na ikonu .
Ťukněte na položky Nastavení > Zvuk > Nastavení zvuku > Citlivost mikrofonu a
poté vyberte odpovídající možnost.
V závislosti na použitém zařízení Xperia™ nemusí být tato funkce k dispozici.

Přehled aplikace Audio Recorder

1

Zobrazení všech ovládacích prvků záznamu

2

Zobrazení seznamu uložených nahrávek
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3

Nabídka nastavení

4

Zkouška mikrofonu

5

Stereofonní nahrávání

6

Počitadlo času

7

Zastavení záznamu nebo přehrávání

8

Přehrávání záznamu

9

Zahájení nahrávání

10

Podrobnosti o nahrávce

11

Možnosti kvality zvuku

Umístění mikrofonu
Nejlepší kvality stereofonního záznamu dosáhnete, když mikrofon STM10 po připojení k
zařízení Xperia namíříte přímo na zdroj zvuku.
Umístění mikrofonu

1
2

Připojte mikrofon do vstupní zdířky zvuku.
Natočte hlavu mikrofonu tak, aby symboly

a

byly umístěny podle obrázku.

Záznam stereofonního zvuku
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1

6
7

Ujistěte se, že je ve vašem zařízení Xperia™ nainstalovaná aplikace Audio
Recorder.
Připojte mikrofon k vašemu zařízení Xperia™ a namiřte ho směrem ke zdroji
zvuku.
Ujistěte se, že je mikrofon aktivován a že je nastavena odpovídající citlivost.
Na obrazovce Plocha na zařízení Xperia™ ťukněte na ikonu a potom na ikonu
Audio Recorder.
Chcete-li zvolit kvalitu zvuku nahrávky, stiskněte a podržte na 2 sekundy jednu z
možností kvality.
Ťuknutím na ikonu spusťte nahrávání.
Nahrávání zastavíte podržením tlačítka na 2 sekundy.

•

Pozastavení záznamu
Stiskněte na 2 sekundy tlačítko

•

Přehrávání aktuálního záznamu
Po dokončení nahrávání ťukněte na možnost

2
3
4
5

1
2
1
2
3
1
2
1
2

1
2
3
4

1
2

.
.

Přehrávání a uložení záznamu
V aplikaci Audio Recorder ťukněte na kartu ZÁZNAMY a vyberte záznam, který
chcete přehrát.
Ťuknutím na tlačítko záznam přehrajte.
Sdílení záznamů
V aplikaci Audio Recorder ťukněte na kartu ZÁZNAMY a vyberte záznam, který
chcete sdílet.
Ťukněte na položku
a poté vyberte aplikaci, pomocí které chcete záznam
sdílet.
Postup dokončete podle pokynů na obrazovce.
Odstranění záznamu
V aplikaci Audio Recorder ťukněte na kartu ZÁZNAMY a vyberte záznam, který
chcete odstranit.
Ťukněte na tlačítko a poté na tlačítko OK.
Změna typu souboru záznamu
V aplikaci Audio Recorder ťukněte na kartu ZÁZNAMY a vyberte soubor, který
chcete změnit.
Chcete-li typ souboru změnit z hudby na řeč, ťukněte na možnost Hudba > Řeč.
Chcete-li typ souboru změnit z řeči na hudbu, ťukněte na možnost Řeč > Hudba.
Oříznutí záznamu
V aplikaci Audio Recorder ťukněte na kartu ZÁZNAMY a vyberte soubor, který
chcete oříznout.
Ťukněte na tlačítko . Zobrazí se zelený pruh s úchyty.
Přetažením úchytů vyberte část záznamu, kterou chcete ponechat. Část
označená zeleně bude ponechána a části označené červeně budou odstraněny.
Ťukněte na možnost Použít a výběr potvrďte ťuknutím na tlačítko OK. Změny
budou uloženy.
Potlačení hluku větru v nahrávce
V aplikaci Audio Recorder ťukněte na tlačítko ZÁZNAMY a vyberte soubor, ve
kterém chcete potlačit hluk větru.
Ťukněte na možnost
a výběr potvrďte ťuknutím na tlačítko OK. Změny budou
uloženy.
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1
2

Vyrovnání úrovně záznamu
V aplikaci Audio Recorder ťukněte na kartu ZÁZNAMY a vyberte soubor, u
kterého chcete vyrovnat hlasitost.
a výběr potvrďte ťuknutím na tlačítko OK. Změny budou
Ťukněte na možnost
uloženy.

Záznam zvuku pro videa
Záznam zvuku pro video

1
2
3
4
5

Připojte mikrofon a vhodně ho nasměrujte.
Ujistěte se, že je mikrofon aktivován a že je nastavena odpovídající citlivost.
Zapněte aplikaci fotoaparátu v zařízení a namiřte objektiv na snímaný záběr.
Ťuknutím na ikonu
spusťte nahrávání.
Ťuknutím na ikonu
nahrávání zastavíte.
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Právní informace
Sony STM10
Před použitím si přečtěte samostatně dodaný leták Důležité informace.
Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Sony Mobile Communications AB nebo její místní dceřiná společnost
bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu tiskových chyb, nepřesností v aktuálních
informacích nebo zdokonalení programů a vybavení může společnost Sony Mobile Communications AB provést
kdykoli bez předchozího upozornění. Takové změny však budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské
příručky.
Všechna práva vyhrazena.
© 2014 Sony Mobile Communications AB.
Sony je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Sony Corporation. Všechna práva
vyhrazena.
Všechny zde uvedené názvy produktů, služeb a společností jsou ochranné známky nebo registrované ochranné
známky jednotlivých vlastníků. Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena.
Další informace získáte na webu www.sonymobile.com.
Všechny obrázky jsou určeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému příslušenství.
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