
 

 
 

 

UMPIRE 
 

Stručný návod k obsluze 
 
 
Obsah balení: 
 
Mikrofon 
Pop filtr 
Stojánek 
 
Nastavení mikrofonu 
 
1. Postupujte podle pokynů pro váš operační systém v části Nastavení zvuku. 
2. Pomocí integrovaného USB kabelu připojte Umpire k počítači. 
3. Připojte sluchátka k sluchátkovému výstupu. 
4. Ujistěte se, že je Pop filtr zajištěn. Umístěte jej blízko mikrofonu, ale tak, aby se ho nedotýkal. Sklopte mikrofon 
a Pop filtr do doporučené pozice 10 hodin. 
Poznámka: Chcete-li vyjmout Pop filtr, jemně zatlačte na horní část rámečku, dokud fitr z rámečku nevyskočí. 
Chcete-li Pop filtr vrátit, zaklapněte jej zpět do rámečku. 
5. (Volitelné) Pokud nahráváte hlasitý zdroj, můžete Pad přepínačem snížit zisk mikrofonního vstupu o -10 dB. 
 
Nastavení zvuku 
 
Chcete-li v počítači nastavit Umpire jako výchozí zařízení pro záznam zvuku, postupujte podle následujících 
pokynů pro váš operační systém: 
 
Operační Systém Windows 
 
1. Pomocí integrovaného USB kabelu připojte Umpire k počítači. 
2. Na spodní liště obrazovky pc vyhledejte ikonku reproduktoru (ovládání hlasitosti). Klepněte pravým tlačítkem 
myši na reproduktor a vyberte Playback Device (přehrávací zařízení). Případně přejděte do nabídky Start > Control 
Panel (nebo Settings > Control Panel v klasickém zobrazení) > Hardware and Sound > Sound. 
(Start> Ovládací panely (nebo Nastavení> Ovládací panely v klasickém zobrazení)> Hardware a Zvuk> Zvuk.) 
3. Na ovládacím panelu Windows Sound Control  (ovládání zvuku) vyberte kartu Playback (přehrávání) a jako 
výchozí zařízení vyberte zvukovou kartu vašeho počítače. 
4. Klepněte na kartu Recording (nahrávání) a jako výchozí zařízení vyberte Umpire USB Microphone. 
5. V pravém dolním rohu klikněte na Properties (vlastnosti). Klikněte na kartu Advanced (rozšířené nastavení) a 
jako výchozí formát vyberte 2-channel, 24-bit, 48000 Hz (Studio Quality). 
Poznámka: I když Umpire podporuje až 24bitový zvuk, výstup mikrofonu je pouze 16bitový. 
6. Zrušte zaškrtnutí obou políček v režimu Exclusive. 
7. Klepnutím na tlačítko OK zavřete okno Properties, dalším kliknutím na tlačítko OK zavřete panel Sound Control. 
8. Spusťte vaši oblíbenou aplikaci pro záznam hudby, podcasting nebo herní software. 
9. V aplikaci přejděte do menu Settings (nastavení) a jako zvukový vstup zvolte  Umpire USB Microphone. 
 
 



 
Operační Systém Mac OS 
 
1. Pomocí integrovaného USB kabelu připojte Umpire k počítači. 
2. Přejděte do menu Applications > Utilities > Audio MIDI Setup  (Aplikace> Nástroje> Nastavení MIDI audio). 
3. V okně Audio Devices (zvuková zařízení) vyberte v levém sloupci Umpire USB Microphone. 
4. Klepněte pravým tlačítkem myši na Umpire USB Microphone a zvolte Use this device for sound input (použít 
toto zařízení pro zvukový vstup). 
5. Klepněte pravým tlačítkem myši na Internal Speakers (interní reproduktory) a zvolte Use this device for sound 
output (použít toto zařízení pro zvukový výstup). 
6. Opusťte Audio MIDI Setup. 
7. Spusťte vaši oblíbenou aplikaci pro záznam hudby, podcasting nebo herní software. 
8. V aplikaci přejděte do menu Settings (nastavení) a jako zvukový vstup zvolte  Umpire USB Microphone. 
 
 
Technické specifikace 
 
Odnímatelný Pop filtr 
Kondenzátorová mikrofonní kapsle (14 mm; elektret) 
Kardioidní směrová charakteristika 
Kmitočtový rozsah: 80 Hz - 15 kHz 
Citlivost: -34 dB (± 2 dB) 
Ekvivalentní úroveň hluku: <12 dbA (A-vážená) 
Vzorkovací kmitočet: 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz; 16-bit 
Pad přepínač: 0 dB / -10 dB 
Konektor USB-A (kompatibilní s USB 2.0) 
Kompatibilní OS: Windows 7, 8, 10; Mac OS 10.10 nebo vyšší 
Rozměry (šířka x délka x hloubka): 126,3 x 138,8 x 188,3 mm 
Hmotnost: 0,4 kg 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mikrofon 

Pop filtr 

Stojánek 

Pad Přepínač  

 

Tlumič nárazů 



 
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
 
PŘEDCHÁZEJTE NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO JINÉ ŠKODĚ a: 
1. Přečtěte si tyto pokyny. 
2. Uschovejte si tyto pokyny. 
3. Dbejte všech varování. 
4. Dodržujte všechny pokyny. 
5. Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody, nevystavujte je dešti, kapající či stříkající vodě ani vlhkosti. Nikdy 

nevlhčete vnitřek přístroje žádnou tekutinou, do přístroje nikdy nenalijte žádnou tekutinu ani jej nepolijte. Na 
zařízení nepokládejte nádoby s tekutinami (například vázy nebo sklenice s nápoji). 

6. Zařízení nevystavujte příliš vysokým nebo nízkým teplotám a nepoužívejte je ve výbušném prostředí. Zařízení 
neinstalujte v blízkosti žádných tepelných zdrojů, jako jsou radiátory, topidla, kamna nebo jiná zařízení 
(včetně zesilovačů), která produkují teplo. Zařízení neumísťujte v blízkosti otevřeného plamene, jako 
například svíčky. 

7. Zařízení čistěte pouze suchým hadříkem. Pro čištění nepoužívejte hořlaviny ani agresivní čisticí prostředky. 
8. Zařízení vždy umísťujte mimo dosah dětí. 
9. Instalujte v souladu s pokyny výrobce. 
10. Používejte pouze doplňky a příslušenství určené výrobcem. 
11. Má-li zařízení uživatelsky vyměnitelnou pojistku, nikdy pojistku neměňte za jiný typ nebo jinou hodnotu, než 

je předepsáno. Nikdy žádnou pojistku nezkratujte. Pokud se po výměně nová pojistka opět přeruší, zařízení 
zcela odpojte od napájení i dalších kabelů a kontaktujte kvalifikovaný servis nebo dodavatele. 

12. Zařízení neotevírejte ani neodstraňujte žádné kryty. Uvnitř nejsou žádné uživatelsky nastavitelné nebo 
opravitelné části. Veškeré opravy svěřte kvalifikovaným pracovníkům. Oprava je nutná, bylo-li zařízení 
poškozeno jakýmkoliv způsobem, jako je poškození USB kabelu, polití tekutinou nebo vniknutí cizího 
předmětu do zařízení, vystavení dešti nebo vlhkosti, pád zařízení, nebo nepracuje-li zařízení správně. 

13. Souvislé vystavení nadměrnému hluku může způsobit trvalé poškození sluchu. Dopady na jednotlivce jsou 
značně individuální, lze však konstatovat, že k poškození sluchu dojde téměř u každého, kdo je po určitou 
dobu vystaven dostatečně intenzivnímu hluku. Jakékoli vyšší expozice mohou mít za následek určitou ztrátou 
sluchu. Jako ochrana proti vysokým hladinám akustického tlaku produkovaným určitým zařízením se 
doporučuje, aby všechny osoby v blízkosti zařízení používali chrániče sluchu, je-li zařízení v provozu. Je-li 
expozice vyšší než hygienické limity, musí se nosit při provozu zařízení špunty do uší nebo chrániče ve 
zvukovodu nebo přes uši, aby se zabránilo ztrátě sluchu. Nepřibližujte se k reproduktorům hrajícím vysokou 
hlasitostí. 

 
 
 
 
S případnou reklamací výrobku se obraťte na svého prodejce, nebo přímo na: 
 
AUTORIZOVANÝ SERVIS                                                                 
PRODANCE, s.r.o., Osadní 799/26 (vchod z ul. U Průhonu), Praha 7 
tel. +420 283 061 155, email: servis@prodance.cz 
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