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IMPORTANT
SAFEGUARDS

Read this manual carefully and keep it for
future use. If you pass this product to a third
party, this manual must be included.

When using electrical appliances, basic safety
precautions should always be followed to reduce the
risk of fire, electric shock, and/or injury, including the
following:

• Read these instructions.

• Keep these instructions.

• Heed all instructions.

• Do not use the product nearwater.

• Do not expose this product to rain or moisture.

• Cleanonly with dry cloth.

• Do not install nearanyheat sources such
as radiators, heat registers, stoves, or other
products (includingamplifiers)that produce heat.

• Onlyuse attachments/accessories specified by
the manufacturer.
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• This product is onlysuitable for use in
moderate climates. Do not use it in tropical or
in particularly humid environments.

Do not listen to high volume levels for long
periods to prevent possible hearing
damage.

Intended Use
• This product is intended for household use
only. It is not intended for commercial use.

• Thisproduct is intended to be used indry
indoor areas only.

• No liability will be accepted for damages
resulting from improper use or non-compliance
with these instructions.

Before First Use
• Check the product for transport damages.

• Removeall the packing materials.

DANGER Risk of suffocation! Keepany
packaging materials awayfrom children – these
materials area potential source of danger, e.g.,
suffocation.
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Product Description

power LED

USB-C
input

USB-C cable

grill
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Operation

• Connect the provided USB cable to the USB
Micro port and to a computer's USB port. The
display lights up.

• Open the sound settings of a computer.

• Set “NC-1”
as the sound input/output of a computer.

For macOS® go to: SystemPreferences >
Sound > Input



6

EN

NOTICE Theproduct is not guaranteedto
operatewith all computers and operating systems.

NOTICE When connecting to an Apple®
computer with a Type-C connector, use an iOS
approved USB hub.

System compatibility

Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10 macOS®
10.10 or later version

For Windows® OS go to: Settings > System>
Sound > Input > choose your input device
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Recording modes

Cardioid mode

• Cardioid mode records sound sources directly in
front of the microphone and dismiss unwanted
ambient sounds.

• Ideal for recording podcasts, interviews, or game
streaming.
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Cleaning and Maintenance
NOTICE To prevent product damage, unplug

the product before cleaning.

NOTICE During cleaning, do not immerse the
product in water or other liquids. Neverhold the
product under runningwater.

Cleaning

• Wipe the product with a soft, drycloth.

• Never use corrosive detergents, wire brushes,
abrasive scourers, or metal, sharp utensils to
clean the product.

Storage

Store the product in its original packaging in a dry
area. Keep away from children and pets.
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Disposal
The Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE) Directive aims to
minimize the impact of electrical and
electronic goods on the environment by
increasing re-use and recycling and
reducing the amount of WEEE going to
landfills. The symbol on this product or its
packaging signifies that this product must
be disposed of separately from ordinary
household wastes at its end of life. Be
aware that this is your responsibility to
dispose of electronic equipment at
recycling centers to conserve natural
resources. Each country should have its
collection centers for electrical and
electronic equipment recycling. For
information about your recycling drop-off
area, please contact your related electrical
and electronic equipment waste
management authority, your local city
office, or your household waste disposal
service.
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Specifications

• Modern Swedish design

• Highest sound quality

• Quick and easy Plug & Play setup

• Compatible with: Windows Win7/Win10/macOS

• Frequency response: 30Hz – 18kHz

• Maximum SPL: 120dB (@1kHz 1% THD)

• Sensitivity: 17 mV/Pa (@ 1 kHz)

• Cardioid polar pattern

• Durable metal housing

• Tripod stand, windscreen, and USB cable

(1,8m) included

Support
NOVOX is committed to delivering
customer-driven products that live up to your high
standards. We encourage you to write a review
sharing yourexperienceswith the product.

EU: novox.com

PL: novox.pl
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WAŻNE ŚRODKI
BEZPIECZEŃSTWA

Należy uważnie przeczytać niniejszą
instrukcję i zachować ją do wykorzystania w
przyszłości. W przypadku przekazania tego
produktu osobie trzeciej należy dołączyć
niniejszą instrukcję.

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy
zawsze przestrzegać podstawowych zasad
bezpieczeństwa, aby zmniejszyć ryzyko pożaru,
porażenia prądem elektrycznym i/lub obrażeń ciała:
- Przeczytaj niniejszą instrukcję.
- Zachować niniejsze instrukcje.
- Przestrzegać wszystkich instrukcji.
- Nie używać produktu w pobliżu wody.
- Nie narażać produktu na działanie deszczu lub
wilgoci.
- Czyścić tylko suchą ściereczką.
- Nie instalowaćw pobliżu źródeł ciepła, takich jak
kaloryferów, grzejników, pieców lub innych
produktów (w tymwzmacniaczy), które wytwarzają
ciepło.
- Należy używaćwyłącznie akcesoriów określonych
przez producenta.
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• Ten produkt jest odpowiedni do stosowania
wyłącznie w umiarkowanym klimacie. Nie należy go
używać w klimacie tropikalnym lub w środowisku
tropikalnym lub szczególnie wilgotnym.

Nie należy słuchać przez dłuższy czas
wysokich poziomów głośności, aby zapobiec
ewentualnemu uszkodzeniu słuchu.

Przeznaczenie
- Ten produkt jest przeznaczony do użytku
domowego wyłącznie do użytku domowego. Nie
jest przeznaczony do użytku komercyjnego.
- Produkt ten jest przeznaczony do użytku
wyłącznie w suchych pomieszczeniach
zamkniętych.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody
wynikające z niewłaściwego użytkowania lub
nieprzestrzegania z niniejszymi instrukcjami.

Przed pierwszym użyciem
- Sprawdź, czy produkt nie jest uszkodzony
podczas transportu.
- Usuń wszystkie materiały opakowaniowe.
Niebezpieczeństwo uduszenia! Przechowywać
wszystkie materiały opakowaniowe należy
przechowywać z dala od dzieci - materiały te
materiały stanowią potencjalne źródło zagrożenia,
np, uduszenia.
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Opis produktu

Wskaźnik zasilania

USB-C
wejście

Przewód USB-C

grill
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Działanie

- Podłącz dostarczony kabel USB do portu USB
Micro i do portu USB komputera. Wyświetlacz
zaświeci się.
- Otwórz ustawienia dźwięku w komputerze.
- Ustaw "NC-1" jako wejście/wyjście dźwięku w
komputerze.

W systemie macOS® idź do: System
Preferences > Sound > Input
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UWAGA Produkt nie gwarantujewspółpracy ze

wszystkimi komputerami i systemami operacyjnymi.

UWAGA W przypadku podłączania do komputera

Apple® ze złączem Type-C należy użyć koncentratora

USB zatwierdzonego przez system iOS.

Zgodność systemu

Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10 macOS®

10.10 lub nowsza wersja

W Windows® OS idź do: Settings > System>
Sound > Input > choose your input device



7

PL

Tryby nagrywania

Tryb kardioidalny

- Tryb kardioidalny rejestruje źródła dźwięku

bezpośrednio przed mikrofonem i usuwa

niepożądane dźwięki otoczenia.

- Idealnie nadaje się do nagrywania podcastów,

wywiadów lub transmisji strumieniowych.
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Czyszczenie i konserwacja
UWAGA Aby zapobiec uszkodzeniu

produktu, przed czyszczeniem należy odłączyć
wtyczkę urządzenie przed czyszczeniem.

OSTRZEŻENIE Podczas czyszczenia nie należy
zanurzać produktu wwodzie lub innych płynach.
Nigdy nie trzymaj produktu pod bieżącą wodą.

Czyszczenie
- Produkt należy przecierać miękką, suchą
szmatką.

- Do czyszczenia produktu nigdy nie używaj
żrących detergentów, drucianych szczotek,
ściernych zmywaków ani metalowych, ostrych
narzędzi.

Przechowywanie
Produkt należy przechowywać w oryginalnym
opakowaniu, w suchym miejscu. Przechowywać
z dala od dzieci i zwierząt domowych.
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Usuwanie odpadów
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 lipca
2005 roku o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym, zabronione
jest umieszczanie go łącznie z innymi
odpadami. Użytkownik, który zamierza
pozbyć się tego produktu, jest
zobowiązany do oddania zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego do punktu
zbierania zużytego sprzętu.
Punkty zbierania prowadzone są m.in.
przez sprzedawców hurtowych i
detalicznych tego sprzętu oraz przez
gminne jednostki organizacyjne
prowadzące działalność w zakresie
odbierania odpadów. Powyższe obowiązki
ustawowe wprowadzone zostały w celu
ograniczenia ilości odpadów powstałych
ze zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego oraz zapewnienia
odpowiedniego poziomu zbierania,
odzysku i recyklingu zużytego sprzętu.
Prawidłowa realizacja tych obowiązków
ma znaczenie zwłaszcza w przypadku gdy
w zużytym sprzęcie znajdują się składniki
niebezpieczne, które maja szczególnie
negatywnywpływ na środowisko i zdrowie
ludzi.
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Dane techniczne
• Nowoczesny, szwedzki design

• Najwyższa jakość dźwięku

• Szybka i łatwa konfiguracja Plug & Play

• Kompatybilność z: Win7/Win10/Win11/MAC OS

• Pasmo przenoszenia: 30 Hz – 18 kHz

• Maksymalny SPL: 120 dB (@ 1 kHz ≤ 1% THD)

• Częstotliwość próbkowania: 24 bit/192 kHz

• Czułość: 17 mV/Pa (@ 1 kHz)

• Kardioidalna charakterystyka kierunkowa

• Wytrzymała stalowa obudowa

• W zestawie statyw tripod z uchwytem do

montażu mikrofonu, gąbka oraz kabel USB o

długości 1,8 m

Wsparcie
NOVOX jest zobowiązany do dostarczania produktów
dostosowanych do potrzeb klienta, spełniających
wysokie standardom. Zachęcamy do napisania
recenzji dzieląc się swoimi doświadczeniami z
produktem.

EU: novox.com

PL: novox.pl


