
BY-VG350 
Universellt videokit för smartphone 

Bruksanvisning 

Instruktioner
Tack för att du har köpt BOYA! 
BY-VG350 är ett allt-i-ett-smarttelefonvideokit som består av BY-MM1
+ hagelgevärsmikrofon, LED-lampa, smartphoneklämma, kulhuvud, 
förlängningsrör, ministativ, klämma med kallskonfäste.
Den lätta och kompakta designen gör det enkelt att ta med och 
använda både under inomhus- och utomhusinspelningar.
Inga extra tillbehör krävs. Du kan få en problemfri lösning för ljud 
utan nedsatt ljud.
Passar bra för videoinspelning, vlogging, podcasting mm.
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OBS! Smartphone ingår inte.

Funktioner
• Ultimat videokit för smartphone
• Perfekt för Youtubers, vloggare & videografer
• Passar de flesta smartphones
• Superkardioid kondensor hagelgevärsmikrofon
• Tilt och vridbart kulhuvudkontroll
• inkluderar BY-MM1 + hagelgevärsmikrofon, LED-

lampa, smartphoneklämma, kulhuvud, 
förlängningsrör, ministativ, klämma med kallskofäste

Givare: Elektretkondensor

Specifikationer

Polärt mönster: Superkardioid

Frekvenssvar: 20Hz-18kHz 

Känslighet: -36d8z3d8 (0clB lV/Pa,lkHz) 
Signal / brusförhållande: 76dB  

kontakt: 3,5 mm TRRS-linjeutgång

Mått:: Mikrofonstorlek: diameter: 26*100mm

NettoVikt 508g 

Förlängningsrörslängd: 160 -250mm

Produktstruktur
1. BY-MM1+ Hagelgevärsmikrofon
2. Rycote, lyre, shockfäste
3. Smartphone-klämma
4. LED-lampa
5. Klämma med Cold Shoe fäste
6. Kulhuvud
7. Ministativ
8. Förlängningsrör
9. Fluffigt vindskydd

Vad är skillnaden?

1.  3,5 mm TRRS till TRS-utgångskabel
-  För kameror, videokameror, ljudinspelare och andra ljud- / 

videoinspelningsenheter med ljudövervakningsuttag.

2.  3,5 mm TRRS till TRRS utgångskabel
- För smartphone, surfplatta eller Mac.

Introduktion tillbehör:

LED-struktur:

Justera höjden på fötterna:
1. Ministativet kan fällas ihop i valfritt 
läge. Innan fötterna justeras måste 
fötterna fällas upp.

Justera kulhuvudet:

Vrid kulhuvudets låsskruv moturs 
och justera sedan den övre delen 
till önskad position. Vrid 
kulhuvudets låsskruv medurs för 
att dra åt.

Justera förlängningsröret:

Vrid förlängningsrörets 
låsskruv moturs och justera 
förlängningsröret till önskad 
höjd. Vrid sedan låsskruven 
medurs och se till att det sitter 
fast ordentligt.

kontakt: 3,5 mm TRS-hörlursutgång
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2. Vrid justeringsskruven på 
ministativet medurs för att få 
fötterna att stå högre.

3. Vrid justeringsskruven på 
ministativet moturs för att få 
fötterna att stå i med en 
bredare vinkel och därmed 
göra det kortare.

Snabb inställningsguide

1.  Om du inte behöver filma från 
en annan höjd, montera då 
kulhuvudet direkt på ministativet 
enligt bilden.

2. Om du behöver filma från en
annan höjd, montera då
förlängningsröret på
ministativet, se till att det är
låst ordentligt.

3.  Montera kulhuvudet på
förlängningsröret, se till att

det är ordentligt låst.

Uppsättning A: Uppsättning B: 




