Налаштування й перевірка мікрофонів у Windows 10
Щоб перевірити мікрофон:
1.

Переконайтеся, що мікрофон підключено до ПК.

2.

Виберіть Пуск > Настройки > Система > Звук.

Для відкриття Параметрів прямо з інструкції натисніть ТУТ.
3.

На екрані параметрів звуку в розділі Ввід > Перевірте мікрофон знайдіть

смужку, що заповнюється кольором залежно від гучності вашого голосу. Якщо це так,
мікрофон працює належним чином.
4.

Якщо смужка не заповнюється спробуйте вибрати інший мікрофон, зробіть

ось що:
a)

Переконайтеся, що мікрофон підключено до ПК.

b)

Виберіть Пуск > Настройки > Система > Звук.

c)

На екрані параметрів звуку в розділі Ввід > Виберіть пристрій вводу

виберіть мікрофон або записувальний пристрій, який потрібно використовувати.
d)

Якщо нічого не змінилося, натисніть кнопку Виправити неполадки,

щоб вирішити проблему з мікрофоном.
Відео налаштування мікрофона https://www.youtube.com/watch?v=ANQcgwQlcGQ

Налаштування й перевірка мікрофонів у Windows 7/8
1.

Переконайтеся, що мікрофон підключено до ПК.

2.

Для цього виберіть Пуск > «Панель управління» > «Обладнання і

звук > Звук > вкладка Запис.
3.

Якщо ви зробили все точно, так як описано вище, то ви повинні

отримати вікно «Звук», відкрите на вкладці «Запис». Тут повинен відображатися ваш
мікрофон. Якщо його немає, то це означає, що він не підключений до комп’ютера
або ви підключили його в роз’єм для колонок.

4.

Для

перевірки роботи мікрофона у вкладці Запис скажіть щось в

мікрофон, якщо він працює, то праворуч від нього з’являться зелені смужки. Якщо
ж мікрофон не працює, то смужки залишаться сірими.
5.

Крім перевірки мікрофона, в цьому вікні можна його відключити або

включити, якщо він був відключений раніше. Для цього потрібно клікнути по ньому
правою кнопкою мишкою і в меню вибрати пункт «Відключити» або «Включити».
Відео налаштування мікрофона Windows 7:
https://www.youtube.com/watch?v=XxaboJZFP7c
Відео налаштування мікрофона Windows 8:
https://www.youtube.com/watch?v=LEvdx3Yeuuo

Налаштування й перевірка мікрофонів у Windows ХР
1.

Перевірка мікрофона здійснюється шляхом: Пуск > Всі програми >

Стандартні > Звукозапис.
2.

З'явиться віконце утиліти в якому натисніть Почати запис, скажіть в

мікрофон щось, збережіть, а потім прослухайте отриманий файл. Якщо почуєте Ваш
голос і запис, то все прекрасно і мікрофон працює. Якщо щось не вийшло, то
потрібно його налаштувати.
Для налаштування мікрофона:
1.

Пуск > Панель управління > Звуки та аудіопристрої > переходимо на

вкладку «Мова».
2.

У полі Запис промови натискаємо на кнопку Гучність.

3.

У наступному вікні ставимо прапорець Вибрати і рухаємо повзунок

вгору та перевіряємо мікрофон як описано вище.
4.

Якщо все одно не працює, то посилюємо його наступним способом:

В цьому ж вікні тиснемо на верхнє меню «Параметри» і включаємо пункт «Додаткові
параметри». Після цього внизу Мікрофона повинна з'явиться кнопка Налаштувати.

Тиснемо на неї і в наступному вікні ставимо галочку навпроти пункту «Посилення
мікрофона». Тиснемо кнопку Закрити і знову перевіряємо мікрофон.
Відео налаштування мікрофона Windows ХР:
https://www.youtube.com/watch?v=K_ysWRSHe7U

