
Przewodnik pomocniczy

Zestaw adaptera XLR
XLR-K3M

Wykorzystaj ten Przewodnik pomocniczy w przypadku problemów lub pytań dotyczących obsługi tego zestawu adaptera
XLR.

Obsługiwane modele aparatów

Oznaczenie elementów

Przygotowanie

Odpakowanie

Podłączanie/odłączanie adaptera XLR do/od aparatu/kamery

Podłączanie/odłączanie załączonego mikrofonu

Nagrywanie

Wybór cyfrowego lub analogowego sygnału wejściowego

Korzystanie z załączonego mikrofonu

Korzystanie z urządzenia takiego jak zewnętrzne urządzenie audio

Minimalizacja szumów z funkcją LOW CUT

Regulacja poziomu głośności nagrywania
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Wybór dźwięku wejściowego do nagrywania audio w kanałach na aparacie/kamerze

O tym urządzeniu

Uwagi dotyczące użytkowania

Specyfikacja

Znaki handlowe
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Przewodnik pomocniczy

Zestaw adaptera XLR
XLR-K3M

Obsługiwane modele aparatów

Niniejsze urządzenie stanowi zestaw obejmujący adapter XLR do aparatów/kamer ze stopką multiinterfejsową oraz
mikrofon.
Modele aparatów/kamer współpracujących z tym urządzeniem można znaleźć na stronie:
https://www.sony.net/dics/k3m/

5-008-247-12(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Przewodnik pomocniczy

Zestaw adaptera XLR
XLR-K3M

Oznaczenie elementów

Elementy

Przełączniki i pokrętła

Osłona przeciwwietrzna1.

Uchwyt mikrofonu2.

Mikrofon3.

Pokrętło blokujące4.

Podstawka do złącza multiinterfejsowego

Uwaga
Nie dotykaj złącza podstawki do złącza multiinterfejsowego nieosłoniętymi rękoma.

5.

Nakładka ochronna złącza6.
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Przełącznik ATT (INPUT1)
Wybierz standardowy poziom sygnału wejściowego gniazda INPUT1. To ustawienie przełącznika jest aktywne, gdy
przełącznik INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) jest ustawiony na „MIC” lub „MIC+48V”.

1.

Przełącznik INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V)
Wybierz opcję odpowiednią dla urządzenia podłączonego do gniazda INPUT1.

2.

Przełącznik ATT (INPUT2)
Wybierz standardowy poziom sygnału wejściowego gniazda INPUT2. To ustawienie przełącznika jest aktywne, gdy
przełącznik INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) jest ustawiony na „MIC” lub „MIC+48V”.

3.

Przełącznik INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V)
Wybierz opcję odpowiednią dla urządzenia podłączonego do gniazda INPUT2.

4.

Przełącznik LOW CUT (INPUT1)
Ten przełącznik służy do minimalizowania niepożądanych szumów poprzez osłabienie składowych dźwięku
z gniazda INPUT1 o niskiej częstotliwości.

5.

Przełącznik AUTO/MAN (INPUT3)
Wybierz metodę (Automatyczna/Manualna) regulacji poziomu głośności dźwięku wejściowego z gniazda INPUT3.

6.

Przełącznik AUTO/MAN (INPUT1)
Wybierz metodę (Automatyczna/Manualna) regulacji poziomu głośności dźwięku wejściowego z gniazda INPUT1.

7.

Pokrętło AUDIO LEVEL (INPUT1)
Ustaw poziom głośności nagrywania sygnału wejściowego audio z gniazda INPUT1.

8.

Przełącznik AUTO/MAN/LINK (INPUT2)
Wybierz metodę (Automatyczna/Manualna/Połączona z INPUT1) regulacji poziomu głośności dźwięku wejściowego
z gniazda INPUT2.

9.

Pokrętło AUDIO LEVEL (INPUT2)
Ustaw poziom głośności nagrywania sygnału wejściowego audio z gniazda INPUT2.

10.

Przełącznik LOW CUT (INPUT2)
Ten przełącznik służy do minimalizowania niepożądanych szumów poprzez osłabienie składowych dźwięku
z gniazda INPUT2 o niskiej częstotliwości.

11.

Pokrętło AUDIO LEVEL (INPUT3)
Ustaw poziom głośności nagrywania sygnału wejściowego audio z gniazda INPUT3.

12.

Przełącznik DIGITAL/ANALOG13.
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Porty i gniazda

Powiązany temat
Obsługiwane modele aparatów
Podłączanie/odłączanie adaptera XLR do/od aparatu/kamery
Podłączanie/odłączanie załączonego mikrofonu
Wybór cyfrowego lub analogowego sygnału wejściowego
Korzystanie z załączonego mikrofonu
Korzystanie z urządzenia takiego jak zewnętrzne urządzenie audio
Minimalizacja szumów z funkcją LOW CUT
Regulacja poziomu głośności nagrywania
Wybór dźwięku wejściowego do nagrywania audio w kanałach na aparacie/kamerze

5-008-247-12(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Wybierz typ cyfrowego lub analogowego sygnału wejściowego.
Jeśli aparat/kamera jest zgodna z interfejsem cyfrowym audio stopki multiinterfejsowej, ustaw przełącznik na
„DIGITAL”.
Umożliwi to urządzeniu i podłączonemu aparatowi/kamerze komunikowanie się ze sobą za pomocą sygnałów
cyfrowych i pozwoli uzyskać nagranie audio z minimalnymi zakłóceniami.

Przełącznik INPUT SELECT
Wybierz dźwięk wejściowy do nagrywania audio w kanałach na podłączonym aparacie/kamerze.

14.

Dźwignia zwalniająca1.

Gniazdo Micro USB2.

Uchwyt na kable3.

Gniazdo INPUT3 (gniazdo mini stereo, możliwość zasilania przez kabel)4.

Gniazdo INPUT2 (3-pinowe XLR/TRS, typu żeńskiego, kompatybilne z napięciem phantom)5.

Gniazdo INPUT1 (3-pinowe XLR/TRS, typu żeńskiego, kompatybilne z napięciem phantom)6.
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Przewodnik pomocniczy

Zestaw adaptera XLR
XLR-K3M

Odpakowanie

W przypadku stwierdzenia braku elementów należy skontaktować się ze sprzedawcą.
Liczba w nawiasie wskazuje ilość.

Adapter XLR (XLR-A3M) (1)

Mikrofon (ECM-XM1) (1)

Osłona przeciwwietrzna (1)

Nakładka ochronna złącza (załączono) (2)

Przedłużacz audio (1)

Opakowanie (1)

Zestaw drukowanej dokumentacji

5-008-247-12(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Przewodnik pomocniczy

Zestaw adaptera XLR
XLR-K3M

Podłączanie/odłączanie adaptera XLR do/od aparatu/kamery

Podłącz adapter XLR do aparatu/kamery.

Uwaga
Przed podłączeniem/odłączeniem adaptera do/od aparatu/kamery wyłącz zasilanie aparatu/kamery.

Odłączanie adaptera XLR
Wyłącz zasilanie aparatu/kamery, obróć pokrętło blokujące w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż się
zatrzyma, i wysuń podstawkę do złącza multiinterfejsowego ze stopki.

Używanie do podłączenia przedłużacza audio

Zdejmij nakładkę ochronną złącza z adaptera XLR.1

Wsuń podstawkę do złącza multiinterfejsowego adaptera XLR do stopki na aparacie/kamerze ( ), po czym
obróć pokrętło blokujące w kierunku „LOCK” ( ), aby dobrze przymocować adapter.

W przypadku trudności z wsunięciem podstawki do złącza multiinterfejsowego do stopki, obróć pokrętło blokujące
w ruchu przeciwnym do kierunku wskazówek zegara i spróbuj ponownie.

2

8



Alternatywnie można też użyć do podłączenia adaptera XLR do aparatu/kamery załączonego przedłużacza audio.
Użycie tego przedłużacza jest pomocne, gdy użytkownik stoi daleko od aparatu/kamery i używa do nagrywania
mikrofonu podłączonego do adaptera XLR.

Uwaga
Używanie załączonego przedłużacza audio z produktami innymi niż XLR-K3M może mieć wpływ na jego działanie i doprowadzić
do wypadków lub usterek.

5-008-247-12(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Zdejmij nakładki ochronne złącza z adaptera XLR i przedłużacza audio.1.

Wsuń podstawkę do złącza multiinterfejsowego adaptera XLR do stopki przedłużacza audio ( ), po czym obróć
pokrętło blokujące w kierunku „LOCK” ( ), aby dobrze przymocować adapter.

2.

Wsuń podstawkę do złącza multiinterfejsowego przedłużacza audio do stopki na aparacie/kamerze ( ), po czym
obróć pokrętło blokujące w kierunku „LOCK” ( ), aby dobrze przymocować przedłużacz.

3.
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Przewodnik pomocniczy

Zestaw adaptera XLR
XLR-K3M

Podłączanie/odłączanie załączonego mikrofonu

Podłącz załączony mikrofon (ECM-XM1) do adaptera XLR.

Uwaga
Przed podłączeniem/odłączeniem mikrofonu do adaptera ustaw przełącznik INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) do położenia innego
niż „MIC+48V”. Kiedy przełącznik jest ustawiony na „MIC+48V”, włączanie/odłączanie kabla mikrofonu lub urządzenia może
spowodować głośne zakłócenie lub usterkę mikrofonu.

Załóż na mikrofon załączoną osłonę przeciwwietrzną.1

Odblokuj uchwyt mikrofonu i otwórz pokrywę uchwytu.2

Umieść mikrofon na uchwycie mikrofonu, tak by nazwa modelu (ECM-XM1) znajdująca się na mikrofonie
była skierowana do góry, zamknij pokrywę uchwytu i zablokuj uchwyt.

3

Podłącz kabel mikrofonu do gniazda INPUT1 na adapterze XLR.4
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Odłączanie mikrofonu

Powiązany temat
Korzystanie z załączonego mikrofonu

5-008-247-12(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Umieść kabel mikrofonu w uchwycie na kabel na adapterze XLR.

Nie wciskaj kabla zbyt mocno ani nie zaginaj kabla przed włożeniem go do uchwytu na kabel, aby nie dopuścić do
ewentualnego większego odchylenia mikrofonu podłączonego do uchwytu mikrofonu.
Aby zapewnić wystarczającą izolację drgań, nie należy dopuszczać do większego odchylenia mikrofonu.

5

Ustaw przełącznik INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) na „MIC+48V”.6

Ustaw przełącznik INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) do położenia innego niż „MIC+48V”.1.

Naciśnij i przytrzymaj dźwignię zwalniającą, chwyć wtyk kabla mikrofonu i wyciągnij kabel.2.

Wyciągnij mikrofon z uchwytu mikrofonu.3.

11



12



Przewodnik pomocniczy

Zestaw adaptera XLR
XLR-K3M

Wybór cyfrowego lub analogowego sygnału wejściowego

Ustaw typ wejściowego sygnału audio.

Powiązany temat
Obsługiwane modele aparatów

5-008-247-12(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Zmień ustawienie przełącznika DIGITAL/ANALOG odpowiednio do aparatu/kamery.

Jeśli aparat/kamera jest zgodna z interfejsem audio stopki multiinterfejsowej, ustaw przełącznik na „DIGITAL”.
Umożliwi to urządzeniu i podłączonemu aparatowi/kamerze komunikowanie się ze sobą za pomocą sygnałów
cyfrowych i pozwoli uzyskać nagranie audio z minimalnymi zakłóceniami.

1
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Przewodnik pomocniczy

Zestaw adaptera XLR
XLR-K3M

Korzystanie z załączonego mikrofonu

Podczas nagrywania korzystaj z załączonego mikrofonu podłączonego do adaptera XLR zgodnie z instrukcjami
„Podłączanie/odłączanie załączonego mikrofonu”.
Możesz nagrywać dźwięk mono w trybie superkierunkowym.

Upewnij się, że przełącznik INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) jest ustawiony na "MIC+48V”.1

Ustaw przełącznik ATT (INPUT1) na „10dB”. (Zalecane)

Przełącznik ATT można ustawić na standardowy poziom sygnału wejściowego odpowiedni dla czułości mikrofonu
podłączonego do adaptera XLR lub do poziomu głośności wejściowego sygnału audio. Podczas korzystania
z załączonego mikrofonu zaleca się ustawienie przełącznika na „10dB”.
Aby użyć mikrofonu innego niż załączony lub urządzenia zewnętrznego, patrz „Korzystanie z urządzenia takiego
jak zewnętrzne urządzenie audio”.

2

Ustaw przełącznik INPUT SELECT na „IN1”.3
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Uwaga
Regulacja poziomu głośności nagrywania na podłączonym aparacie/kamerze nie działa.

Powiązany temat
Wybór cyfrowego lub analogowego sygnału wejściowego
Minimalizacja szumów z funkcją LOW CUT
Wybór dźwięku wejściowego do nagrywania audio w kanałach na aparacie/kamerze

5-008-247-12(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Dźwięk z mikrofonu podłączonego do gniazda INPUT1 jest nagrywany w obu kanałach CH1 i CH2 na podłączonym
aparacie/kamerze.

Ustaw poziom głośności nagrywania.

Szczegółowe instrukcje na temat regulacji - patrz „Regulacja poziomu głośności nagrywania”.

4

Uruchom aparat/kamerę, aby rozpocząć nagrywanie.

Szczegółowe informacje można znaleźć w Przewodnik pomocniczy aparatu/kamery.

5

15



Przewodnik pomocniczy

Zestaw adaptera XLR
XLR-K3M

Korzystanie z urządzenia takiego jak zewnętrzne urządzenie audio

Korzystanie podczas nagrywania z mikrofonu innego niż załączony lub z zewnętrznego urządzenia audio, takiego jak
mikser audio.

Uwaga
Przed podłączeniem/odłączeniem urządzenia do/od gniazda INPUT1 lub INPUT2 ustaw przełącznik INPUT1
(LINE/MIC/MIC+48V) lub INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) do położenia innego niż „MIC+48V”. Kiedy przełącznik jest ustawiony na
„MIC+48V”, włączanie/odłączanie kabla urządzenia może spowodować głośne zakłócenie lub usterkę urządzenia.

Podłącz wybrane urządzenie do gniazda INPUT1, INPUT2 lub INPUT3 na adapterze XLR.

Korzystając z gniazda INPUT1 lub INPUT2, podłącz urządzenie do gniazda INPUT1.
Jeśli podłączasz urządzenie do gniazda INPUT3, przejdź do kroku .

1

Wybierz źródło dźwięku wejściowego.

W zależności od urządzenia podłączonego do gniazda INPUT1 lub INPUT2 ustaw przełącznik INPUT1
(LINE/MIC/MIC+48V) lub INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) w następujący sposób:

LINE (standardowy poziom sygnału wejściowego +4 dBu (0 dBu = 0,775 Vrms)): Zewnętrzne urządzenie audio
(np. mikser audio)

MIC: Mikrofon dynamiczny lub mikrofon z wbudowanym akumulatorem

MIC+48V: Mikrofon kompatybilny z zasilaniem +48V (zasilanie phantom)

2

Za pomocą przełącznika INPUT SELECT wybierz dźwięk wejściowy do nagrywania audio w kanałach na
podłączonym aparacie/kamerze.

3
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Uwaga
Kiedy przełącznik INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) lub INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) jest ustawiony na „LINE”, standardowy
poziom sygnału wejściowego jest ustawiony na +4 dBu. Standardowy poziom sygnału wejściowego nie zmienia się w zależności
od ustawienia przełącznika ATT.

Wskazówka
Jeśli pojawiają się szumy z gniazd bez podłączonych urządzeń, ustaw przełącznik INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) lub INPUT2
(LINE/MIC/MIC+48V) na „LINE”.

Powiązany temat
Wybór cyfrowego lub analogowego sygnału wejściowego
Minimalizacja szumów z funkcją LOW CUT

Wybierz gniazdo dźwięku wejściowego na urządzeniu (INPUT1, INPUT2 lub INPUT3), przez które dźwięk jest
nagrywany w kanałach na podłączonym aparacie/kamerze.
Szczegółowe informacje - patrz „Wybór dźwięku wejściowego do nagrywania audio w kanałach na
aparacie/kamerze”.

Kiedy urządzenie jest podłączone do gniazda INPUT1 lub INPUT2, ustaw standardowy poziom sygnału
wejściowego mikrofonu.

Kiedy przełącznik INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) lub INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) jest ustawiony na „MIC” lub
„MIC+48V”, można ustawić standardowy poziom sygnału wejściowego za pomocą przełącznika ATT (INPUT1) lub
ATT (INPUT2). Wybierz poziom odpowiedni do czułości podłączonego mikrofonu lub do poziomu głośności dźwięku
wejściowego.

0dB: Standardowy poziom sygnału wejściowego -60 dBu
Odpowiedni do nagrywania przy użyciu mikrofonu o niskiej czułości ze wzmacnianiem dźwięków.

10dB: Standardowy poziom sygnału wejściowego -50 dBu
Zalecany poziom sygnału wejściowego dla załączonego mikrofonu.

20dB: Standardowy poziom sygnału wejściowego -40 dBu
Odpowiedni do nagrywania przy użyciu mikrofonu o wysokiej czułości z niską głośnością dźwięków.

4

Ustaw poziom głośności nagrywania.

Szczegółowe instrukcje na temat regulacji - patrz „Regulacja poziomu głośności nagrywania”.

5
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Przewodnik pomocniczy

Zestaw adaptera XLR
XLR-K3M

Minimalizacja szumów z funkcją LOW CUT

Zminimalizuj niepożądane szumy, takie jak szum wiatru, szum klimatyzacji czy odgłos drgań, łagodząc składowe
dźwięku wejściowego z gniazda INPUT1 lub INPUT2 o niskiej częstotliwości.

Powiązany temat
Korzystanie z załączonego mikrofonu
Korzystanie z urządzenia takiego jak zewnętrzne urządzenie audio

5-008-247-12(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Zmień ustawienie przełącznika LOW CUT (INPUT1) lub LOW CUT (INPUT2).

Wybierz „300Hz” lub „100Hz”, zależnie od tego, jakie szumy chcesz zminimalizować.

1
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Przewodnik pomocniczy

Zestaw adaptera XLR
XLR-K3M

Regulacja poziomu głośności nagrywania

Ustaw poziom głośności nagrywania sygnału wejściowego audio z gniazda INPUT1, INPUT2 lub INPUT3.

Uwaga
Kiedy urządzenie jest podłączone do aparatu/kamery, regulacja poziomu głośności nagrywania na aparacie/kamerze nie działa.

Automatyczna regulacja poziomu głośności nagrywania
Ustaw przełącznik AUTO/MAN(/LINK) na „AUTO”.
Jeśli dźwięk wejściowy jest głośny, poziom głośności nagrywania zostanie automatycznie obniżony, aby uniknąć
zniekształcenia dźwięku.

Wskazówka
Aby automatycznie zsynchronizować regulację poziomu głośności nagrywania dźwięku wejściowego z gniazda INPUT2
z gniazdem INPUT1, ustaw przełącznik AUTO/MAN/LINK (INPUT2) na „LINK”. Synchronizacja ta jest przydatna podczas
odbierania dźwięku przez gniazda INPUT1 i INPUT2 i nagrywania audio w trybie stereo.
Ustawienie przełącznika AUTO/MAN (INPUT1) na „MAN” i przełącznika AUTO/MAN/LINK (INPUT2) na „LINK” dezaktywuje
pokrętło AUDIO LEVEL dla gniazda INPUT2. Umożliwia to regulację obu poziomów głośności nagrywania dźwięku wejściowego
z gniazd INPUT1 i INPUT2 jednocześnie za pomocą pokrętła AUDIO LEVEL dla gniazda INPUT1.

Ustaw przełącznik AUTO/MAN(/LINK) dla gniazda wejściowego audio (INPUT1/INPUT2/INPUT3) na „MAN”.1

Obróć pokrętło AUDIO LEVEL, aby ustawić głośność na odpowiedni poziom.

Upewnij się, że głośność jest na odpowiednim poziomie, sprawdzając głośność nagrywania audio na podłączonych
słuchawkach lub na wskaźniku poziomu głośności na podłączonym aparacie/kamerze.

2
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Powiązany temat
Korzystanie z załączonego mikrofonu
Korzystanie z urządzenia takiego jak zewnętrzne urządzenie audio

5-008-247-12(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Przewodnik pomocniczy

Zestaw adaptera XLR
XLR-K3M

Wybór dźwięku wejściowego do nagrywania audio w kanałach na aparacie/kamerze

Za pomocą przełącznika INPUT SELECT wybierz gniazdo dźwięku wejściowego na urządzeniu (INPUT1, INPUT2 lub
INPUT3), przez które dźwięk jest nagrywany w kanałach na podłączonym aparacie/kamerze.

Uwaga
Kiedy urządzenie jest podłączone do aparatu/kamery, nie można nagrywać dźwięku wejściowego z wbudowanego mikrofonu lub
gniazda mikrofonu na aparacie/kamerze.

Kiedy urządzenie zewnętrzne jest podłączone tylko do gniazda INPUT1:

Ustaw przełącznik na „IN1”. Dźwięk wejściowy z gniazda INPUT1 jest nagrywany w obu kanałach CH1 i CH2 na
podłączonym aparacie/kamerze.

Kiedy urządzenie zewnętrzne jest podłączone do obu gniazd INPUT1 i INPUT2:

Ustaw przełącznik na „IN1·IN2”. Dźwięk wejściowy z gniazda INPUT1 jest nagrywany w kanale CH1 na podłączonym
aparacie/kamerze, a dźwięk wejściowy z gniazda INPUT2 jest nagrywany w kanale CH2.

Wskazówka
Podczas korzystania z mikrofonu stereo z dwoma wtykami XLR (3-pinowe, typu żeńskiego), podłącz wtyk lewego kanału do
gniazda INPUT1, a wtyk prawego kanału do gniazda INPUT2, a następnie ustaw przełącznik INPUT SELECT na „IN1·IN2”.
Dodatkowo, ustawienie przełącznika AUTO/MAN/LINK (INPUT2) na „LINK” jest przydatne podczas nagrywania stereo, ponieważ
można jednocześnie wyregulować oba poziomy głośności nagrywania dźwięku wejściowego z gniazda INPUT1 i INPUT2.

Kiedy urządzenie zewnętrzne jest podłączone do gniazda INPUT3:

Ustaw przełącznik na „IN3”. Dźwięk stereo jest odbierany przez gniazdo INPUT3, dźwięk lewego kanału jest nagrywany
w kanale CH1 na podłączonym aparacie/kamerze, a dźwięk prawego kanału jest nagrywany w kanale CH2.

Kiedy gniazda INPUT1, INPUT2 i INPUT3 mają podłączone urządzenie zewnętrzne do
nagrywania symultanicznego do 4 kanałów (pod warunkiem, że używany aparat/kamera

INPUT SELECT Gniazdo wejściowe audio Kanał dźwięku

IN1 INPUT1 CH1 i CH2

INPUT SELECT Gniazdo wejściowe audio Kanał dźwięku

IN1·IN2
INPUT1 CH1

INPUT2 CH2

INPUT SELECT Gniazdo wejściowe audio Kanał dźwięku

IN3
INPUT3 (L) CH1

INPUT3 (P) CH2
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obsługuje 4-kanałowe nagrywanie dźwięku):

Aby nagrać dźwięk wejściowy z gniazda INPUT1 w kanale CH1 na podłączonym aparacie/kamerze, dźwięk wejściowy z
gniazda INPUT2 w kanale CH2, i dźwięk wejściowy z gniazda INPUT3 w kanałach CH3 i CH4, ustaw przełącznik na
„IN1·IN2”.

Aby nagrać dźwięk wejściowy z gniazda INPUT3 w kanałach CH1 i CH2 na podłączonym aparacie/kamerze, dźwięk
wejściowy z gniazda INPUT1 w kanale CH3, i dźwięk wejściowy z gniazda INPUT2 w kanale i CH4, ustaw przełącznik
na „IN3”.

Powiązany temat
Korzystanie z załączonego mikrofonu
Korzystanie z urządzenia takiego jak zewnętrzne urządzenie audio

5-008-247-12(1) Copyright 2019 Sony Corporation

INPUT SELECT Gniazdo wejściowe audio Kanał dźwięku

IN1·IN2

INPUT1 CH1

INPUT2 CH2

INPUT3 (L) CH3

INPUT3 (P) CH4

INPUT SELECT Gniazdo wejściowe audio Kanał dźwięku

IN3

INPUT1 CH3

INPUT2 CH4

INPUT3 (L) CH1

INPUT3 (P) CH2
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Przewodnik pomocniczy

Zestaw adaptera XLR
XLR-K3M

Uwagi dotyczące użytkowania

Przed podłączeniem/odłączeniem mikrofonu zewnętrznego lub urządzenia do/od gniazda INPUT1 lub INPUT2 ustaw
przełącznik INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) lub INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) do położenia innego niż „MIC+48V”.
Kiedy przełącznik jest ustawiony na „MIC+48V”, włączanie/odłączanie kabla zewnętrznego mikrofonu lub urządzenia
może spowodować głośne zakłócenie lub usterkę urządzenia.
Aby zabezpieczyć podstawkę do złącza multiinterfejsowego przed uszkodzeniem podczas przenoszenia urządzenia,
odłączyć urządzenie od aparatu/kamery, założyć nakładkę ochronną złącza na stopkę i włożyć urządzenie do
załączonej torby.
Jeśli urządzenie jest podłączone do aparatu/kamery razem z innymi akcesoriami za pomocą wspornika mocującego
(nie ma w zestawie), takiego jak Sony VCT-55LH, nie należy trzymać aparatu/kamery rękoma podczas wykonywania
zdjęć. Aby uniknąć przypadkowego upuszczenia, należy przymocować aparat/kamerę do statywu.
Podczas nagrywania mogą zostać nagrane odgłosy związane z działaniem i obsługą urządzenia lub obiektywu.
Dotykanie urządzenia podczas nagrywania spowoduje, że zostaną nagrane zakłócenia.
Podczas nagrywania nie należy zmieniać ustawień przełączników INPUT1, INPUT2 i DIGITAL/ANALOG.
Jeśli mikrofon urządzenia znajduje się w pobliżu głośnika, może wystąpić efekt buczenia (sprzężenie akustyczne).
W takim wypadku należy odsunąć urządzenie od głośnika, by zapewnić maksymalną odległość między mikrofonem
a głośnikami, lub zmniejszyć głośność głośnika.
Użycie urządzenia w pobliżu wieży radiowej może spowodować nagranie szumów statycznych. Przed użyciem
aparatu/kamery upewnij się, że w pobliżu nie ma wieży radiowej.
Przed wymianą obiektywu odłączyć urządzenie od aparatu/kamery.
Przed zmianą obiektywu upewnij się, że na powierzchni obiektywu i korpusie aparatu/kamery nie pozostały włókna
osłony przeciwwietrznej. Jeśli tak, usuń je za pomocą gruszki lub podobnego przyrządu, po czym wymień obiektyw.
Jeśli na powierzchni mikrofonu znajduje się kurz lub krople wody, prawidłowe nagrywanie może nie być możliwe.
Przed użyciem urządzenia należy oczyścić powierzchnię mikrofonu.
Zalecamy czyszczenie obiektywu po zakończeniu użytkowania urządzenia.
Kiedy kabel micro USB jest podłączony do XLR-K3M, użycie XLR-K3M może pogorszyć jego działanie.
Używanie załączonego przedłużacza audio z produktami innymi niż XLR-K3M może mieć wpływ na jego działanie
i doprowadzić do wypadków lub usterek.

5-008-247-12(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Przewodnik pomocniczy

Zestaw adaptera XLR
XLR-K3M

Specyfikacja

Adapter XLR (XLR-A3M)

Mikrofon (ECM-XM1)

Gniazda wejściowe audio

Gniazdo INPUT1/INPUT2 (3-pinowe XLR/TRS, typu żeńskiego,
kompatybilne z napięciem phantom)

MIC

Standardowy poziom sygnału wejściowego: -50 dBu (ATT = 10)

Standardowy poziom głośności nagrywania: -20 dBFS

LINE

Standardowy poziom sygnału wejściowego: +4 dBu

Standardowy poziom głośności nagrywania: -20 dBFS

Gniazdo INPUT3 (gniazdo mini stereo, możliwość zasilania przez kabel)

Standardowy poziom sygnału wejściowego: -66 dBu

Standardowy poziom głośności nagrywania: -20 dBFS

(0 dBu = 0,775 Vrms)

Częstotliwość próbkowania/liczba
bitów kwantyzacji

48 kHz/16 bit, 48 kHz/24 bit*

Odpowiedź częstotliwościowa
20 Hz do 22 000 Hz
+0 dB do -1 dB (XLR LINE, wejście cyfrowe)

Wymiary (ok.)
113,2 mm × 106,1 mm × 79 mm (szerokość/wysokość/głębokość) (bez
kabla i elementów wystających)

Masa (ok.) 187 g

Temperatura robocza 0°C do 40°C

Temperatura przechowywania -20°C do +55°C

Pod warunkiem, że używany aparat/kamera obsługuje 24-bitowe nagrywanie dźwięku.*

Typ Elektretowy kondensatorowy typu „back-electret”

Charakterystyka kierunkowa Superkierunkowy
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Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

5-008-247-12(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Czułość przednia -30 dB (0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz)

Wymiary (ok.) 21 mm × 162 mm (średnica/długość) (bez osłony przeciwwietrznej i kabla)

Masa (ok.) 121,5 g

Temperatura robocza 0°C do 40°C

Temperatura przechowywania -20°C do +55°C
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Przewodnik pomocniczy

Zestaw adaptera XLR
XLR-K3M

Znaki handlowe

Multi Interface Shoe jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation.
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