
Ghid de asistenţă

Kit adaptor XLR
XLR-K3M

Utilizați acest Ghid de asistenţă când aveți probleme sau întrebări despre cum să utilizați kitul adaptor XLR.

Modele de cameră acceptate

Identificarea pieselor

Operațiuni pregătitoare

Scoaterea din ambalaj

Cuplarea/decuplarea adaptorului XLR la/de la cameră

Cuplarea/decuplarea microfonului furnizat

Înregistrare

Selectarea tipului de intrare digitală sau analogică

Utilizarea microfonului furnizat

Utilizarea unui dispozitiv de tip dispozitiv audio extern

Reducerea zgomotului cu funcția LOW CUT

Reglarea nivelului volumului de înregistrare
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Selectarea intrării audio pentru înregistrarea audio pe canalele camerei

Despre această unitate

Note privind utilizarea

Specificații

Mărci comerciale
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Ghid de asistenţă

Kit adaptor XLR
XLR-K3M

Modele de cameră acceptate

Această unitate este un kit care include un adaptor XLR pentru camere cu talpa cu interfață multiplă, în plus față de un
microfon.
Pentru modele de cameră compatibile cu această unitate, vizitați site-ul de la adresa:
https://www.sony.net/dics/k3m/

5-008-247-42(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Ghid de asistenţă

Kit adaptor XLR
XLR-K3M

Identificarea pieselor

Componentele corpului dispozitivului

Comutatoare și butoane rotative

Paravânt1.

Suport de microfon2.

Microfon3.

Buton rotativ de blocare4.

Picior cu interfaţă multiplă

Notă
Nu atingeți conectorul sistemului piciorului cu interfață multiplă cu mâinile goale.

5.

Capac de protecție pentru conector6.
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Comutator ATT (INPUT1)
Selectați nivelul de intrare standard pentru mufa INPUT1. Această setare a comutatorului este activă când
comutatorul INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) este setat în poziția „MIC” sau „MIC+48V”.

1.

Comutator INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V)
Selectați această opțiune în funcție de dispozitivul conectat la mufa INPUT1.

2.

Comutator ATT (INPUT2)
Selectați nivelul de intrare standard pentru mufa INPUT2. Această setare a comutatorului este activă când
comutatorul INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) este setat în poziția „MIC” sau „MIC+48V”.

3.

Comutator INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V)
Selectați această opțiune în funcție de dispozitivul conectat la mufa INPUT2.

4.

Comutator LOW CUT (INPUT1)
Utilizați acest comutator pentru a reduce la minimum zgomotele nedorite prin atenuarea componentelor de joasă
frecvență ale semnalului audio de intrare din mufa INPUT1.

5.

Comutator AUTO/MAN (INPUT3)
Selectați metoda (Automat/Manual) pentru a regla nivelul de volum al semnalului audio de intrare de la mufa
INPUT3.

6.

Comutator AUTO/MAN (INPUT1)
Selectați metoda (Automat/Manual) pentru a regla nivelul de volum al semnalului audio de intrare de la mufa
INPUT1.

7.

Comutator rotativ AUDIO LEVEL (INPUT1)
Reglați nivelul volumului de înregistrare pentru semnalul audio de intrare de la mufa INPUT1.

8.

Comutator AUTO/MAN/LINK (INPUT2)
Selectați metoda (Automat/Manual/Legătură la INPUT1) pentru a regla nivelul de volum al semnalului audio de
intrare de la mufa INPUT2.

9.

Comutator rotativ AUDIO LEVEL (INPUT2)
Reglați nivelul volumului de înregistrare pentru semnalul audio de intrare de la mufa INPUT2.

10.

Comutator LOW CUT (INPUT2)
Utilizați acest comutator pentru a reduce la minimum zgomotele nedorite prin atenuarea componentelor de joasă
frecvență ale semnalului audio de intrare din mufa INPUT2.

11.

Comutator rotativ AUDIO LEVEL (INPUT3)
Reglați nivelul volumului de înregistrare pentru semnalul audio de intrare de la mufa INPUT3.

12.
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Porturi și mufe

Subiect asociat
Modele de cameră acceptate
Cuplarea/decuplarea adaptorului XLR la/de la cameră
Cuplarea/decuplarea microfonului furnizat
Selectarea tipului de intrare digitală sau analogică
Utilizarea microfonului furnizat
Utilizarea unui dispozitiv de tip dispozitiv audio extern
Reducerea zgomotului cu funcția LOW CUT
Reglarea nivelului volumului de înregistrare
Selectarea intrării audio pentru înregistrarea audio pe canalele camerei

5-008-247-42(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Comutator DIGITAL/ANALOG
Selectați tipul de intrare digitală sau analogică.
În cazul în care camera este compatibilă cu interfața audio digitală a tălpii cu interfață multiplă, fixați comutatorul în
poziția „DIGITAL”.
Astfel, le permiteți unității și camerei cuplate să comunice reciproc prin semnale digitale și să realizeze o înregistrare
audio cu un minim de zgomote străine.

13.

Comutator INPUT SELECT
Selectați intrarea audio pentru înregistrarea audio pe canale din camera atașată.

14.

Manetă de eliberare1.

Port Micro USB2.

Portcablu3.

Mufă INPUT3 (mufă minijack stereo, compatibilă cu alimentarea cuplabilă)4.

Mufă INPUT2 (XLR/TRS cu 3 pini, tip mamă, compatibilă cu alimentare fantomă)5.

Mufă INPUT1 (XLR/TRS cu 3 pini, tip mamă, compatibilă cu alimentare fantomă)6.
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Ghid de asistenţă

Kit adaptor XLR
XLR-K3M

Scoaterea din ambalaj

Dacă găsiți articole lipsă, luați legătura cu distribuitorul.
Numărul din paranteze indică cantitatea.

Adaptor XLR (XLR-A3M) (1)

Microfon (ECM-XM1) (1)

Paravânt (1)

Capac de protecție pentru conector (atașat) (2)

Cablu de extensie pentru audio (1)

Carcasă (1)

Documentaţie imprimată

5-008-247-42(1) Copyright 2019 Sony Corporation

7



Ghid de asistenţă

Kit adaptor XLR
XLR-K3M

Cuplarea/decuplarea adaptorului XLR la/de la cameră

Cuplați adaptorul XLR la o cameră.

Notă
Înainte de a fixa/demonta adaptorul la/de la o cameră, opriți alimentarea electrică a camerei.

Decuplarea adaptorului XLR
Opriți alimentarea electrică a camerei, învârtiți butonul rotativ de blocare până ce se oprește, apoi scoateți prin glisare
piciorul cu interfață multiplă din talpă.

Utilizarea cablului de extensie pentru audio la cuplare

Scoateți capacul de protecție pentru conector din adaptorul XLR.1

Glisați piciorul cu interfață multiplă al adaptorului XLR în talpa de pe cameră ( ), apoi învârtiți butonul
rotativ de blocare în direcția „LOCK” ( ) pentru a fixa bine adaptorul.

Dacă întâmpinați dificultăți la introducerea piciorului cu interfață multiplă în talpă, învârtiți butonul rotativ de blocare
în sens antiorar până ce se oprește, apoi încercați din nou.

2
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Ca alternativă, puteți utiliza cablul de extensie pentru audio pentru a cupla adaptorul XLR la cameră.
Acest cablu este util atunci când vă aflați departe de cameră și folosiți microfonul cuplat la adaptorul XLR pentru
înregistrare.

Notă
Prin utilizarea cablului de extensie pentru audio furnizat cu alte produse decât XLR-K3M, performanțele sale pot fi afectate,
provocându-se accidente sau defecțiuni.

5-008-247-42(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Scoateți capacele de protecție pentru conector din adaptorul XLR și cablul de extensie pentru audio.1.

Glisați piciorul cu interfață multiplă al adaptorului XLR în talpa cablului de extensie pentru audio ( ), apoi învârtiți
butonul rotativ de blocare în direcția „LOCK” ( ) pentru a fixa bine adaptorul.

2.

Glisați piciorul cu interfață multiplă al cablului de extensie pentru audio în talpa de pe cameră ( ), apoi învârtiți
butonul rotativ de blocare în direcția „LOCK” ( ) pentru a fixa bine cablul.

3.
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Ghid de asistenţă

Kit adaptor XLR
XLR-K3M

Cuplarea/decuplarea microfonului furnizat

Cuplați microfonul furnizat (ECM-XM1) la adaptorul XLR.

Notă
Înainte de a cupla/decupla microfonul la adaptor, nu uitați să aduceți comutatorul INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) în altă poziție
decât „MIC+48V”. În timp ce comutatorul este setat la „MIC+48V”, prin conectarea/deconectarea cablului de la microfon se poate
provoca un zgomot puternic sau defectarea microfonului.

Montați paravântul furnizat deasupra microfonului.1

Deblocați suportul de microfon și deschideți capacul suportului.2

Așezați microfonul pe suportul de microfon, în așa fel încât denumirea de model (ECM-XM1) inscripționată
pe microfon să fie orientată în sus, închideți capacul suportului și apoi blocați suportul.

3

Conectați cablul de la microfon la mufa INPUT1 din adaptorul XLR.4
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Demontarea microfonului

Subiect asociat
Utilizarea microfonului furnizat

5-008-247-42(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Strângeți cablul de la microfon în suportul de cablu din adaptorul XLR.

Nu exercitați o forță excesivă când strângeți cablul și nu îi permiteți să se îndoaie înainte de a-l introduce în
suportul de cablu, pentru a evita înclinarea semnificativă a microfonului când este cuplat la suportul de microfon.
Pentru a izola suficient vibrațiile, evitați înclinarea semnificativă a microfonului.

5

Aduceți comutatorul INPUT1(LINE/MIC/MIC+48V) în poziția „MIC+48V”.6

Aduceți comutatorul INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) în altă poziție decât „MIC+48V”.1.

Mențineți apăsat maneta de eliberare, prindeți mufa cablului din microfon și extrageți cablul.2.

Desfaceți microfonul din suportul de microfon.3.
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Ghid de asistenţă

Kit adaptor XLR
XLR-K3M

Selectarea tipului de intrare digitală sau analogică

Setați tipul de intrare audio.

Subiect asociat
Modele de cameră acceptate

5-008-247-42(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Schimbați setarea comutatorului DIGITAL/ANALOG în funcție de camera dvs.

În cazul în care camera este compatibilă cu interfața audio a tălpii cu interfață multiplă, fixați comutatorul în poziția
„DIGITAL”. Astfel, le permiteți unității și camerei cuplate să comunice reciproc prin semnale digitale și să realizeze o
înregistrare audio cu un minim de zgomote străine.

1
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Ghid de asistenţă

Kit adaptor XLR
XLR-K3M

Utilizarea microfonului furnizat

Utilizați microfonul furnizat pe care l-ați cuplat la adaptorul XLR pe baza instrucțiunilor din „Cuplarea/decuplarea
microfonului furnizat” pentru înregistrare.
Puteți înregistra sunet mono superdirecțional.

Asigurați-vă că este setat comutatorul INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) pe „MIC+48V”.1

Aduceți comutatorul ATT (INPUT1) în poziția „10dB”. (Recomandat)

Folosind comutatorul ATT, puteți seta nivelul de intrare standard pentru sensibilitatea microfonului conectat la
adaptorulXLR sau pentru nivelul de volum al semnalului de intrare audio. La utilizarea microfonului furnizat, se
recomandă să aduceți comutatorul în poziția „10dB”.
Pentru a utiliza un alt microfon decât cel furnizat sau un dispozitiv extern, consultați „Utilizarea unui dispozitiv de tip
dispozitiv audio extern”.

2

Aduceți comutatorul INPUT SELECT în poziția „IN1”.3
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Notă
Nu se poate realiza reglarea nivelului de volum al înregistrării pe camera cuplată.

Subiect asociat
Selectarea tipului de intrare digitală sau analogică
Reducerea zgomotului cu funcția LOW CUT
Selectarea intrării audio pentru înregistrarea audio pe canalele camerei

5-008-247-42(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Semnalul audio de la microfonul conectat la mufa INPUT1 este înregistrat atât pe canalul CH1, cât și pe canalul
CH2 din camera cuplată.

Reglați nivelul volumului de înregistrare.

Pentru instrucțiuni detaliate privind reglarea, consultați „Reglarea nivelului volumului de înregistrare”.

4

Acționați camera pentru a iniția înregistrarea.

Pentru detalii, consultați documentul Ghid de asistenţă furnizat pentru camera dvs.

5
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Ghid de asistenţă

Kit adaptor XLR
XLR-K3M

Utilizarea unui dispozitiv de tip dispozitiv audio extern

Utilizați un alt microfon decât cel furnizat sau un dispozitiv audio extern (precum un mixer audio) pentru înregistrare.

Notă
Înainte de a conecta/deconecta un dispozitiv la/de la mufa INPUT1 sau INPUT2, nu omiteți să setați comutatorul INPUT1
(LINE/MIC/MIC+48V) sau INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) în altă poziție decât „MIC+48V”. În timp ce comutatorul este setat la
„MIC+48V”, prin conectarea/deconectarea cablului de la dispozitiv se poate provoca un zgomot puternic sau defectarea
dispozitivului.

Conectați-vă dispozitivul dorit la mufa INPUT1, INPUT2 sau INPUT3 din adaptorul XLR.

Când utilizați mufa INPUT1 sau INPUT2, conectați dispozitivul la mufa INPUT1.
Când conectați dispozitivul la mufa INPUT3, treceți la pasul .

1

Selectați o sursă de intrare audio.

În funcție de dispozitivul conectat la mufa INPUT1 sau INPUT2, aduceți comutatorul INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V)
sau INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) în pozițiile următoare:

LINE (nivel de intrare standard la +4 dBu (0 dBu = 0,775 Vrms)): Un dispozitiv audio extern (de ex. un mixer
audio)

MIC: Un microfon dinamic sau un microfon cu baterie încorporată

MIC+48V: Un microfon compatibil cu alimentare +48V (alimentare-fantomă)

2

Folosind comutatorul INPUT SELECT, selectați intrarea audio pentru înregistrarea audio pe canale din
camera atașată.

3
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Notă
Când comutatorul INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) sau INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) este adus în poziția „LINE”, nivelul de intrare
standard este fixat la +4 dBu. Nivelul de intrare standard nu se schimbă în funcție de setarea comutatorului ATT.

Sugestie
Dacă zgomotul de la mufe fără niciun dispozitiv conectat vă deranjează, aduceți comutatorul INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) sau
INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) în poziția „LINE”.

Subiect asociat
Selectarea tipului de intrare digitală sau analogică
Reducerea zgomotului cu funcția LOW CUT

5-008-247-42(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Selectați mufa de intrare audio din unitate (INPUT1, INPUT2 sau INPUT3) prin care semnalul audio este înregistrat
pe canelele din cameră.
Pentru detalii, consultați „Selectarea intrării audio pentru înregistrarea audio pe canalele camerei”.

Când dispozitivul este conectat la mufa INPUT1 sau INPUT2, reglați nivelul de intrare standard al
microfonului.

Când comutatorul INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) sau INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) este setat fie în poziția „MIC”,
fie „MIC+48V”, puteți seta nivelul de intrare standard folosind comutatorul ATT (INPUT1) sau ATT (INPUT2).
Selectați nivelul adecvat de sensibilitate al microfonului conectat sau al nivelului de volum pentru semnalul audio de
intrare.

0dB: Nivel de intrare standard la -60 dBu
Adecvat pentru înregistrare cu microfon de joasă sensibilitate în timp ce amplifică sunetele.

10dB: Nivel de intrare standard la -50 dBu
Nivel de intrare recomandat pentru microfonul furnizat.

20dB: Nivel de intrare standard la -40 dBu
Adecvat pentru înregistrare cu microfon de sensibilitate ridicată în timp ce volumul este menținut la un nivel jos.

4

Reglați nivelul volumului de înregistrare.

Pentru instrucțiuni detaliate privind reglarea, consultați „Reglarea nivelului volumului de înregistrare”.

5
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Ghid de asistenţă

Kit adaptor XLR
XLR-K3M

Reducerea zgomotului cu funcția LOW CUT

Reduceți la minimum zgomotele nedorite, precum zgomotul vântului, zgomotul aparatelor de aer condiționat și vibrațiile
prin atenuarea componentelor de joasă frecvență ale semnalului audio de intrare de la mufa INPUT1 sau mufa INPUT2.

Subiect asociat
Utilizarea microfonului furnizat
Utilizarea unui dispozitiv de tip dispozitiv audio extern

5-008-247-42(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Schimbați setarea comutatorului LOW CUT (INPUT1) sau LOW CUT (INPUT2).

Selectați fie „300Hz”, fie „100Hz”, în funcție de zgomotul pe care doriți să-l atenuați.

1
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Ghid de asistenţă

Kit adaptor XLR
XLR-K3M

Reglarea nivelului volumului de înregistrare

Reglați nivelul volumului de înregistrare pentru semnalul audio de intrare de la mufa INPUT1, INPUT2 sau INPUT3.

Notă
Cât unitatea este cuplată la o cameră, nu se poate realiza reglarea nivelului de volum al înregistrării pe cameră.

Reglarea automată a nivelului volumului de înregistrare
Aduceți comutatorul AUTO/MAN (LINK) în poziția „AUTO”.
Dacă semnalul audio de intrare este puternic, nivelul volumului de înregistrare va fi redus automat pentru a evita
distorsiunile.

Sugestie
Pentru a sincroniza nivelul volumului de înregistrare al semnalului audio de la mufa INPUT2 automat cu mufa INPUT1, aduceți
comutatorul AUTO/MAN/LINK (INPUT2) în poziția „LINK”. Această sincronizare este utilă pentru recepționarea semnalului audio
prin mufele INPUT1 și INPUT2 și înregistrarea semnalului audio în format stereo.
Prin aducerea comutatorului AUTO/MAN (INPUT1) în poziția „MAN” și a comutatorului AUTO/MAN/LINK (INPUT2) în poziția
„LINK”, se dezactivează butonul rotativ AUDIO LEVEL pentru mufa INPUT2. Astfel, puteți regla ambele niveluri ale volumului de
înregistrare pentru semnalul audio de la mufele INPUT1 și INPUT2, simultan cu butonul rotativ AUDIO LEVEL pentru mufa
INPUT1.

Aduceți comutatorul AUTO/MAN(/LINK) pentru mufa de intrare audio (INPUT1/INPUT2/INPUT3) în poziția
„MAN”.

1

Învârtiți butonul rotativ AUDIO LEVEL pentru a regla volumul la un nivel adecvat.

Asigurați-vă că volumul este la un nivel adecvat, urmărind volumul de înregistrare audio cu căștile conectate sau cu
indicatorul de volum de pe camera cuplată.

2
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Subiect asociat
Utilizarea microfonului furnizat
Utilizarea unui dispozitiv de tip dispozitiv audio extern

5-008-247-42(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Ghid de asistenţă

Kit adaptor XLR
XLR-K3M

Selectarea intrării audio pentru înregistrarea audio pe canalele camerei

Folosind comutatorul INPUT SELECT, selectați mufa de intrare audio din unitate (INPUT1, INPUT2 sau INPUT3) prin
care semnalul audio este înregistrat pe canelele din camera cuplată.

Notă
Cât unitatea este cuplată la o cameră, nu puteți înregistra semnalul audio de intrare de la microfonul încorporat sau mufa de
microfon din cameră.

Când numai mufa INPUT1 au un dispozitiv extern conectat:

Aduceți comutatorul în poziția „IN1”. Semnalul audio de intrare de la mufa INPUT1 este înregistrat atât pe canalul CH1,
cât și pe canalul CH2 din camera cuplată.

Când și mufa INPUT1, și mufa INPUT2 are un dispozitiv extern conectat:

Aduceți comutatorul în poziția „IN1·IN2”. Semnalul audio de intrare de la mufa INPUT1 este înregistrat pe canalul CH1
din camera cuplată, iar semnalul audio de intrare de la mufa INPUT2 este înregistrat pe canalul CH2.

Sugestie
Dacă utilizați un microfon stereo cu două mufe XLR (cu 3 pini, tip mamă), conectați mufa pentru canalul din stânga la mufa
INPUT1 și mufa pentru canalul din dreapta la mufa INPUT2, apoi aduceți comutatorul INPUT SELECT în poziția „IN1·IN2”.
În plus, aducerea comutatorului AUTO/MAN/LINK (INPUT2) în poziția „LINK” este utilă la înregistrări stereo, deoarece puteți
regla simultan nivelurile volumului de înregistrare pentru semnalul audio de înregistrare de la mufele INPUT1 și INPUT2.

Când mufa INPUT3 are un dispozitiv extern conectat:

Aduceți comutatorul în poziția „IN3”. Semnalul audio stereo este recepționat prin mufa INPUT3, iar semnalul audio
pentru canalul stâng este înregistrat pe canalul CH1 din camera cuplată, iar semnalul audio pentru canalul drept este
înregistrat pe canalul CH2.

INPUT SELECT Mufă jack intrare audio Canal cu conținut audio

IN1 INPUT1 CH1 și CH2

INPUT SELECT Mufă jack intrare audio Canal cu conținut audio

IN1·IN2
INPUT1 CH1

INPUT2 CH2

INPUT SELECT Mufă jack intrare audio Canal cu conținut audio

IN3
INPUT3 (S) CH1

INPUT3 (D) CH2
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Când mufele INPUT1, INPUT2 și INPUT3 au un dispozitiv extern conectat pentru înregistrarea
simultană pe 4 canale (cu condiția să dispuneți de o cameră care acceptă înregistrarea audio
pe 4 canale):

Pentru a înregistra semnalul audio de intrare de pe mufa INPUT1 pe canalul CH1 din camera atașată; semnalul audio de
intrare de pe mufa INPUT2 pe canalul CH2; și semnalul audio de intrare de pe mufa INPUT3 pe canalele CH3 și CH4,
reglați comutatorul pe „IN1·IN2”.

Pentru a înregistra semnalul audio de intrare de pe mufa INPUT3 pe canalele CH1 și CH2 din camera atașată; semnalul
audio de intrare de pe mufa INPUT1 pe canalul CH3; și semnalul audio de intrare de pe mufa INPUT2 pe canalul CH4,
reglați comutatorul pe „IN3”.

Subiect asociat
Utilizarea microfonului furnizat
Utilizarea unui dispozitiv de tip dispozitiv audio extern

5-008-247-42(1) Copyright 2019 Sony Corporation

INPUT SELECT Mufă jack intrare audio Canal cu conținut audio

IN1·IN2

INPUT1 CH1

INPUT2 CH2

INPUT3 (S) CH3

INPUT3 (D) CH4

INPUT SELECT Mufă jack intrare audio Canal cu conținut audio

IN3

INPUT1 CH3

INPUT2 CH4

INPUT3 (S) CH1

INPUT3 (D) CH2
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Ghid de asistenţă

Kit adaptor XLR
XLR-K3M

Note privind utilizarea

Înainte de a conecta/deconecta un microfon extern sau un dispozitiv la/de la mufa INPUT1 sau INPUT2, nu omiteți
să setați comutatorul INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) sau INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) în altă poziție decât
„MIC+48V”. În timp ce comutatorul este setat la „MIC+48V”, prin conectarea/deconectarea cablului de la microfonul
extern sau de la dispozitiv se poate provoca un zgomot puternic sau defectarea dispozitivului.
Pentru a proteja conectorul piciorului cu interfață multiplă contra deteriorărilor când transportați această unitate,
scoateți unitatea din cameră, fixați capacul de protecție pentru conector la picior și puneți unitatea în carcasa
furnizată.
În timp ce această unitate este atașată la o cameră împreună cu alte accesorii prin intermediul unui cadru de fixare
(nu este furnizat), cum ar fi Sony VCT-55LH, nu țineți camera cu mâinile pentru a realiza fotografierea. Pentru a evita
riscul unui incident cauzat de cădere, atașați camera la un trepied.
În timp ce înregistrarea este în curs de desfășurare, este posibil să se înregistreze zgomotele produse prin
acționarea și manipularea camerei sau obiectivului. Dacă această unitate este atinsă în timp ce înregistrarea este în
curs de desfășurare, se va include un zgomot în înregistrare.
În timp ce înregistrarea este în curs, nu schimbați setările comutatoarelor INPUT1, INPUT2 și DIGITAL/ANALOG.
Dacă microfonul acestei unități este plasat lângă un difuzor, este posibil să se producă un efect de microfonie
(feedback acustic). Într-un astfel de caz, îndepărtați unitatea de difuzor pentru a crea distanța maximă între microfon
și difuzoare sau reduceți volumul difuzorului.
Prin utilizarea acestei unități în apropierea unor radiorelee, poate apărea zgomot în înregistrări. Înainte de a acționa
camera, asigurați-vă că nu există radiorelee în apropiere.
Înainte să schimbați obiectivul, nu uitați să demontați această unitate din cameră.
Înainte de a schimba obiectivul, asigurați-vă că nu există fibre de la paravânt pe suprafața obiectivului și corpul
camerei. Dacă aceste fibre sunt prezente, îndepărtați-le cu un ventilator etc. și apoi schimbați obiectivul.
Dacă este prezent praf sau picături de apă pe suprafața microfonului, este posibil să nu puteți efectua o înregistrare
reușită. Nu uitați să curățați suprafața microfonului înainte de a folosi această unitate.
Când ați încheiat utilizarea acestei unități, se recomandă curățarea obiectivului.
Dacă este conectat un cablu micro USB la XLR-K3M, utilizarea XLR-K3M îi poate afecta performanțele.
Prin utilizarea cablului de extensie pentru audio furnizat cu alte produse decât XLR-K3M, performanțele sale pot fi
afectate, provocându-se accidente sau defecțiuni.

5-008-247-42(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Ghid de asistenţă

Kit adaptor XLR
XLR-K3M

Specificații

Adaptor XLR unitate (XLR-A3M)

Microfon (ECM-XM1)

Mufe de intrare audio

Mufă INPUT1/INPUT2 (XLR/TRS cu 3 pini, tip mamă, compatibilă cu
alimentare fantomă)

MIC

Nivel de intrare standard: -50 dBu (ATT = 10)

Nivel volum de înregistrare standard: -20 dBFS

LINE

Nivel de intrare standard: +4 dBu

Nivel volum de înregistrare standard: -20 dBFS

Mufă INPUT3 (mufă minijack stereo, compatibilă cu alimentarea cuplabilă)

Nivel de intrare standard: -66 dBu

Nivel volum de înregistrare standard: -20 dBFS

(0 dBu = 0,775 Vrms)

Frecvența de eșantionare/numărul
biților de cuantizare

48 kHz/16 biți, 48 kHz/24 biți*

Răspuns în frecvență
20 Hz până la 22.000 Hz
+0 dB până la -1 dB (XLR LINE, intrare digitală)

Dimensiuni (Aprox.)
113,2 mm × 106,1 mm × 79 mm (lățime/înălțime/adâncime) (cu excepția
cablului și părților proeminente)

Greutate (Aprox.) 187 g

Temperaturi de funcționare 0 °C până la 40 °C

Temperaturi de depozitare -20 °C până la +55 °C

Cu condiția să dispuneți de o cameră care acceptă înregistrări audio pe 24 de biți.*

Tip Condensator electret pe spate

Model de captare Superdirecțional
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Concepția și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

5-008-247-42(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sensibilitate față -30 dB (0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz)

Dimensiuni (Aprox.) 21 mm × 162 mm (diametru/lungime) (exclusiv paravântul și cablul)

Greutate (Aprox.) 121,5 g

Temperaturi de funcționare 0 °C până la 40 °C

Temperaturi de depozitare -20 °C până la +55 °C

25



Ghid de asistenţă

Kit adaptor XLR
XLR-K3M

Mărci comerciale

Multi Interface Shoe este marcă comercială a Sony Corporation.

5-008-247-42(1) Copyright 2019 Sony Corporation

26




