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Giriş
DC-Link video iletim sistemini satın aldığınız için sizi kutlarız. Lütfen ürününüzü 
çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyun ve güvenli bir yerde muhafaza edin.

Cihazın kendisi, ilgili yazılım ve ticari markalar da dahil olmak üzere, bu üründe 
kullanılan teknoloji yasalarla korunmaktadır. Telif haklarını elinde bulunduran kişilerin 
yazılı izni olmadan 
kısmen veya tamamen çoğaltılması ya da yeniden üretilmesi yasaktır. Bu kılavuzda 
adı geçen üçüncü taraf markalarının veya telif haklarının tamamı, bu marka veya telif 
haklarının sahiplerinin mülkiyetindedir.

Bu ürün, bir yıl süreyle sınırlı garantiye tabidir. Ürün garantisi aşağıdaki durumlarda 
hükmünü yitirebilir:

• Ürünün fiziksel hasar görmesi

• Uygun olmayan şekilde kullanım, bakım veya depolama dolayısıyla hasar 
 oluşması

• Yanlış güç kaynağı kullanımı nedeniyle hasar oluşması

• Ürünün tasarımına veya üretim kalitesine bağlı olmayan 
 hasarlar
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Güvenlik Önlemleri
Video İletim Sistemi
Kısa devrelere, yangına veya elektrik çarpmalarına yol açabileceğinden hava menfezleri-
ni tıkamayın veya kapatmayın. Sıvılarla temas etmesi halinde cihazı derhal kapatın.

Güç Kaynağı
Cihaz, pille veya cihaz üzerinde ya da birlikte verilen belgelerde belirtilen voltajda güç 
çıkışına sahip AC-DC güç kaynaklarıyla kullanılabilir.
Pille kullanılması durumunda, lütfen pillerin uyumlu olduğundan ve pillerde çatlak veya 
sızıntı olmadığından emin olun.

Lütfen birlikte verilen güç adaptörünü kullanın. Üçüncü taraf üretimi bir güç adaptörü 
kullanıyorsanız, lütfen adaptörün cihazın teknik özellikleriyle uyumlu ve doğru polari-
teye sahip olduğundan emin olun.

Aşağıdaki durumlarda güç kaynağını sökün:
• Cihaz uzunca bir süre kullanılmayacaksa,
• Güç kablosu hasarlıysa,
• Cihazın dış yüzeyi hasar görmüşse.

Çalıştırma Ortamları

• Radyo tabanlı sistemlerin kullanımıyla ilgili geçerli düzenlemeler 
 doğrultusunda, bu cihazın önceden kurulmuş beş ve altı numaralı kanallarla 
 kapalı mekanlarda kullanımına izin verilmiştir ("kapalı mekanlarda kullanım",
 yasalarda, gereken güç yitiminin normalde ekranlama tarafından  
 sağlanmasının beklendiği bir bina veya benzeri konum içinde kullanım şeklinde
 tanımlanmaktadır).
• Veri aktarımının verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için cihazı metal 
 yüzeylere yerleştirmeyin.
• Cihazı kirli veya nemli yüzeylere yerleştirmeyin.
• Cihazı suyun yakınlarında veya rutubetin yüksek olduğu ortamlarda, açık 
 alevlerin veya gaz borularının ya da elektrik şebekesinin yakınlarında 
 kullanmayın.
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5150-5250MHz kullanımı, AB üyesi tüm ülkelerde 
kapalı mekanlarla sınırlandırılmıştır.

Genel Bakış
DC-Link- ULR1/LR2, 1200m(ULR1)/700m(LR2)'ye kadar sıkıştırılmamış video ve ses si-
nyallerini düşük gecikmeyle (1 ms gecikme) ileten yüksek performanslı bir WHDI video 
iletim sistemidir.

Dış mekan kullanımı için zorunlu olan DFS'yi (Dinamik Frekans Seçimi) uygulamamaya 
yönelik bilinçli kararımız doğrultusunda, cihaz benzer sistemlere göre daha uzun bir 
menzile, daha yüksek kararlılığa ve daha iyi kullanılabilirliğe sahiptir.

Verici ve alıcının her ikisi de 3G-SDI ve HDMI konnektörlerine (Tak ve Çalıştır) sahiptir. 
Bir video kaynağı eklendiğinde, verici girişi otomatik olarak seçer (SDI'ye öncelik ver-
ilir). Alıcının 3G-SDI ve HDMI çıkışları eş zamanlı olarak kullanılabilir.
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Özellikler
• 1200m (ULR1)/700m (LR2) Menzil
 İyi bir görüş hattıyla ve optimum anten konumlandırmasıyla 1000 m'ye varan iletim 
 menzilleri mümkündür.

• Hızlı ve Güvenilir Bağlantı
 Dış mekan kullanımı için zorunlu olan DFS Sistemini uygulamama yönündeki bilinçli 
 kararımız ve önceden kurulmuş iletim kanalları sayesinde karmaşık eşleme 
 prosedürlerine gerek yoktur. Buna ek olarak, iletim kararlılığı da artar

• Gerçek Zamanlı İletim
 Sistem, 1 ms'nin altındaki gecikme süresi sayesinde canlı izleme uygulamaları için 
 uygundur

• Sıkıştırılmamış İletim
 3G-SDI ve HDMI üzerinden format dönüştürme olmadan 10-bit, 4:2:2 iletimleri

• 1080p 60Hz'ye kadar (bu değerler dahil) Formatları destekler

• 2 Kanallı Ses İletimi
 CH1 ve CH2'de SDI ve HDMI üzerinden tümleşik ses iletimi

• Lisansa Tabi Olmayan Frekans Bandı
 Lisansa tabi olmayan 5GHz ISM'de, 5,1-5,9 GHz frekans aralığında çalışır

• Çok Noktaya Yayın Desteği
 Dört adede kadar paralel sistemle 1:1 veya 1:n iletimler

• Meta Veri ve Zaman Kodu İletimi

• AES-128 Şifreleme

• Metal Gövde
 Verici ve alıcı son derece dayanıklıdır

• Değişken Giriş Voltajı
 9,0-18,0V DC aralığındaki giriş voltaj aralığı, sistemin çeşitli pil veya güç kaynaklarıyla 
 çalıştırılabilmesine olanak tanır

• Durum Göstergeleri
 DC gücü, video ve RSSI sinyal gücü için durum göstergeleri

• Kaide
 1/4 inç üç ayaklı kaide

• Pil Adaptörü Plakası
 Standart olarak NPF/V-Mount pil plakalarıyla teslim edilir

• Tak ve Çalıştır Tasarım
 Karmaşık yapılandırmalara gerek olmadan kullanıma hazır

• 1 Yıl Üretici Garantisi
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Ürün Açıklaması

Verici

 

1) ¼ inç Üç Ayaklı Kaide

2) Anten Bağlantısı: SMA (erkek) Konnektör

3) Menü Düğmesi: Ekranı kilitler/kilidini açar

4) Kontrol Düğmesi: Kanal değiştirmek için basın

5) LCD Ekran: Kanalı, güç seviyesini, sıcaklık bilgilerini, OSD durumlarını 
 görüntüler.

6) AÇMA-KAPAMA: Güç Anahtarı

7) SDI-IN: 3G/HD/SD-SDI Giriş, (BNC Dişi Konnektör)

8) SDI LOOP-OUT: 3G/HD/SD-SDI Çıkış, (BNC Dişi Konnektör)

9) HDMI-IN: HDMI Giriş (Tip A Dişi Konnektör)

10) DC-IN: 9 – 18V DC

11) Mini USB: Aygıt yazılımı yükseltmesi için.
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Ürün Açıklaması

Alıcı

1) ¼ inç Üç Ayaklı Kaide

2) Anten Bağlantısı: RP-SMA (erkek) Konnektör

3) RSSI Durum Göstergesi: Sinyal Gücü 

4) Menü Düğmesi: Ekranı kilitler/kilidini açar

5) Kontrol Düğmesi: Kanal değiştirmek için basın

6) LCD Ekran: Kanalı, güç seviyesini, sıcaklık bilgilerini, OSD durumunu 
 görüntüler. 

7) AÇMA-KAPAMA: Güç Anahtarı

8) HDMI-OUT: HDMI Çıkış (Tip A Dişi Konnektör)

9) Çift SDI-OUT: 3G/HD/SD-SDI Çıkış, (BNC Dişi Konnektör)

10) DC-IN: 9,0 – 18,0 V DC

11) Mini USB: Aygıt yazılımı yükseltmesi için  
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Çalıştırma
Verici

1. Çok yönlü iki anteni SMA erkek konnektörlere bağlayın.
2. İhtiyaç halinde, vericinin tabanında ¼ inçlik bir üç ayaklı kaide mevcuttur.
3. Birlikte verilen 4 pimli erkek uçtan D-TAP'ye kabloyu kullanarak uygun voltaja
  sahip bir güç kaynağına bağlayın.

Alıcı

1. İhtiyaç halinde, alıcının tabanında ¼ inçlik bir üç ayaklı kaide mevcuttur.
2. Birlikte verilen 4 pimli erkek uçtan D-TAP'ye kabloyu kullanarak uygun voltaja
 sahip bir güç kaynağına bağlayın.
3. Vericinin frekansına karşılık gelen frekansı seçtiğinizden emin olun.

Sinyal Dağıtımı

Kameranın SDI veya HDMI çıkışını vericinin SDI veya HDMI girişine bağlayın. Hem SDI 
hem de HDMI girişleri aktifse, verici SDI sinyaline öncelik verecektir.

Alıcının SDI veya HDMI çıkışını izleme/kayıt cihazının SDI veya HDMI girişine 
bağlayın. Aktif iletim sırasında alıcı üzerindeki SDI ve HDMI girişleri eş zamanlı olarak 
kullanılabilir.

Antenlerin sağlam bir şekilde bağlandığından, diğer tüm bağlantıların kararlı 
olduğundan ve pillerin uygun nitelikte olduğundan emin olun.
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Antenin Konumlandırılması

Verici ve alıcı üzerindeki antenleri çizimde gösterildiği şekilde konumlandırın. Bu sayede, 
en iyi RF performansını elde edersiniz.

İyi bir görüş hattına sahip olmak için vericiyi ve alıcıyı mümkün olduğunca yükseğe 
(zemin seviyesinden en az 2 metre yükseğe) kurun. Çalışma sırasında vericiyi ve alıcıyı 
yakın yüksekliklerde tutmaya gayret gösterin.

Verici ile alıcının arasına duvar, ağaç, su ve çelik yapılar gibi engeller girmesine izin 
vermeyin.

En güçlü bağlantı seviyesi, verici ile alıcının düz yüzeylerinin birbirine baktığı durumda 
elde edilir.

İşlevler
OLED Ekran

OLED Ekran, verici ile alıcı hakkındaki en önemli bilgileri gösterir.
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Kanal Seçme

1. Vericide/alıcıda kanal seçmek için “MENÜ” düğmesine basıp “+” veya “-” düğmesini 
kullanarak kanalı seçin ve ardından “MENÜ” düğmesine basarak onaylayın.

  Sistem, lisansa tabi olmayan 5 GHz ISM frekans bandında  
  10 kanal üzerinde çalışır.
  Hem verici hem de alıcı, pozisyonu 0-9 aralığında  
ayarlanabilen bir frekans seçiciye sahiptir.
Çalışabilmeleri için verici ile alıcının aynı kanalda ayarlanması gerekir. Aynı anda birkaç 
sistemin bir arada kullanılması durumunda, bu sistemlerden birinin her iki kanaldan 
sadece birini kullanması gerekir. Eş zamanlı olarak en fazla 4 sistem kullanılabilir.

DC-SCAN

DC-SCAN, 5 GHz bandında bir spektrum analizörü olup ilgili kanalların ne kadar meşgul 
olduğunu gösterir. İyi performans almak için boş bir kanal seçin.
DC- SCAN‘e girmek için “-” düğmesine 3 saniye boyunca basın. Frekans tarayıcı 
sadece HDMI çıkışınızda mevcuttur. DC- SCAN‘i kapatmak için “-” düğmesine üç saniye 
boyunca bir kez daha basın.
DC-Scan modundaki Kanal 0, anten işlev monitörünü görüntüler. Antenin rengi yeşil ise, 
her şey yolundadır. Kırmızı ise, antenlerde bir sorun vardır.

OSD

Cihazınızı yapılandırırken veya durum bilgisine ihtiyaç duyduğunuzda OSD önemlidir. 
Canlı koşullarda OSD dikkat dağıtabilir. Bu nedenle, OSD alıcı üzerinden kapatılabilir. Ka-
patmak için, OSD menüsüne gitmek için “MENÜ” düğmesine üç kez basın ve “+” veya 
“-” düğmesini kullanarak istediğiniz durumu seçin. “MENÜ” düğmesine tekrar basarak 
seçiminizi onaylayın. Alıcının OLED ekranı üzerindeki gösterge, OSD durumunu gösterir.

İletim Gücü Azaltma

İletim gücünü azaltmak için verici üzerindeki “+” ile “-” düğmelerine aynı anda, OLED 
ekranda fan ve PWR menüsü görülene kadar 3 saniye boyunca basın. “+” veya “-” 
düğmelerini kullanarak PWR menüsünü seçin ve “MENÜ” düğmesiyle seçimi onaylayın. 
İletim gücünü değiştirmek için “+” veya “-” düğmesine basın ve “MENÜ” düğmesiyle 
seçiminizi onaylayın. Bir kademe, iletim gücünü %5 oranında düşürür.
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Fan Kontrolü

Fan kontrolü, kullanıcının ses kaydı sırasında fanın sesini azaltmasına olanak tanır. Alıcı-
daki fanı kapatmak ya da açmak için, “MENÜ” düğmesine basarak fan menüsüne gidin 
ve “+” veya “-” düğmesini kullanarak istediğiniz durumu seçin. Seçilebilecek durumlar 
“OTOMATİK”, “√” ya da “X”tir.
“OTOMATİK” ile sinema modu seçilir. Bu modda kameranın kaydet ve durdur sinyalleriy-
le fanlar tetiklenir.
“√” fanları devamlı olarak açar. “X” fanları kapatır.

! Uyarı !

Fanların kapatılması bazı durumlarda gerekli olabilir. Ancak, sürekli olarak 
kapalı tutulmaları tavsiye edilmez. Bu, kablosuz ekipmanınızın ömrünü 
etkiler. Cihazınızın hasar görmesini engellemek için yeniden yükleme 
sonrasında fanlar otomatik olarak açılır. Sıcaklık 75 Santigrat dereceyi 
geçerse lütfen fanları hemen açın. Aşırı ısınma kaynaklı hasarlar garanti 

kapsamında değildir.

Sinema Modu

Sinema modu otomatik bir mod olup (fan menüsünde “OTOMATİK” ile temsil edilir) 
yalnızca SDI sinyaliyle çalışır. Fan, kameranın kaydet komutuyla kayda başlandığında 
kapanır. Kayıt bittiğinde fan otomatik olarak açılır.
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Ekran Durum Açıklama

RSSI 0-1 LED Radyo sinyalinin gücü zayıf ve video sinyalinde 
artefaktlar görünüyor

2-3 LED Radyo sinyalinin gücü normal ve video kalitesi iyi

4-5 LED Radyo sinyali oldukça güçlü ve video kalitesi çok 
iyi

RSSI Ekran

RSSI (Alınan Sinyal Gücü Göstergesi) ekranı, sinyalin gücünü gösterir ve operatörün 
sistemin düzgün çalışmasını sağlamasına olanak tanır.

Bağlantı Kurma

Önceki adımların tümünü gerçekleştirdikten sonra, güç düğmesini kullanarak vericiyi ve 
alıcıyı açın. 
Verici bir video girişi tespit ettiği anda, video formatı LCD ekranda görüntülenir.
Vericinin alıcıya bağlanması 10-30 saniye arasında bir süre alır. Bu kısa dönem boyunca 
vericinin video çıkışında “Bağlantı bekleniyor” mesajı görüntülenir.
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Bakım
Lütfen hiçbir koşul altında bu cihazları onarma veya değiştirme girişiminde bulunmayın.
Cihazları yumuşak, temiz, kuru ve hav bırakmayan bir bezle temizleyin. Cihazların için 
açmayın, bakımı kullanıcı tarafından yapılabilecek parça içermezler.

Muhafaza Etme
Cihazlar, -20°C ile 60°C arasındaki sıcaklıklarda muhafaza edilebilir. Uzun süreli 
depolamada lütfen orijinal nakliye kılıfını kullanın ve yüksek nem, toz veya aşırı asidik 
ya da bazik ortamlar gibi çevre koşullarından uzak tutun.

Uyarı!

Kendi emniyetiniz için lütfen sadece yüksek kaliteli markalara ait pilleri 
kullanın ve üreticinin verdiği emniyet talimatlarına uyun.

Sorun Giderme

Olası Neden Olası Çözüm

Video çıkışı yok
Güç yetersiz

Vericinin ve alıcının güç kaynaklarını kontrol edip tüm kabloların 
doğru şekilde bağlandığından ve yeterli miktarda güç olduğundan 
emin olun.

Antenler
Antenlerin hasar görmemiş ve sağlam bir şekilde bağlanmış 
olduğundan emin olun. Lütfen kontrol etmek için DC-Scan'i 
kullanın.

Video bağlantı 
kablosu

Vericinin “Video” LED ekranını inceleyin. LED koyu renkteyse, 
HDMI veya SDI bağlantı kablosunu kontrol edin.

Frekans seçimi Verici ile alıcının aynı kanala ayarlanmış olduğundan emin olun.

Desteklenmeyen 
video formatı Desteklenen bir video formatı kullandığınızdan emin olun.

Yetersiz video 
kalitesi Bağlantılar Tüm SDI ve HDMI kablolarının sağlam bir biçimde 

bağlandığından emin olun.

Menzil çok büyük 
veya sinyal 
engelleniyor

Alıcıdaki “RSSI” LED'lerinden kaç tanesinin yanıyor olduğunu 
kontrol edin. Kalitenin yeterli olması için en az 2-3 LED yanıyor 
olmalıdır. Sadece bir tanesi yanıyorsa, sinyal zayıftır ve verici ile 
alıcı arasındaki mesafe azaltılmalıdır. Alternatif olarak, cihazlar 
arasındaki engeller kaldırılmalı veya başka bir kanal seçilmelidir.

Radyo sinyali 
girişime maruz 
kalıyor

DC-Scan'i açıp boş bir kanal seçin.
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Teknik Özellikler

Verici Alıcı

Bağlantılar

1x SDI Giriş (BNC dişi)
1x SDI Çıkış (BNC dişi)1x HDMI Giriş 

(Tip A dişi)
2x Anten (RP-SMA erkek)
1x DC Giriş (4 pimli dişi)

2x SDI Çıkış (BNC dişi)
1x HDMI Çıkış (Tip A dişi)
5x Anten (RP-SMA erkek)
1x DC Giriş (4 pimli dişi)

Güç 9,0 – 18,0 V DC 9,0 – 18,0 V DC

Güç Tüketimi < 8 W < 8 W

Boyutlar (UxGxY), Antensiz 143,5 x 74,5 x 21,4 mm 147,8 x 100 x 20 mm

Ağırlık 380 g 540 g

Desteklenen Video Formatları 1080p(60, 59,94, 50, 30, 1080p(60, 59,94, 50, 30,

29,97, 25, 24, 23,98) 29,97, 25, 24, 23,98)

1080i (60, 59,94, 50) 1080i (60, 59,94, 50)

720p (60, 59,94, 50) 720p (60, 59,94, 50)

576i (50) 576i (50)

480i (59,94) 480i (59,94)

Ses Formatı SDI Tümleşik 2 Kanal SDI Tümleşik 2 Kanal

Ses 24 bit/48 kHz Ses 24 bit/48 kHz

Ekranlar 0,91 inç OLED panel 0,91 inç OLED panel, RSSI 
göstergesi için 5 LED

Alıcı Hassasiyeti - - 75 dBm

Bant Genişliği 40 MHz 40 MHz

Modülasyon modu 5G WIFI:OFDM 5G WIFI:OFDM

Maks. iletim gücü 5G WIFI: 21,96 dBm 5G WIFI: 21,96 dBm 

Maksimum Anten Kazancı 5G WIFI : 3,3 dBi 5G WIFI : 3,3 dBi

Çalışma Sıcaklığı       0°-40°C (Çalışma) -20°-60°C 
(Muhafaza)

     0°-40°C (Çalışma) -20°-60°C 
(Muhafaza)

Sertifika  CE CE
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Ülkeye Özel Düzenlemeler

Kanal Frekans Avrupa ABD Kanada Rusya Japo-
nya

Çin Türkiye

0 5550 MHz x x x ✓ x x x

1 5590 MHz x x x ✓ x x x

2 5630 MHz x x x ✓ x x x

3 5670 MHz x x x ✓ x x x

4 5150 MHz x x x ✓ x x x

5 5190 MHz Kapalı 

mekan

Kapalı 

mekan

Kapalı 

mekan
✓ Kapalı 

mekan
✓ Kapalı 

mekan

6 5230 MHz Kapalı 

mekan

Kapalı 

mekan

Kapalı 

mekan
✓ Kapalı 

mekan
✓ Kapalı 

mekan

7 5270 MHz x x x ✓ x x Kapalı 

mekan

8 5310 MHz x x x ✓ x x Kapalı 

mekan

9 5510 MHz x x x ✓ x x x

Radyo sistemini çalıştırmadan önce, lütfen bulunduğunuz ülkenin frekans 
düzenlemelerini kontrol edin.

Birlikte Verilen Aksesuarlar
1x Verici 

1x Alıcı

9x Harici Anten (ayrı olarak sipariş edilebilir)

2x DC Adaptör kablosu, Anton Bauer marka (D-Tap) (m) 4 pimli DC konnektör (m)

2x Güç kaynağı

1x Magic-arm (1/4 inç Vidayla birlikte)

1x Hot-shoe adaptör

1x Hızlı Başlangıç Kılavuzu 
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Notlar
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Bu kılavuzdaki olası hata ve eksiklikler 
üreticiyi bağlamaz.


