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 البحث عن الكلامت الرئيسية
ابحث عن كلامت رئيسية مثل "البطارية" أو "تثبيت" للعثور عن املوضوع. إن كنت تستخدم قارئ Adobe Acrobat لقراءة هذه الوثيقة، فاضغط عىل Ctrl+F عىل نظام 

Windows أو Command+F عىل نظام Mac لبدء البحث.

  االنتقال إىل املوضوع

عرض قامئة كاملة باملوضوعات يف جدول املحتويات. انقر فوق املوضوع لالنتقال إىل ذلك القسم.

 طباعة هذا املستند
تدعم هذه الوثيقة الطباعة عالية الدقة.
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مقدمة
DJITM Mic هو نظام ميكروفون السليك مزدوج القناة، يتضّمن جهاَزي إرسال وجهاز استقبال، والذي ميكنه تسجيل مصدَري صوت يف وقٍت واحد عىل مسافة تصل إىل 250 م*. 
يحتوي جهاز اإلرسال عىل ميكروفون مدمج متعدد االتجاهات، ويدعم استخدام ميكروفون خارجي، وميكن تشبيكه يف املالبس أو يف أي مكان قريب من مصدر الصوت. مع سعة 

التخزين الداخلية التي تبلغ 8 جيجابايت، يستطيع DJI Mic تسجيل الصوت ملدة تصل إىل 14 ساعة**. 

يتميّز جهاز االستقبال بشاشة ملس OLED، حيث ميكن للمستخدمني عرض مستوى الصوت يف الوقت الفعيل، وقوة اإلشارة الالسلكية، والكسب، وأوضاع التسجيل، وغري ذلك 

أيًضا توصيل جهاز االستقبال بجهاز كمبيوتر  التوسيع، ميكن توصيل جهاز االستقبال بكامريا أو هاتف محمول لتوفري صوت عايل الجودة. ميكن  الكثري. من خالل استخدام منفذ 

مة بشحن أجهزة اإلرسال وجهاز االستقبال يف وقٍت واحد  الستخدامه كميكروفون وميكن مراقبة الصوت يف الوقت الفعيل من خالل منفذ الشاشة. ميكن أن تقوم علبة الشحن املُقدَّ

وربطهام تلقائيًا. 

* تم اختباره يف بيئة خارجية خالية من العوائق.

** تم اختباره مبعدل أخذ عينات يبلغ 48000 هرتز وتنسيق صوت WAV أحادي 24 بت.

DJI ميكروفون  إرسال  جهاز 
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مؤرش حالة النظام  .1
يُشري إىل حالة االتصال مع جهاز االستقبال ومستوى بطارية جهاز اإلرسال. 

األوصافمنط الوميض

حالة االتصال

متصل بجهاز االستقبالالحالة الصلبة قيد التشغيل

مفصول عن جهاز االستقبالوميض ببطء

الربطوميض رسيع 

تحديث الربنامج الثابتوميض باللون األحمر واألخرض بالتبادل

أوصاف مستوى البطارية

مستوى شحن البطارية ≤ %20أخرض ثابت

مستوى شحن البطارية > %20إضاءة ثابتة باللون األحمر

مستوى البطارية أثناء الشحن

مستوى شحن البطارية: 0 إىل %25يُومض باللون األخرض ببطء

مستوى شحن البطارية: %26 إىل %50وميض باألخرض مرتني

مستوى شحن البطارية: %51 إىل %75وميض باألخرض ثالث مرات

مستوى شحن البطارية: %76 إىل %100وميض باألخرض أربع مرات

مشحونة بالكاملإيقاف تشغيل
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DJI MIC دليل مستخدم

)USB-C( منفذ البيانات  .2

لنسخ الصوت أو تحديث الربامج الثابتة بعد االتصال بالكمبيوتر. ميكن استخدامه أيًضا للشحن.

زر الطاقة  .3

اضغط مع االستمرار للتشغيل أو إيقاف التشغيل. اضغط مرتني لكتم الصوت.

امليكروفون الداخيل  .4

لتسجيل الصوت. 

 TRS 3.5 مم مدخل  .5

لتوصيل ميكروفون خارجي. ال تُقم بتوصيل ميكروفون ُمزّود مبصدر طاقة 24 فولت أو 48 فولت. 

مصباح LED لحالة التسجيل  .6

يُشري إىل حالة سجل جهاز اإلرسال. 

األوصافمنط الوميض

التسجيلإضاءة ثابتة باللون األحمر

كتم الصوتالنبضات الحمراء 

ال يتم التسجيل إيقاف تشغيل

زر االرتباط  .7

اضغط مع االستمرار لبدء الربط بجهاز االستقبال. مبجرد توصيل جهاز االستقبال بهاتف محمول وربط جهاز االستقبال وجهاز اإلرسال، اضغط مرة واحدة اللتقاط صورة أو 

بدء أو إيقاف التسجيل عىل الهاتف املحمول )يدعم فقط الهواتف املحمولة حيث ميكن استخدام زر مستوى الصوت اللتقاط صورة أو بدء أو إيقاف الفيديو(.

زر التسجيل  .8

اضغط مرًة واحدًة لبدء أو إيقاف التسجيل.

لوحة الشحن  .9

سيبدأ الشحن بعد توصيل جهاز اإلرسال بلوحة الشحن الخاصة بعلبة الشحن وسيتصل جهاز اإلرسال تلقائيًا بجهاز االستقبال يف علبة الشحن.

DJI ميكروفون  استقبال  جهاز 
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OLED شاشة ملس  .1

تعرض معلومات مثل حجم الصوت يف الوقت الفعيل، ومستوى بطارية جهاز االستقبال، وجهاز اإلرسال، وحالة الشحن، وقوة اإلشارة الالسلكية، والكسب، وأوضاع التسجيل. 

مّرر ألسفل أو ألعىل عىل الشاشة للوصول إىل اإلعدادات. 
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زر الطاقة  .2

اضغط مع االستمرار للتشغيل أو إيقاف التشغيل. اضغط مرة واحدة لقفل أو إلغاء قفل الشاشة.

)USB-C( منفذ البيانات  .3

بعد االتصال بالكمبيوتر، ميكن استخدامه لتحديث الربامج الثابتة أو كميكروفون للكمبيوتر. ميكن استخدامه أيًضا للشحن.

منفذ املراقبة  .4

قم بتوصيل سامعة TRS 3.5 مم ملراقبة تسجيل جهاز اإلرسال.

TRS 5.3.5 مخرج

إلخراج الصوت إىل الكامريا. ال تُقم بتوصيل الجهاز مبخرجات 24 فولت أو 48 فولت.

منفذ التوسيع  .6

لالتصال بهاتف محمول باستخدام ُمحّول هاتف محمول أو االتصال بكامريا باستخدام ُمحّول الحذوة. 

لوحة الشحن  .7

سيبدأ الشحن بعد توصيل جهاز االستقبال بلوحة الشحن املوجودة عىل علبة الشحن وسيتصل جهاز االستقبال بجهاز اإلرسال املوجود يف علبة الشحن تلقائيًا.

الشحن علبة 

1 2

USB-C منفذ شحن  .1

لشحن علبة الشحن. 

مصابيح LED ملستوى البطارية  .2

يُشري إىل مستوى شحن البطارية يف علبة الشحن.

مطفأ LED يُومض LED قيد التشغيل LED مصباح 
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LED1LED2LED3LED4مستوى البطارية أثناء الشحن )تُومض مصابيح LED بالتتابع(

إىل 99% 76%

إىل 75% 51%

إىل 50% 26%

≥25%

)مشحونة بالكامل )إيقاف التشغيل

LED1LED2LED3LED4مستوى شحن البطارية

إىل 100% 76%

إىل 75% 51%

إىل 50% 26%

إىل 25% 10

<10%
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التشغيل

الربط

يتم ربط أجهزة اإلرسال وجهاز االستقبال بشكٍل افرتايض. اتبع الخطوات التالية للتوصيل يف حالة فصل جهاز اإلرسال وجهاز االستقبال. 

ضع أجهزة اإلرسال وجهاز االستقبال يف علبة الشحن وسيتم ربطها تلقائيًا.   .1

قم بتشغيل جهاز اإلرسال وجهاز االستقبال، واضغط مع االستمرار عىل زر االرتباط الخاص بجهاز اإلرسال، وقم بالتمرير ألسفل عىل شاشة جهاز االستقبال، وحّدد اإلعدادات،   .2

وقم بالتمرير واضغط عىل جهاز االرتباط لبدء الربط. يُومض مصباح LED الخاص بالحالة باللون األخرض الثابت لإلشارة إىل نجاح الربط. 

DJI ميكروفون  استخدام 

جهاز اإلرسال

ميكن توصيل جهاز اإلرسال باستخدام املشبك املغناطييس إّما باملالبس أو بسطٍح ثابت. ميكن أيًضا استخدام املشبك لربط جهاز اإلرسال باملالبس.

يُوىص باستخدام الزجاج األمامي عند استخدام جهاز اإلرسال يف األماكن املفتوحة أو يف بيئة عاصفة. قم بتوصيل الزجاج األمامي بجهاز اإلرسال عن طريق محاذاته مع امليكروفون 

الداخيل وأِدر الزجاج األمامي لتثبيته يف مكانه. 
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املستلم

االستخدام مع كامريا  .1

لتسجيل الصوت وإرساله إىل الكامريا، قم بتوصيل جهاز االستقبال بالكامريا باستخدام ُمحّول الحذوة وقم بتوصيله مبنفذ امليكروفون بالكامريا باستخدام كابل الكامريا املرفق.   

ه الصوت. اخفض مستوى صوت الكامريا لتجنُّب تشوُّ

االستخدام مع هاتف محمول  .2

قم بتوصيل جهاز االستقبال بهاتف محمول باستخدام ُمحّول الهاتف املحمول لتسجيل الصوت ونقله إىل هاتف محمول. ميكن تشغيل الصوت بعد فصل جهاز االستقبال عن   

الهاتف املحمول.

Lightning USB-C

• ال ميكن إخراج منفذ إخراج TRS 3.5 مم الخاص بجهاز االستقبال بعد التوصيل مبُحّول هاتف محمول.

.Lightning ميكن استخدام الوضع األحادي فقط بعد توصيل جهاز االستقبال مبُحّول الهاتف املحمول •

• ال ميكن لسامعة الهاتف املحمول إخراج الصوت بعد توصيل جهاز االستقبال بالهاتف املحمول. ميكن استخدام سامعات رأس أو سامعة بلوتوث بدالً من ذلك.
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النقطة الرئيسية

يُشري الجزء العلوي من الشاشة إىل حالة جهاز االستقبال. 

.)Ms )Mono Safety Trackو ،)M )Monoو ،)S )Stereo وضع التسجيل. اخرت من بني : S
 : يُشري إىل اكتساب جهاز االستقبال. 

 : يُشري إىل وجود سامعة خارجية متصلة. 

 : يُشري إىل قوة اإلشارة الالسلكية بني جهاز اإلرسال 1 وجهاز االستقبال. إذا كان هناك جهاز إرسال واحد فقط متصالً، فسيتم عرض معلومات جهاز إرسال واحد فقط.

 : يُشري إىل قوة اإلشارة الالسلكية بني جهاز اإلرسال 2 وجهاز االستقبال.

 : يُشري إىل مستوى بطارية جهاز االستقبال. 

يُشري منتصف الشاشة إىل حالة أجهزة اإلرسال. 

 : يُشري إىل اكتساب جهاز اإلرسال. 

 : يُشري إىل تسجيل الصوت.

 : يُشري إىل قناة الصوت.

 : يُشري إىل مستوى بطارية جهاز اإلرسال.

يُشري الجزء السفيل من الشاشة إىل مستوى الصوت يف الوقت الفعيل.

"  " يُشري إىل مستوى صوت امليكروفون الداخيل.

"  " يُشري إىل كتم الصوت.

"  " يُشري إىل مستوى صوت امليكروفون الخارجي.

اإلعدادات

السحب ألسفل

قم بالتمرير ألسفل من أعىل الشاشة للوصول إىل اإلعدادات، وقم بالتمرير إىل اليسار أو اليمني لتحديد خيار، وقم بالتمرير ألعىل للعودة إىل الشاشة السابقة. 

إعدادات وضع التسجيل

.)Ms )Mono Safety trackو ،)M )Monoو ،)S )Stereo اخرت من بني

 أحادي: يف الوضع األحادي، سيكون الصوت املسجل بواسطة جهاَزي اإلرسال يف قناٍة واحدة.

L +4 R
1 2S +3

+2

االستخدام مع جهاز كمبيوتر  .3

قم بتوصيل جهاز االستقبال بجهاز كمبيوتر عرب منفذ USB-C كميكروفون لجهاز كمبيوتر.   

استخدم كابل شحن قيايس لتوصيل ميكرون DJI بجهاز كمبيوتر وأدِخل إعدادات اإلدخال ذات الصلة عىل جهاز الكمبيوتر.

OLED اللمس  شاشة  تشغيل  عمليات 
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ه املسار الرئييس بسبب الزيادة املفاجئة يف مستوى صوت املصدر.   أحادي مع مسار السالمة: عىل غرار الوضع األحادي، سيتم تسجيل الصوت بـ 6dB- يف حالة تشوُّ

 مجسم: يف وضع مجسم، سيتم فصل الصوت إىل القنوات اليرسى واليمنى.

  كسب RX: ميكن تقليله إذا كان الصوت ُمشوًها.

  مراقبة مستوى الصوت: انقر لضبط مستوى صوت جهاز االستقبال. 

  General Settings )اإلعدادات العامة(

القطع املنخفض: سيتم تصفية األصوات التي تبلغ 150 هرتز أو أقل إذا تم متكني القطع املنخفض.   

 اإلشعار باالهتزاز: متكني أو تعطيل اإلشعار باالهتزاز. مبجرد متكني اإلشعار باالهتزاز، سيهتز جهاز اإلرسال يف السيناريوهات املُدرجة أدناه.

االهتزازالتشغيل

يهتز لفرتة قصريةتشغيل

يهتز لفرتة أطولإيقاف التشغيل

يهتز لفرتة قصريةبدء التسجيل

االهتزاز مرتنيإيقاف التسجيل

 جهاز الربط: اضغط لربط جهاز اإلرسال وجهاز االستقبال. 

  كسب جهاز اإلرسال: اضغط لضبط مدخالت جهاز اإلرسال وفًقا لحجم الوقت الفعيل. قم بتقليل الكسب وفًقا لذلك عندما يتحّول رشيط الصوت إىل اللون األحمر. 

الحظ أن كسب جهاز اإلرسال سيؤثر عىل مستوى صوت الصوت املُسّجل.

 Brightness )السطوع(: اضغط لضبط سطوع الشاشة.

 اللغة: اللغة: تدعم الشاشة لغاية اإلنجليزية، أو الصينية املبسطة، أو الصينية التقليدية، أو اليابانية، أو الكورية، أو التايالندية، أو األملانية، أو اإلسبانية، أو الفرنسية، أو 

الربتغالية، أو اإليطالية، أو الروسية، أو الرتكية، أو اإلندونيسية، أو البولندية. 

 التاريخ والوقت: قم بتعيني التاريخ والوقت مللف التسجيل.

 االستعادة: اضغط إلعادة ضبط اإلعدادات االفرتاضية.

 اإلصدار: تحقَّق من SN، وإصدار الربنامج الثابت لجهاز االستقبال، وإصدار الربنامج الثابت لجهاز اإلرسال املتصل. 

 معلومات التوافق: عرض معلومات التوافق.

السحب ألعىل

مّرر ألعىل من أسفل الشاشة لعرض التسجيل والتحكم فيه، ومتكني أو تعطيل كتم الصوت، وعرض وقت التسجيل املتبقي. اسحب ألعىل من أسفل الجانب األيرس من الشاشة لضبط 

إعدادات جهاز اإلرسال 1 واسحب ألعىل من أسفل الجانب األمين من الشاشة لضبط إعدادات جهاز اإلرسال 2.

اإلرسال جهاز  تسجيل 

بعد تشغيل جهاز اإلرسال، اضغط عىل زر التسجيل مرة واحدة لبدء التسجيل واضغط مرة أخرى إليقاف التسجيل. 

تنسيق الصوت املسجل لجهاز اإلرسال هو 24 بت أحادي WAV. عند التسجيل لفرتة ممتدة، سيتم فصل امللف تلقائيًا كل 30 دقيقة. يبلغ الحد األقىص لوقت التسجيل 14 ساعة 

تقريبًا، وعند هذه النقطة سيِحل الصوت املُسّجل حديثًا محل الصوت املُسّجل القديم إذا كان التخزين ممتلئًا.

الصوت ملف 

ميكن تصدير الصوت املسجل أو حذفه بعد االتصال بالكمبيوتر وميكن تنسيقه عرب جهاز االستقبال.
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الثابت الربنامج  تحديث 

عند توفُّر برنامج ثابت جديد، قم بتحديث الربنامج الثابت عن طريق توصيل جهاز اإلرسال وجهاز االستقبال بالكمبيوتر بشكٍل منفصل. 

كيفية تحديث الربامج الثابتة:

 .www.dji.com/mic/downloads قم بتنزيل الربنامج الثابت عىل صفحة املنتج عىل  .1

قم بتوصيل جهاز اإلرسال أو جهاز االستقبال بالكمبيوتر باستخدام كابل USB-C املرفق.   .2

ضع ملف .bin لحزمة تحديث الربامج الثابتة التي تم تنزيلها تحت دالئل الجذر الخاصة بأجهزة اإلرسال وجهاز االستقبال.  .3

ستبدأ تحديثات الربامج الثابتة ألجهزة اإلرسال واالستقبال تلقائيًا بعد قطع االتصال بالكمبيوتر.  .4

إذا فشل تحديث الربنامج الثابت، فُقم بتنزيل الربنامج الثابت مرة أخرى، وأِعد تشغيل جهاز االستقبال أو جهاز اإلرسال، وكّرر الخطوات املذكورة أعاله. بعد اكتامل تحديث الربنامج 

الثابت، تحقَّق من إصدار الربنامج الثابت املوجود عىل جهاز االستقبال لضامن تحديث الربنامج الثابت بنجاح. 

الشحن علبة  عمليات 

يُوىص بشحن علبة الشحن باستخدام شاحن 5 فولت/2 أمبري. تحتوي علبة الشحن عىل بطارية مدمجة مع 1800 مليل أمبري يف الساعة. ضع جهاز اإلرسال وجهاز االستقبال يف 

علبة الشحن لبدء الشحن. عند فتح علبة الشحن، يعرض جهاز االستقبال مستوى بطارية األجهزة الثالثة ووقت التسجيل املتبقي لجهاز اإلرسال. سيتم تشغيل جهاز اإلرسال وجهاز 

االستقبال مبجرد إخراجهام من علبة الشحن. يبلغ إجاميل وقت التشغيل 15 ساعة تقريبًا عند استخدام أجهزة اإلرسال، وجهاز االستقبال، وعلبة الشحن مًعا. 

ميكن وضع مهايئ الهاتف املحمول واملُحّول الحذوة يف علبة الشحن إّما ُمثبّتة عىل جهاز االستقبال أو ال.
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املواصفات

جهاز إرسال ميكروفون DJIاالسم

AST01الطراز

47.3×30.4×20.0 مماألبعاد

30 جمالوزن

GFSK 1 ميجابت يف الثانية و2 ميجابت يف الثانيةالوضع الالسليك

)EIRP( 20 ديسيبل مليل واططاقة املرسل <

2483.5-2400 ميجا هرتزتردد التشغيل

LiPo 1Sنوع البطارية

320 مليل أمبري/ساعةالقدرة

1.23 واط/ساعةالطاقة

3.85 فولتالفولتية

5 إىل 45 درجة مئوية )41 إىل 113 درجة فهرنهايت(درجة حرارة الشحن

°10- إىل °45 مئوية )°14 إىل °113 فهرنهايت(درجة حرارة التشغيل

ساعة و10 دقائقوقت الشحن

5 ساعات و30 دقيقةوقت التشغيل

االتجاه الواحداتجاهات امليكروفون

تم تعطيل القطع املنخفض: 50 هرتز - 20 كيلو هرتز استجابة الرتدد

تم متكني القطع املنخفض: 150 هرتز - 20 كيلو هرتز

)SPL( مستوى ضغط الصوت 114 ديسيبلالحد األقىص ملستوى ضغط الصوت

17- ديسيبل فولت )THD < 0.1%(الحد األقىص ملستوى اإلدخال )3.5 مم(

23 ديسيبل معدينالضوضاء املكافئة

الحد األقىص لإلخراج 22mW عند 1 كيلو هرتز، 32 أومطاقة إخراج واجهة الشاشة

جهاز استقبال ميكروفون DJIاالسم

ASR01الطراز

47.4×32.2×17.4 مماألبعاد

24.9 جمالوزن

GFSK 1 ميجابت يف الثانية و2 ميجابت يف الثانيةالوضع الالسليك

)EIRP( 20 ديسيبل مليل واططاقة املرسل <

2483.5-2400 ميجا هرتزتردد التشغيل

LiPo 1Sنوع البطارية

320 مليل أمبري/ساعةالقدرة

1.23 واط/ساعةالطاقة

3.85 فولتالفولتية

5 إىل 45 درجة مئوية )41 إىل 113 درجة فهرنهايت(درجة حرارة الشحن

°10- إىل °45 مئوية )°14 إىل °113 فهرنهايت(درجة حرارة التشغيل

ساعة و10 دقائقوقت الشحن

5 ساعاتوقت التشغيل
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علبة الشحناالسم

ASB01الطراز

103.1 × 61.9 × 41.5 مماألبعاد

162.2 جمالوزن

LiPo 1Sنوع البطارية

1800 مليل أمبري/ساعةالقدرة

10 واط/ساعةالطاقة

3.87 فولتالفولتية

5 إىل 45 درجة مئوية )41 إىل 113 درجة فهرنهايت(درجة حرارة الشحن

5 إىل 45 درجة مئوية )41 إىل 113 درجة فهرنهايت(درجة حرارة التشغيل

ساعتان و40 دقيقةوقت الشحن

يشحن ثالثة أجهزة بالكامل يف وقٍت واحد x1.8وقت التشغيل

معلومات ما بعد البيع
ل بزيارة https://www.dji.com/support ملعرفة املزيد عن سياسات خدمة ما بعد البيع، وخدمات اإلصالح، والدعم. تفضَّ

هذا املحتوى ُعرضة للتغيري.

قم بتنزيل أحدث نسخة من الرابط

https://www.dji.com/mic

حقوق الطبع محفوظة © DJI 2021 جميع الحقوق محفوظة.

إذا كانت لديك أي أسئلة فيام يتعلق بهذا املستند، فالرجاء االتصال برشكة DJI بإرسال رسالة إىل  

.DocSupport@dji.com
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