
System 10 

Biliyor muydunuz...?
 

...System 10’un tüm dünyada kullanımı serbest olan 2.4-2.5 GHz 
bantında  çalıştığını?

System10, bu özelliği sayesinde diğer kablosuz ekipmanlardan ve 
dijital televizyon sinyalleri gibi frekanslardan etkilenmeden, tamamen 
bağımsız olarak çalışır. 

...System 10’un, aynı anda iki paralel kanal kullandığını?

Bu sayede System10, kablosuz ağ (WiFi) veya bluetooth sinyalleri; 
ya da diğer kablosuz mikrofonlardan kaynaklı enterferanslara karşı, 
farklı iki paralel sinyali aynı anda kullanarak  her zaman daha iyi 
olanını seçer ve bozuk frekansı siz farketmeden kendisi değiştirir.

 ...System 10’un her sinyali bir kere değil, iki kere 
gönderdiğini?
Bu çift taşıma sistemi (time-domain-multiplex), sinyale ekstra 
kuvvet kazandırır.  Eğer bir veri paketi kaybolursa, ikinci paket 
her zaman hazırdır. 

...System 10’un kullandığı frekansların otomatik olarak 
değiştiğini?

Bu gerçekten çok yararlı bir özellik! Diğer sistemler iki yada dört 
frekansa kilitlenip kalmışken, System10 havadaki frekansları anlık 
olarak algılayıp, boş olan frekansa geçer. Bu şekilde sistemde her
zaman iki temiz frekans hazır bulunur. Bu işlem hiçbir müdahale 
gerekmeden otomatik olarak yapılır.

...Hem alıcıda, hem de vericide iki anten bulunduğunu?
İki anten? Bir vericide? Bu “enterferans” etkisinin oluşması 
açısından tehlikeli değil mi?  - Eğer iki anteni aynı anda 
kullansaydık evet; fakat System10  sürekli olarak iki anteni de 
kontrol eder ve hangi anten daha iyi durumdaysa onu kullanır.  
Örneğin; Normalde el tipi mikrofonlarda anten aşağı kısımda olur. 
Eğer eliniz ile mikrofonu antenin olduğu yerden tutarsanız, güç 
kayıbı yaşanabilir; bu durumda sistem otomatik olarak mikrofonun 
üst kısmındaki diğer anteni kullanmaya başlayacaktır – siz 
farketmeden! Peki kablosuz mikrofonun kafa tarafındaki anten 
ne için? - Çok basit! Siz hiç bugüne kadar mikrofonu normal 
şekilde kullanan repçi gördünüz mü? Onlar mikrofonu tepeden 
tutmayı sever. Bu durumda da System10 otomatik olarak 
mikrofonun alt tarafındaki anteni kullanmaya başlar. 

 

...System 10’un tam çift yönlü (Full Duplex) çalışığını?
Tam çift yönlü demek, sinyalin  sadece vericiden alıcıya tek 
yönlü sistemlerdeki gibi (Simplex) aktarılması değil, ters yönde 
de aktarılmasıdır. System10  anlık olarak ortamdaki RF sinyal 
durumunu izlediği ve gereken koşullarda da otomatik olarak 
değişiklik yaptığı için, mikrofona  gönderilen frekans ve/veya 
anten değişikliği komutları işte bu çift yönlü bağlantı üzerinden 
taşınır. Tüm bu teknoloji, konser, şov ya da canlı yayınlarınız 
sırasında, teknik detaylarla uğraşmak zorunda kalmamanız için. 

...System10’un gerçekten çok hafif olduğunu?
Sistemin hamallığını yapmamanız için, System10 o kadar hafif olarak 
tasarlandı ki, ne taşırken yorulacaksınız, ne de kullanırken varlığını 
hissedeceksiniz. 

...System 10’un kolayca hazır edilebildiğini?
System10 hızlı kurulum için tasarlanmıştır. Fişe takın ve kullanmaya 
başlayın. 

...System 10’un göstergesindeki rakamların, sadece kullanım 
kolaylığı için orada olduğunu?
Bu ne demek? Ekrana baktığınızda gözüken 1 den 8 e kadar olan rakamlar, 
frekans sayısını temsil etmez. Zaten, System 10, anlık olarak kullandığı 
frekansı değiştirmektedir. Bu rakamlar, sadece size,  hangi vericinin, hangi 
alıcıyla eşleştiğini gösterir. Şöyle düşünün; Birden fazla sisteminiz olduğunu 
varsayalım.  Her vericiyi, bir alıcı ile eşleştirin ve hepsine “1” numarasını atayın. 
Tüm sistem sorunsuz bir şekilde çalışacaktır ama sizin sistem üzerindeki 
hakimiyetiniz azalacaktır.  Bu yüzden o sayılar sizin içindir, sistem için değil. 

...8 sistemin,  gerçek limit olmadığını?
-  Fakat kutusunda, “aynı anda 8 sistem kullanılabilir” yazıyor? - Evet.  Bu bizim 
tavsiyemiz. Aslında gerçek hayatta System10, 40 farklı kanal arasından seçim 
yapar (2MHz aralıklarla). Ama her bir sistemin iki farklı frekansı aynı anda 
kullandığını göz önüne alırsanız, 40 kanal, kullanım sırasında 20 kanala denk 
gelir. Biz, tedbirli davranıp, “enterferans” ve “intermodülasyon” gibi çevre faktörleri 
göz önüne alarak,  “aynı andan kullanılabilecek System 10 sayısı  8’dir” diyoruz.
Özetle, 8’den fazla System 10 aynı anda kullanılabilir mi? - Teorik olarak evet, 
yapılabilir. Hatta duruma göre  daha da fazla;  Ama aynı anda en az 8  sistemin 
çalışabilmesi, her şartta garantimiz dahilinde.
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