
hızlı başlangıç kılavuzu

wifi master : tx : app



• Timecode Buddy: wifi master
• Timecode Buddy: tx 
• Timecode Buddy: app (ücretsiz indirme)

Zaman kodu devriminiz buradan başlıyor...

İpuçları

Timecode Buddy'ye hoş geldiniz. Burada size yeni Timecode Buddy: 
system hakkında hızlı bilgiler sunacağız ve sistemin önemli özelliklerini 
size tanıtacağız, böylece sistemi hemen çalıştırmaya başlayabilirsiniz.

Kapsam:
Üç önemli ürünümüzle çalışmaya başlamak için temel bilgiler:

Siz de Buddy ekibi gibiyseniz ve kılavuzlardan hoşlanmıyorsanız
şu ipuçlarını aklınızda bulundurun:
• Ağ çakışmalarını önlemek için 'ayarlanan' her Buddy'ye farklı bir WiFi adı 
  (SSID) verilmesi gerekir, lütfen ayarlama yaparken dikkat edin.
• Tüm zilleri ve ıslıkları kullanırken AA pilinin kullanım ömrünü korumak için 
  'Stealth' modunu kullanın. WiFi çok fazla güç tüketir.
• iOS WiFi ayarlar ekranınızda, Buddy ile daha sağlam bir bağlantı kurabilmek 
  için Auto-Join işlevini her zaman açın.
• Timecode Buddy: uygulaması yanıt vermiyorsa Buddy ile yeniden senkronize 
  olmak için uygulama ekranının sağ üst kısmındaki "connected to" sekmesine 
  basın.
• Ürünü güncellerken her zaman harici güç ve yeni piller kullanın.
• İhtiyacınız olursa Buddy: wifi master'da kılavuzlar olduğunu unutmayın

Telif Hakkı Bildirimi
Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, Timecode Systems Ltd.'nin açıkça 
ifade edilen yazılı izni olmadan yeniden üretilemez.
Timecode Systems Ltd, kaza, ürünün yanlış veya kötüye kullanımı ya da üründe 
yapılan izinsiz modifikasyon, onarım veya değişiklikler ya da Timecode Systems 
Ltd çalıştırma ve kurulum talimatlarına uymama sonucunda alıcı veya üçüncü 
taraflarca meydana gelen hasarlar, kayıplar, maliyetler veya giderlerden bu ürünün 
alıcısına veya üçüncü taraflara karşı sorumlu değildir.
'Timecode Buddy' logosu tescilli bir ticari markadır.
‘Timecode Buddy: app' logosu, tescilli bir ticari markadır.
‘Timecode Buddy: system' buluşu tescillidir. İngiltere Patenti Beklemededir ve ABD 
Patenti Beklemededir.
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Kontrol

Yüksek oranda doğru zaman 
kodu, TV senk. oluşturucusu 
ve çok kanallı dijital zaman 
kodu alıcı-vericisi için kılavuz 
bilgiler.

Timecode Buddy: wifi master ayarlarına üst panelden erişilir ve ayarlar 
buradan kontrol edilir. Bu erişilebilir konum, ünite ses mikseri çantasında 
veya kamera çantasında olsa bile tam ve kolay kontrol sağlar.

1. Halo ışık tüpü
Mavi, yeşil veya kırmızı yanar.

• Mavi yanıp sönme - WiFi Açık
• Yeşil yanıp sönme - WiFi Kapalı
• Kırmızı yanıp sönme - Uyarı mesajları

2. Anten
870MHz (CE) veya 915MHz (FCC/IC)
bantlarında çalışan dijital alıcı-verici modülü için

3. LCD arkadan aydınlatmalı ekran
Ünitenin durumunu ve ayarlarını gösterir.

4. Kontrol düğmesi
Menüler arasında tek parmakla gezinmenizi sağlar.

Güç
Tüm güç ve senkronizasyon için alt panele gidin. 
 

Timecode Buddy Kullanım Kılavuzu - Sayfa: 3



Bağlantı

Özelleştirme

timecode sync pwr pwr/tc

out in out 9-18v dc

Assembled in the UK,

Timecode Systems Ltd,

www.timecodebuddy.com

1. T/C çıkışı
SMPTE Timecode OUT, BNC soketi (2V p/p)
2. T/C girişi
SMPTE Timecode IN, BNC soketi (0.5V to 5V p/p)
3. TV Sync çıkışı
TV Sync OUT, BNC soketi (1V p/p)
4. Güç girişi
Hirose HR10a güç soketi (9-18V DC, Pin 1 GND, PIN 4 POS)
5. Güç girişi ve TC girişi ve çıkış soketi
Güç girişi pini (9-18V DC) ve T/C girişi/çıkışı ile (Pin 1 GND, Pin 2 T/C IN, 
Pin 4 POS , Pin 5 T/C OUT) standart Lemo5 soket

Timecode Buddy: wifi master'ınızı yan panelden 
herhangi bir kameraya bağlayın. 

1. Coldshoe adaptör
Üç seçeneğiniz bulunmaktadır:

• Ürün kasasının içinde saklamak için ters çevirin
• Doğrudan kameraya bağlayın.
• Timecode Buddy: braket tutucuya güvenli bir şekilde 
   yerleştirin.

Çekiminizin gerekliliklerini karşılamak için ekran menüleri Timecode 
Buddy: wifi master'ı kolayca özelleştirmenizi sağlar.

Varsayılan ekran şunları gösterir (ayrıca zaman aşımında):

T/C + FPS + MODE + RF CHANNEL + SIGNAL STRENGTH
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Düğmeler

Üst paneldeki düğmeyi saat yönünde çevirmek sizi bilgi ekranlarına 
götürür:

1. T/C + USER BITS
2. TV SYNC TYPE
3. POWER STATUS (harici PSU veya dahili AA piller)
4. Ürün yazılımı sürümü ve Seri numarası
5. WIFI Ağ Modu + WiFi SSID adı
6. WiFi IP adresi (Timecode Buddy: web görünümüne bağlanmak için 
    bunu herhangi bir tarayıcıya yazın)

Üstteki düğme menü seçenekleri arasında gezinmenizi kolaylaştırır.

Bir bilgi ekranından...

İlgili özellik için doğrudan menüye gitmek amacıyla düğmeye basın.

Varsayılan ekrandan...

Şu menülere girmek için düğmeye basın: 

1. Timecode mode
2. Int generator
3. RF Setting
4. WiFi
5. Backlight on/off
6. System settings
7. Exit
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Menülerle ilgili daha fazla bilgi
Her bir menü Timecode Buddy: wifi için daha fazla özelleştirme seçeneği
sunar.

Timecode modu. Beş ayardan birini seçin:
• Int Gen. Yüksek oranda doğru dahili oluşturucuyu etkinleştirir. Buradan 
  kendi T/C, kullanıcı bitleri ve FPS ayarlarınızı yapabilirsiniz.
• Ext RF. Buddy DataLink yoluyla alınan T/C'den dahili oluşturucuyu 
  sürekli senkronize eder. Buddy alınan T/C sinyalini kaybederse, T/C 
  çıkışı dahili oluşturucuyu beş saniye daha kullanmaya devam eder ve 
  ardından donar.
• Ext RF (devamı). Buddy DataLink yoluyla alınan T/C'den dahili 
  oluşturucuyu sürekli senkronize eder. Buddy alınan T/C sinyalini 
  kaybederse, T/C çıkışı dahili oluşturucuyu kullanmaya devam eder.
• Ext BNC. BNC I/P soketi veya LEMO 5 soketi yoluyla alınan T/C'den 
  dahili oluşturucuyu sürekli senkronize eder. Buddy alınan T/C sinyalini 
  kaybederse, T/C çıkışı hemen donar.
• Ext BNC (devamı). BNC I/P soketi veya LEMO 5 soketi yoluyla alınan 
  T/C'den dahili oluşturucuyu sürekli senkronize eder. Buddy alınan T/C 
  sinyalini kaybederse, T/C çıkışı dahili oluşturucuyu kullanmaya devam 
  eder.

Internal generator. Şunlar arasından seçim yapın:
• Set timecode. Yanıp sönen rakamları ayarlamak için çevirin, giriş 
  yapmak için basın, her bir çift için tekrar edin.
• Set user bits. Yanıp sönen rakamları ayarlamak için çevirin, giriş 
  yapmak için basın, her bir çift için tekrar edin.
• Set FPS. 25, 23.98, 24, 29.976, 29.976DF, 30 veya 30DF'ye ayarlayın.

RF settings. Buradan şunları seçin:
• Channel no. 1-14
• RF TX On/Off. Internal veya BNC modlarındayken Timecode Buddy: 
  wifi master, SMTPE zaman kodu verilerini Buddy DataLink yoluyla aynı 
  kanalda dinlemekte olan başka bir Timecode Buddy: wifi master'a 
  iletebilir.
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WiFi. Timecode Buddy: app ve                           kayıt uygulamasına kablosuz 
zaman kodu akışını içeren WiFi etkinleştirilmiş özelliklerin kilidini açar:
• Turn on/off (Aç/Kapat). WiFi açıldığında halojen anten her saniye (zaman 
  kodu çalışırken) mavi renkte yanıp söner. WiFi kapatılırsa, halojen anten her 
  saniye (kod çalışırken) yeşil renkte yanıp söner.
• Network type (Ağ türü). Normal iOS uygulama bağlantısı/Timecode Buddy: 
  web view için 'Ad Hoc'u, ürün yazılımını güncellemek amacıyla internet erişimi 
  olan bilinen bir altyapı ağına bağlanmak için 'Infrastructure'ı seçin.
• Buddy ID number (Buddy ID numarası). Timecode Buddy: wifi 
  master'ınıza kendi SSID adını verin* (001 ila 254 arasında bir sayı seçin).
*Ağ çakışmalarını önlemek için ayarlanan her Buddy'ye farklı bir

SSID verilmesi gerekir.

• Stealth mode (Stealth modu). Bu bir pil tasarrufu modudur. Harici güç 
  kullanıldığında mod etkinleştirilirse WiFi otomatik olarak açılır. Harici güç 
  kapatıldığında, dahili AA pil tüketiminde tasarruf etmek için WiFi otomatik 
  olarak kapatılır.

Backlight on/off (Arka ışık açık/kapalı). LCD ekranının arka ışığını açar 
veya kapatır.

System settings (Sistem ayarları). Şunlara erişim sağlar:
• Set TV sync (TV senk. ayarla). OFF, PAL, NTSC, 720p, 720px2, 1080i, 
  1080p,1080px2 (x2 çift kare hızı) olarak ayarlayın. Standart olmayan TC 
  Sync standartları ve FPS kombinasyonları otomatik olarak reddedilir.
• Set country area (Ülke alanını ayarla).FCC/IC/C-Tick kullanıcıları yalnızca 14
  kanallı 915MHz bandına erişebilir. CE sürümü ile kullanılan ülkeyi seçebilir- 
  siniz (UK/CEPT veya US/Canada/AU/NZ).
• Restore defaults (Varsayılana geri yükle). Özelleştirmeleri kaldırır.
• Battery type (Pil türü). Buddy ve uygulamasında doğru pil durumunun 
  görüntülenmesi için AA pil türü (Alkalin, Lityum veya Ni-MH) seçin.
• Display (Ekran). Parlaklığı %0-100 arasında ayarlayın ve sol/sağ kullanım 
  için ters çevirin.
 • Set Passcode (Şifreyi ayarla). Timecode Buddy: app veya MovieSlate 
  app'den yapılan ayar değişikliklerine erişime izin vermek için bir şifre seçin. 
  Varsayılan şifre 1111'dir.
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Buddy: webview
Timecode Buddy: web view herhangi bir tarayıcıda açılır ve nerede 
olursanız olun tüm talimatlara ve ayar bilgilerine erişmenizi sağlar.

Bu özelliği etkinleştirmek için üç basit adım:
1. Buddy WiFi'yi açın ve ad-hoc modunu seçin. Ekranda ‘WiFi Connected' 
    mesajı yanıp sönene kadar bekleyin.
2. Tarayıcısı olan herhangi bir WiFi etkinleştirilmiş cihazı alın ve 
    ‘TCBuddyxxx' için kablosuz ağları tarayın.
3. Bağlandığında Timecode Buddy: master'ın IP adresini tarayıcının adres 
    çubuğuna yazın, örn. 169.254.xxx.1 (xxx, seçilen Buddy'nin numarasıdır).
4. Timecode Buddy: app veya                        app'a bağlıysanız Timecode 
    Buddy: web view'a, doğrudan uygulamanın içinden hızlı başlatma 
    düğmesiyle ulaşabilirsiniz.

Home (Ana Sayfa). Bağlı olduğunuz 
Timecode Buddy'yi gösterir:

Buddy settings (Buddy ayarları). 
Timecode Buddy: wifi master'ın 
durumunu ve ayarlarını görüntüler.

Configure WiFi (WiFi Yapılandır). Kullanılabilir kablosuz ağları tarayın, bir 
ağ anahtarı yazın ve Timecode Buddy: wifi master ve Timecode Buddy: tx'e 
ürün yazılımı güncellemeleri için  bir altyapı ağına katılın.
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Güncelleme

E-manuals (E-kılavuzlar). Timecode 
Buddy: wifi master, tx ve app için temel 
hızlı başlangıç kılavuzlarını görüntüleyin.

Timecode Buddy: wifi master ürün yazılımı 
ile ilgili güncellemeleri kontrol edin ve ayrıca 
ağ bağlantınızı yapılandırmak için 
Timecode Buddy: web view'ı kullanarak 
ürün yazılımı güncellemelerini Timecode 
Buddy: tx'e gönderin.

*ÖNEMLİ*Buddy: wifi master'a her zaman harici güç yoluyla güç 
sağlayın ve güncellemeler sırasında yeni piller takın, bu işlemi 
ayar sırasında ve acele ile yapmayın.

• Web view sayfasında 'configure WiFi' öğesini tıklatın.
• Kablosuz ağları tarayın, bilinen bir ağ seçin ve gerekirse ağ güvenlik 
  anahtarını girin. Anahtarı doğru girdiğinizden emin olun. iOS cihazları ilk 
  harfi büyük yazmaya çalışabilir. Timecode Buddy: web master'ınız bu 
  altyapı ağına otomatik olarak bağlanır. Bu işlem iki dakika sürebilir. Web
  View artık buddy'nize bağlı değildir.
• Timecode Buddy'nize yönlendirici tarafından bir IP adresi verildiğinde 
  "Wifi Connected' mesajı yanıp söner.
• Doğru ağa bağlanıp bağlanmadığını ve yeni IP adresini kontrol etmek için
  Timecode Buddy: wifi master bilgi ekranında ilerleyin.
• Timecode Buddy: wifi master'da 'System Settings' (Sistem Ayarları) 
  kısmına gidin ve 'Check for Update' (Güncellemelere Bak) menü 
  seçeneğinde düğmeye basın.
• Ekranda ‘Update not required' (Güncelleme gerekli değil) veya ‘Loading
  program, Saving program, loading tx, loading HTML' (Program yükleniyor, 
  tx yükleniyor, HTML yükleniyor) vb. gibi mesajlar görüntülenir. Program 
  kaydedilene ve yeniden başlatılana kadar bekleyin. Buddy dosya 
  bütünlüğünü kontrol edene kadar bu işlem devam eder.
• WiFi menüsünden, normal çalıştırma için WiFi modunu yeniden Ad-Hoc 
  moduna getirin.
 
Buddy: wifi master güvenli bir ağ bağlantısında oturum açtığında, ağ 
anahtarını otomatik olarak hatırlayacaktır. Bu nedenle aynı internet 
bağlantısı yoluyla gelecekte yapılacak güncellemeler için Timecode Buddy: 
web view'a gerek yoktur. Bağlandığında ve yeni IP adresi verildiğinde 
yalnızca Buddy: wifi master'ı alt yapı ağı modu olarak değiştirin ve 
güncellemeleri kontrol edin.
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Kontrol

Aynı kanalda dinleme yapan 
Timecode Buddy: wifi 
master'a bir zaman kodu 
kaynağı iletmek için tasarlanan 
çok kanallı zaman kodu vericisi ve zaman kodu 
okuyucusuna genel bakış.

Timecode Buddy: tx ayarlarına üst panel kontrol düğmesinden 
erişilir ve ayarlar buradan yapılır.

1. Anten
870MHz (CE) veya 915MHz (FCC/IC) 
bantlarında çalışan dijital alıcı-verici modülü 
için
2. Halo ışık tüpü
Hareketsiz mi yoksa çalışan bir T/C mi 
alındığını göstermek için mavi yanar.
3. Kontrol düğmesi
Menüler arasında tek parmakla gezinmenizi 
sağlar.
4. LCD arkadan aydınlatmalı ekran
Ünitenin durumunu ve ayarlarını gösterir.
5. T/C girişi
SMPTE Timecode IN BNC soketi (0.5-5V p/p)

Güç
Güç soketleri için yan panele gidin.

6. Güç girişi HR10a Soketleri
İki döngülü Hirose HR10a güç girişi soketi 
(7-18V DC).
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Özelleştirme

Düğmeler

Menülerle ilgili daha fazla bilgi

Çekiminizin gerekliliklerini karşılamak için ekran menüleri Timecode 
Buddy: tx'i kolayca özelleştirmenizi sağlar.

Varsayılan ekran şunları gösterir (ayrıca zaman aşımında):

T/C + FPS + MODE + TX RF CHANNEL

Düğmeyi saat yönünde çevirmek sizi aşağıdaki bilgi ekranına götürür:

T/C + USER BITS

Üstteki düğme menü seçenekleri arasında gezinmenizi kolaylaştırır. 
Herhangi bir ekrandan menü seçimlerine girmek için düğmeye basın:

1. RF Kanalı
2. Arka Işık
3. Ayarlar
4. Güncellemelere bak (yalnızca Timecode Buddy: wifi master 
aynı kanal üzerinde RF modunda ise erişilebilir)

Her bir mod Timecode Buddy: wifi için daha fazla özelleştirme gösterir.

• RF Kanalı. 1 ila 14 arasında bir kanal seçmek için düğmeyi kullanın.
• Arka ışık. Ekran arka ışığını açmak veya kapatmak için seçin.
• Ayarlar. Ayarlar menüsüne göz atmak için düğmeyi kullanın.
• Güncellemelere bak. Timecode Buddy: wifi master'ınızın RF modunda 
olduğundan ve Timecode Buddy: tx ile aynı ülke ve kanalı seçtiğinizden 
emin olun. Timecode Buddy: tx için bir ürün yazılımı güncellemesi gerekip 
gerekmediğini görmek için düğmeye basın.
RF bağlantısını onaylamak için güncelleme yaparken Timecode Buddy: tx'e 
bir T/C kaynağı yerleştirin.
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İndirme

Artık Timecode Buddy 
donanımınız açıldığına ve 
çalıştığına göre ücretsiz 
Timecode Buddy: app'i 
etkinleştirebilirsiniz.

iOS uygulamamız ücretsizdir ve Apple uygulama mağazasından 
indirilebilir. 

Etkinleştirme
Yüksek oranda doğru bir digislate artık parmaklarınızın ucunda.
• Timecode Buddy: wifi master'ınızda WiFi'yı gösterir.
• Timecode Buddy: wifi master ‘WiFi Ready' (WiFi Hazır) mesajını 
gösterdiğinde iOS cihazınızda WiFi ayarları sayfasını açın.

Timecode Buddy Kullanım Kılavuzu - Sayfa: 12

Açmak için basın



İpuçları

• Timecode Buddy'nizi seçin.
• Buddy ağı hakkında bilgileri görmek için sağ oka basın.
• Auto-Join düğmesini açın.

• iOS cihazında ayarları kapatın.
• Timecode Buddy: app'ı kapatın. Timecode Buddy: wifi master'ınızdan 
  çalışan zaman kodunu gösterir.

• Digislate'inizin performansını iyileştirmek için, Timecode Buddy: app'i 
açmadan önce diğer tüm çalışan uygulamaları kapatın. Bunu yapmak için 
tüm çalışan uygulamaları (alt kısımda sıralanırlar) kapatmak amacıyla 
iOS cihazınızdaki home düğmesine iki kez dokunun. Uygulamalardan 
birini uygulama "hareket edene" kadar parmağınızla basılı tutun, 

ardından eksi işaretini tıklatın. Ana ekrana dönmek için yeniden home 

düğmesine basın.

• Uygulama yoluyla Buddy ayarlarından birini uzaktan değiştirmek 

istiyorsanız, ayarlar kısmına basın, dört basamaklı şifreyi girin (Timecode 

Buddy'nizin sistemler menüsünde belirlenen) ardından doğrudan 

uygulama üzerinden değişiklikleri yapın.
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Ayrıntılı spesifikasyonlar

Timecode Buddy: wifi master

Ürün özellikleri
Dış boyutlar: 29.8mm x 87mm x 110mm
LCD ekran: iki satır, 16 karakter, mavi değişken parlaklıkta arkadan 
aydınlatmalı
ekran.
Anten ‘halo' ışık tüpü: üç renkli LED (mavi/yeşil/kırmızı).

WiFi etkinleştirilmiş özellikler
Yerel iOS uygulamasına SMPTE zaman kodu verilerinin doğru WiFi akışı. 
Ücretsiz indirilebilen iOS uygulaması yoluyla menü değişikliklerine izin 
veren WiFi bağlantısı.
Timecode Buddy: web view için yerleşik web sayfaları.
Bağlı herhangi bir web tarayıcısını yoluyla tüm ayarları görmek için WiFi 
bağlantısı. Master'ın gelişmiş WiFi ayarlarını yapılandırmak için WiFi 
bağlantısı.
Ürün kılavuzlarına doğrudan Timecode Buddy'den erişmek için WiFi 
bağlantısı.
Timecode Buddy: wifi master ve Timecode Buddy: tx ürünlerine ürün 
yazılımı güncellemeleri için internete bağlanmayı sağlayan alt yapı 
bağlantısı.

Teknik özellikler
Timecode oluşturucu doğruluğu: 0.2 ppm TCXO referans osilatör (günde 
yarım kare sapmasından az).
Desteklenen FPS modları: 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 29.97DF, 30DF. Çıkış 
senk. modları: PAL, NTSC, 720p, 720p çift çerçeve, 1080i, 1080p, 1080p 
çift çerçeve.
Çıkış video senk.: 0.6V pp / 75 ohm ve 0.6V pp /37.5 ohm, ‘Yüksek 
Seviye/çift yük' için
WiFi: 2.4Ghz IEEE std. 802.11b/g/n uyumlu, Ad Hoc ve Infrastructure 
modları, DHCP Sunucusu.
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Timecode Buddy: tx

Güç ve zaman kodu kaynakları
Harici güç: 4 pinli Hirose konektörü ve beş pinli LEMO (pin 4 POS, pin 1 
GND) yoluyla 9-24V DC.
Dahili Güç: 2 x ‘AA' pil
T/C girişi: BNC konektörü veya beş pinli LEMO (pin 2 sig, pin 1 gnd). 0.1 
ila 5V pp. Çok kanallı dijital alıcı-verici, 865.050-868.550 MHz (CE 
Onaylı) ve 915.050-918.650 MHz (FCC/IC Onaylı).
Çift tamponlu T/C çıkışı: BNC konektörü ve beş pinli LEMO (pin 5 sig, 
pin 1 gnd). 1V pp.

Ürün özellikleri
Dış boyutlar: 29.8mm x 44mm x 70mm
LCD ekran: iki satır, 16 karakter, mavi arkadan aydınlatmalı ekran T/C,
UB, FPS, TX kanalını gösterir.
Anten ‘halo' ışık tüpü: mavi LED

Teknik özellikler
Çok kanallı dijital verici, 865.050-868.550 MHz (CE Onaylı) ve 915.050-
918.650 MHz (FCC/IC Onaylı), Buddy DataLink protokolünü kullanarak.
Desteklenen FPS modları: 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 29.97DF, 30DF. 

Güç ve zaman kodu kaynakları
Giriş Voltajı: 7-24V DC, iki döngülü dört pinli Hirose konektörleri ile.
T/C girişi: BNC konektörü. 0.1 ila 5V pp.
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Frekanslar

Timecode Buddy: wifi master Timecode Buddy: tx

CE onaylı ürünlerimiz, İngiltere/AB ve CEPT* ülkelerinde 
kullanım içindir.

*Arnavutluk, Andora, Avusturya, Azerbaycan, Belarus, Belçika, Bosna 
Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, 
Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Macaris-
tan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Lituanya, Lüksemburg, 
Malta, Monako, Montenegro, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, 
Makedonya Cumhuriyeti, Romanya, Rusya, San Marino, Sırbistan, 
Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, Ukrayna, İngiltere, 
Vatikan.

ve
frekansları
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Timecode Buddy: wifi master
Timecode Buddy: tx

FCC frekanslarımız ABD, Avustralya ve Yeni Zelanda'da 
kullanım içindir.

RF alıcı-verici frekansları ve 
verici frekansları
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Kalite bildirimleri
CE Uygunluk Bildirimi
9 Mill House, Elgar Business Centre, Hallow, Worcester, WR2 6NJ, UK adresindeki Timecode 
Systems Limited, Timecode Buddy: Timecode Buddy: tx ürünlerinin tx ürünlerinin aşağıdaki 
belgelerin ve gerekliliklerin uygulanabilir gereksinimlerine uyduğunu bildirmektedir:
ETSI EN301 489-17 V2.1.1 ve EN301 489-1 v1.9.2
TRaC EMC & Safety Ltd tarafından test edilmiştir, Rapor Numarası TRA-008673-35-00A
FCC/IC /C-Tick Uygunluk Bildirimi
Timecode Systems Limited Timecode Buddy: wifi master ve Timecode Buddy: tx ürünlerinin 
şunlarla uyumlu olduğunu ve gereklilikleri aştığını bildirmiştir:
FCC CFR47 Bölüm 15(c) /IC RSS Gen Issue 3,RSS-210 issue 8, RSS-102 Issue 4-210 / 
C-Tick ACMA

FCC uyarı bildirimi:
• Bu cihaz FCC Kuralları Bölüm 15 ile uyumludur. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir:
1. Bu cihaz zararlı enterferansa sebep olmaz.
2. Bu cihaz, istenmeyen işlemlere sebep olabilen enterferans da dahil olmak üzere alınan 
enterferansları kabul etmelidir.
• Bu ekipman, kontrol edilmeyen ortamlar için ortaya konan FCC radyasyon maruziyet 
limitlerine uymaktadır. Son kullanıcıların, RF maruziyet uyumluluğunu karşılayan özel 
çalıştırma talimatlarını uygulaması gereklidir. Bu verici, başka bir anten veya verici ile birlikte 
aynı konuma yerleştirilmemeli veya çalıştırılmamalıdır.
• Uyumluluktan sorumlu taraflarca açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, 
kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.
TCB01 Ürünü FCC ID: W70ZG2100-ZG2101 içerir

Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları Bölüm 15 uyarınca sınıf B dijital cihazlara yönelik 
sınırlar ile uyumlu bulunmuştur. Bu sınırlar, yerleşim yerlerinde yapılan kurulumlarda zararlı 
enterferanslara karşı makul koruma sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo 
frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun şekilde kurulmaz ve 
kullanılmazsa radyo iletişimlerinde zararlı enterferansa sebep olabilir.
Belirli kurulumlarda enterferans oluşmayacağı ile ilgili bir garanti yoktur. Bu ekipman radyo 
veya televizyon alıcısında zararlı enterferansa sebep olursa (ekipman açıp kapatılarak 
belirlenebilir), kullanıcı aşağıdaki önlemlerden birini veya daha fazlasını uygulayarak 
enterferansı düzeltmeye çalışabilir:
• Alıcı anteni yeniden yönlendirme veya yeniden konumlandırma
• Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırma.
• Ekipmanı alıcının bağlı olduğundan farklı bir devredeki çıkışa bağlama.
• Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine başvurma. 
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Timecode Systems Ltd

Mobil ve baz istasyonu iletim cihazları için FCC RF Maruziyet gerekliliklerini karşılamak 
amacıyla, çalıştırma sırasında bu cihazın anteni ve kişiler arasında 20 cm veya daha fazla 
mesafe bırakılmalıdır. Uyumluluğu sağlamak için, bu mesafeden daha yakında çalıştırmak 
önerilmez.
Bu verici için kullanılan antenler, başka bir anten veya verici ile birlikte aynı konuma 
yerleştirilmemeli veya çalıştırılmamalıdır.

IC Uyarı Bildirimi:
“Kanada Endüstrisi düzenlemelerine göre, bu radyo vericisi yalnızca Kanada Endüstrisi 
tarafından onaylanan tipte ve maksimum (veya daha az) kazanımda antenler kullanılarak 
çalıştırılabilir. Başka kullanıcılara yönelik potansiyel radyo enterferansını azaltmak için anten 
tipi ve kazanımı, eşdeğer izotropik güç yayılması (e.i.r.p.) başarılı bir iletişim için gerekli 
olandan fazla olmayacak şekilde seçilmelidir.”
“Bu cihaz Kanada Endüstrisi lisanstan muaf RSS standartları ile uyumludur. Çalıştırma 
aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) bu cihaz zararlı enterferansa sebep olmayabilir ve (2) bu cihaz, 
istenmeyen işlemlere sebep olabilen enterferans da dahil olmak üzere enterferansları kabul 
etmelidir.”

10427A-TCB01 ürünü IC: 8248A-G21ZEROG içerir

Garanti ve teknik destek
Timecode Systems Limited  ürünlerini malzeme ve işçilik ile ilgili kusurlara karşı orijinal satın 
alınma tarihinden itibaren bir yıl süreyle garantilemektedir. Bu transfer edilemeyen bir 
garantidir ve yalnızca orijinal alıcıyı ilgilendirir.

Timecode Systems Limited ürünü hiçbir ücret almadan kendi takdirine göre onarır veya 
değiştirir. Timecode Systems Ltd, bu ekipmanın doğru şekilde kullanılmamasından 
kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.

Bölgenizdeki Servis Merkezi ile ilgili detaylar için lütfen www.timecodebuddy.com adresini 
ziyaret edin.

Timecode Buddy Kullanım Kılavuzu - Sayfa: 19




