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VP83F   
Mikrofon Kondensor yang Dipasang pada Kamera 
LensHopper  dengan Rekaman Kilat Terpadu

Gambaran Umum
VP83F Shure adalah mikrofon kondensor kualitas profesional yang di desain untuk digunakan bersama kamera DSLR dan 
kamera video. VP83F menonjolkan rekaman kilat terpasang dan menerima jernih kristal, definisi tinggi, benar-benar bebas dari 
perangkat keras lainnya. Menu intuitif membuat konfigurasi cepat dan sederhana untuk digunakan hampir di semua 
lingkungan sonik.

Fitur

Kualitas Audio Istimewa
Rekaman resolusi tinggi (contoh 24 Bit/48khz, format WAV)
Pola pengambilan lobar/superkardioid menolak suara yang tidak diinginkan
Tabung gangguan peningkatan arah
Ketahanan FR

Rekaman Kilat Terpasang
Merekam secara langsung ke kartu microSD (maksimal 32 GB)
Menu intuitif untuk memudahkan konfigurasi mikrofon dan penanganan trek
Memisahkan output untuk memantau headphone dan input kamera dengan pengaturan volume bebas

Keras dan Andal
Tahan lama, semua rumah berbahan logam
Penyangga kejut terpadu
Adaptor penyangga sepatu untuk memudahkan pemasangan

VP83F
① Layar penahan angin
② Output audio kamera
③ Penyangga sepatu kamera
④ Kotak baterai dan kartu memori
⑤ Penyangga kejut terpadu
⑥ Panel kontrol
⑦ Output audio headphone

™
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Aksesori
Busa layar penahan angin
Kabel audio ulir 3,5 mm
(2) baterai AAA (kecuali di Argentina)
Rycote  Windjammer  (opsional)

Memasang Kartu Memori dan Baterai
VP83F memerlukan dua baterai AA untuk bekerja (cocok dengan Alkalin, NiMH, atau Lithium). Installing a MicroSD memory 
card enables recording functionality.

Audio tetap dilewati output kamera dan headphone jika tidak ada kartu memori terpasang.

① Membuka panel depan
Pasang kancing setiap sisi dan membuka panel depan untuk mengakses kartu memori dan kotak baterai.

② Memasang kartu memori
Selalu matikan sebelum melepaskan atau memasang kartu memori.

Untuk memasang: Masukkan kartu ke dalam slot yang terdapat di bawah pintu baterai, dengan kontak menghadap ke 
atas. Bila masuk penuh, kartu terkunci di tempatnya.

Untuk mengeluarkan: Tekan kartu untuk membuka kunci, lalu tarik dari perangkat.

Catatan: Format kartu memori terlebih dahulu di dalam perangkat sebelum digunakan. Lihat bagian persyaratan kartu memori pada panduan pengguna untuk 
informasi tambahan.

® ™
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③ Memasang dan mengganti baterai
Buka pintu baterai yang terdapat di dalam panel depan dengan menekan penahan ke bawah. Masukkan baterai sesuai 
indikator polaritas.

Catatan: Pintu baterai harus ditutup dan dikancing sebelum menutup panel depan.

Pemasangan Mikrofon
Pada Kamera:

Geser mikrofon ke sepatu kamera.
Kencangkan cincin pengunci untuk pengamanan.
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Tip: Selain memisahkan getaran yang ditimbulkan oleh penyangga kejut, penyaring dengan potongan rendah dapat digunakan 
untuk lebih menghilangkan penanganan kebisingan dan gemuruh frekuensi rendah.

Pada Tripod:
Lubang sekrup 1/4 inci pada bagian dasar penyangga sepatu cocok dengan tripod yang memiliki tiang pusat 1/4 inci. Putar 
mikrofon dengan hati-hati mengikuti arah jarum jam untuk menguatkan tripod. Untuk solusi pemasangan lainnya, seperti 
penyangga mikrofon atau tiang dentuman, mungkin diperlukan sebuah adaptor.

Sambungan Audio
Output Kamera (Merah)
Output kamera melewati audio sinyal untuk merekam trek cadangan pada kamera. Gunakan kabel ulir 3,5 mm untuk 
menyambungkan output kamera VP83F ke input audio kamera.
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Output Headphone (Hitam)
Sambungkan sepasang headphone ke output headphone untuk memantau perekaman dan mendengarkan selama memutar 
kembali.

Penting: Jangan pernah menggunakan penguatan mikrofon untuk mengatur volume mikrofon, ini dapat menyebabkan kualitas 
sinyal jelek atau distorsi.

Panel Kontrol
① Layar Menu

Menampilkan informasi menu dan pengaturan

② Tombol Daya
Menghidupkan dan mematikan unit.

③ Joistik Lima Posisi
Navigasi melalui menu. Tekan tengah joistik untuk melakukan pemilihan.
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④ Tombol Rekam

Tekan untuk mulai dan jeda perekaman.
Tekan dan tahan untuk menghentikan perekaman.
Ketika dalam menu, tekan untuk kembali ke beranda.

⑤ Indikator Rekaman Lampu LED

Merah terang = merekam
Berkedip merah = jeda

Indikator Layar Beranda
① Informasi Trek

Menampilkan nama trek dan durasi

② Ikon penyaring potongan rendah

Nyala:

Mati: 

③ Sisa waktu perekaman
Menampilkan sisa waktu pada kartu memori

④ Volume headphone

⑤ Pengukur baterai

⑥ Pengukur Audio (Penguatan)
Menampilkan tingkat sinyal mikrofon, dengan indikator rentang untuk tingkat puncak yang disarankan

⑦ Nilai penguatan mikrofon
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Pengaturan cepat dari layar beranda
Pengaturan berikut dapat diatur bila tersorot dalam layar beranda:

Volume headphone
Penguatan mikrofon
Penyaring potongan rendah

Tekan joistik ke kiri atau kanan untuk menyorot ikon untuk pengaturan, dan gunakan naik/turun untuk mengubah nilai.

Navigasi Menu
Buka menu: Tekan joistik ke kanan untuk membuka menu utama dan memproses layar menu.
Kembali ke layar sebelumnya/pilih ikon layar beranda: Tekan joistik ke kiri untuk keluar dari menu. Pada layar beranda, 
menekan kiri akan menyorot penguatan, volume heaphone atau penyaring potongan rendah dan memungkinkannya untuk 
diatur.
Masuk: Tekan tombol tengah joistik.
Gulung/atur parameter: Tekan joistik ke atas atau ke bawah untuk menggulung item menu, atau untuk mengubah parameter 
saat dipilih.

Jalur Audio
Diagram berikut menunjukkan cara audio mengalir melalui perangkat:
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Penting: Ikuti arah pada pengaturan penguatan untuk kinerja sinyal kebisingan yang terbaik. Sejak pertama kali dalam jalur sinyal, penguatan mempengaruhi 
apa pun yang mengikutinya. Penguatan tidak boleh digunakan untuk meningkatkan atau melemahkan sinyal headphone; gunakan volume headphone untuk 
mengatur tingkat pemantauan. Pengaturan tingkat output kamera dan headphone terjadi setelah sinyal mencapai bagian perekaman perangkat, dan tidak 
boleh digunakan untuk mengimbangi jika pengaturan penguatan terlalu rendah atau terputus-putus.

Format Kartu Memori Sebelum Pemakaian
Format kartu memori pada perangkat sebelum pemakaian pertama untuk kinerja perekaman terbaik. Dianjurkan untuk format 
kartu setelah trek diekspor..

Untuk format kartu, masukkan menu dan pilih UTILITIES > SD CARD > FORMAT CARD.
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Mengatur Penguatan Mikrofon
Untuk menangkap sinyal audio kualitas tertinggi, penguatan mikrofon harus di atur pada tingkat yang tepat. Tekan joistik ke 
atas atau ke bawah untuk mengatur tingkat pada layar MIC GAIN dalam menu, atau dari layar beranda saat ikon penguatan 
mik tersorot. Gunakan panduan berikut untuk mencapai hasil terbaik:

Atur penguatan untuk menyesuaikan dengan tingkat suara tertinggi yang diinginkan. Suara terkeras harus berada di 
puncak antara -12 dB dan-6dB.
Mengatur penguatan terlalu rendah akan mengakibatkan kebisingan lebih dalam perekaman. Jika diatur terlalu tinggi, 
sinyal akan terputus-putus dan terdistorsi. Pengukur audio akan menunjukkan bahwa sinyal terputus-putus bila tingkat 
mencapai bilah tertinggi.

Tip: Untuk pengukuran resolusi lebih tinggi, atur penguatan dalam layar MIC GAIN untuk melihat lebih tepat di mana sinyal mencapai puncak.

Volume Output Headphone dan Kamera
Volume Headphone: Dapat diakses pada menu dengan memilih HEADPHONE, atau pada putar kembali, perekaman, dan 
layar beranda dengan memilih ikon headphone dan menekan joistik ke atas atau bawah.

Volume Output Kamera: Dapad diakses pada menu dengan memilih UTILITIES > CAMERA OUT. Tingkat dapat dipilih (LOW, 
MEDIUM, atau HIGH) untuk mengakomodasi sensitivitas preamplifier kamera lainnya.

Catatan: Selalu atur penguatan pada tingkat yang tepat sebelum mengatur volume output kamera atau headphone.

Penyaring Potongan Rendah
Gulung frekuensi rendah 170 Hz dan ke bawah (12 dB per oktaf) untuk mengurangi kekacauan frekuensi rendah yang 
disebabkan oleh penanganan kamera dan faktor lingkungan lainnya. Rycote suai  Penyumbat angin (A83-FUR) dapat 
digunakan lebih lanjut untuk mengurangi kebisingan angin.

®
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Perekaman Audio

Rekam: Tekan tombol rekam untuk memulai perekaman. Indikator lampu LED menyala selama perekaman. Dengan selalu 
menekan rekam menciptakan trek baru, kecuali kelanjutan rekaman dihentikan.
Jeda: Tekan tombol rekam untuk jeda perekaman. Lampu LED berkedip selama jeda perekaman. Tekan rekam kembali untuk 
melanjutkan.
Berhenti: Tekan dan tahan tombol rekam (2 detik).

Mengatur Penyetelan Selama Perekaman
Jika perlu, penyetelan audio (Penguatan mikrofon, Volume headphone, dan Penyaring potongan rendah) dapat diatur 
selama merekam untuk mengimbangi perubahan yang tidak terduga, seperti menaikkan volume yang mengakibatkan putus-
putus. Tekan joistik ke kiri untuk menyorot item, lalu tekan joistik ke atas atau ke bawah untuk mengganti nilai. Untuk hasil 
terbaik, konfigurasi semua penyetelan sebelum merekam.

Catatan: Menu tidak dapat diakses selama perekaman.

Menangani Trek
Putar Kembali Trek
Untuk mendengarkan trek rekaman, pilih FILE LIST dari layar menu. Sorot trek dan pilih PLAYBACK untuk membukanya.
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Kontrol Putar Kembali
Fungsi Tindakan joistik

Trek sebelumnya/selanjutnya Tekan kiri/kanan

Gulung balik/maju cepat Tahan kiri/kanan

Mainkan/jeda Tekan tengah

Kembali ke daftar trek Tekan kiri selama jeda

Kembali ke layar beranda Tekan tombol rekam

Menghapus Trek
Untuk menghapus trek audio, pilih FILE LIST dari layar menu dan buka trek yang ingin Anda hapus, dan pilih DELETE.

Catatan: Setelah trek dihapus, trek tersebut tidak dapat dikembalikan.

Mengekspor Trek
Untuk mengekspor berkas audio WAV, matikan perangkat dan lepaskan kartu memori MicroSD. Pindah berkas ke komputer 
menggunakan adaptor kartu SD atau adaptor USB. Semua trek yang diimpor termasuk judul dan cap waktu.

Tip: Untuk kinerja terbaik, format kartu memori dalam perangkat setiap saat setelah mengekspor trek.

Utilitas
SD CARD
Sisa waktu perekaman ditampilkan dan penyetelan berikut dapat diakses:

FORMAT CARD
Melakukan format kartu microSD akan menghapus semua data dan harus dilakukan 
sebelum digunakan pertama kali.

MAX FILE TIME
Mengatur maksimal ukuran berkas dapat menentukan partisi trek yang lebih panjang. Jika 
maksimal ukuran berkas diatur ke 1GB (2 jam), 6 jam perekaman akan dibagi ke dalam tiga 
berkas WAV terpisah.

SET FILE NAME
Nama berkas diatur ke TRACK sesuai nilai awal, tetapi dapat diubah dengan memilih 
karakter dan menggulung ke atas atau bawah untuk mengubahnya. Fitur ini berguna untuk 
menentukan sesi atau proyek yang berbeda.

BACKLIGHT
Atur durasi agar lampu belakang layar LED akan tetap hidup.

TIME/DATE
Atur waktu dan tanggal sehingga trek tersebut mencakup cap waktu saat diekspor.



Shure Incorporated

14/21

BATTERY TYPE
Pilih tipe baterai yang tepat agar pengukur dapat membaca dengan benar.

CAMERA OUT
Atur volume sinyal audio yang dikirimkan ke kamera.

HIGH (0 dB) Untuk kamera dengan preamplifier penguatan rendah.

MEDIUM (-20 dB) Tepat untuk kebanyakan kamera.

LOW (-40 dB) Untuk kamera dengan preamplifier sensitif.

CONTRAST
Atur nilai kontras untuk mengubah rasio lampu ke gelap pada layar tampilan.

RESTORE DEFAULTS
Pulihkan semua pengaturan bawaan pabrik kecuali waktu dan tanggal.

DEVICE DATA
Menampilkan informasi perangkat teknis.

UPDATE FW
Mengaktifkan perangkat tegar terbaru dari kartu memori. Dianjurkan untuk memiliki perangkat tegar terbaru yang diinstal pada 
unit. Kunjungi www.shure.com untuk keterangan lebih lengkap.

Daya Tahan Baterai
Gunakan informasi berikut untuk referensi saat mempertimbangkan tipe baterai yang digunakan bersama perangkat. Waktu 
kerja sebenarnya dapat berubah tergantung pada jenis kartu memori dan baterai, tingkat volume output, dan tipe headphone 
yang digunakan.

Tipe Baterai (AA)
Waktu Kerja Baterai (Jam)

Saat Perekaman Melewati Audio Saja

Alkalin 9.5 10.5

NiMH 12 15

Lithium 17.5 22.5

Catatan: Ikon baterai akan mulai berkedip bila baterai memiliki sisa waktu kerja kira-kira 15 menit.

Persyaratan Kartu Memori
VP83F memerlukan kartu MicroSD dengan peringkat kelas 6 atau lebih tinggi. Selalu format kartu memori baru dalam 
perangkat sebelum perekaman. Shure menganjurkan penggunaan kartu memori jenis nama, karena kualitas yang lebih 
rendah atau kartu memori yang lambat bisa berdampak negatif pada kinerja.

Catatan: Jika menggunakan kartu memori microSDHC UHS-1, format kartu dari komputer dengan sistem file FAT32, dan ukuran alokasi pilih DEFAULT.
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Kapasitas Perekaman Kartu Memori
Memori Perkiraan Waktu Perekaman

4 GB 8 Jam

8 GB 16 Jam

16 GB 32 Jam

32 GB (ukuran maksimal kartu) 64 Jam

Mengatasi Gangguan
Masalah Resolusi

Unit tidak nyala Ganti baterai dan pastikan baterai dipasang dengan benar.

Suara terdistorsi

Penguatan mikrofon yang diatur terlalu tinggi, mengakibatkan putus-putus. Coba turunkan 
penguatan.
Jika penguatan muncul untuk diatur dengan benar, coba turunkan volume output 
headphone atau gunakan sepasang headphone lain.
Pastikan headphone dan/atau output kamera dicolokkan disepanjang pemakaian.

Tidak ada suara

Jika pengukur audio tidak menunjukkan sinyal, coba naikkan penguatan mikrofon.
Jika pengukur audio menunjukkan sinyal, periksa tingkat output headphone dan 
sambungan headphone.
Jika penguatan diatur dengan benar dengan output headphone yang dinaikkan dan masih 
tidak ada suara, coba gunakan sepasang headphone lain.

Suara tidak terekam.
Pastikan kartu memori MicroSD terpasang dengan benar.
Coba format kartu dalam perangkat dan pastikan kartu memori memenuhi persyaratan 
yang tercantum. Gunakan kartu memori yang baru jika gangguan tetap ada.

Kebisingan Angin Gunakan layar penahan angin A83-FUR dan gunakan penyaring potongan rendah

Audio hilang Gunakan kartu memori dengan peringkat kelas kecepatan lebih tinggi atau jenis lainnya

Layar pemberitahuan: SD 
CARD ERROR

Format kartu memori atau coba kartu baru yang memenuhi persyaratan. Pastikan untuk 
mengekspor trek sebelum kartu diformat.

Layar pemberitahuan: SET 
TIME/DATE?

Atur waktu dan tanggal dan tetap nyalakan perangkat selama 30 menit setelah penyalaan 
awal untuk mengisi daya baterai jam internal (RTC).

Catatan: Baterai RTC dapat kehilangan kemampuan menyimpan isi setelah sekitar sepuluh tahun, dalam hal ini 
penyetelan waktu dan tanggal tidak akan tersimpan. Hal ini tidak mempengaruhi fungsi perangkat lainnya.

Layar pemberitahuan:

BATTERY LOW CANNOT 
FORMAT

Pemformatan kartu memori dan pembaruan firmware tidak dapat dilakukan jika baterai 
lemah. Untuk menjalankan fungsi ini, pasang baterai baru.
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Masalah Resolusi

BATTERY LOW CANNOT 
UPDATE

Layar pemberitahuan: WAV 
FILE ERROR

File .wav mungkin rusak, atau format file tidak didukung. File yang diambil dari CD yang 
berisi metadata atau file dengan laju sampling yang lebih besar dari 48 KHz tidak akan 
diputar di VP83F. Ekspor file .wav ke komputer jika file tersebut tidak dibuatkan 
cadangannya dan hapus file dari kartu memori.

Aksesori dan Suku Cadang Penggantian
Penggantian busa layar penahan angin A83W

Rycote  Windjammer A83-FUR

Konfigurasi Pin Output Kamera dan Headphone
Output kamera dan headphone mengirim sinyal audio mono yang sama pada bagian ujung dan ring konektor. Input 
headphone dan stereo, yang biasanya menggunakan bagian ujung sebagai saluran kiri dan ring sebagai saluran kanan, 
menerima audio yang sama di kedua saluran.

Tip Ring Sleeve

Audio (mono 1) Audio (mono 2) Arde

® ™
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Spesifikasi

Jenis
Kondensor Elektret

Corak Kutub
Hiperkardioid/lobar

Format Perekaman
WAV, 24-bit, 48 kHz Nilai Sampling

Respon Frekuensi
50 dengan 20,000 Hz

Sensitivitas
voltase sikrkuit terbuka, @ 1 kHz, khas

0 dB Penguatan -35,8 dBV/Pa  (16,2 mV)

+30 dB Penguatan -5,8 dBV/Pa  (512,9 mV)

TTS Maksimum
0dB Pengaturan Penguatan, 1 kHz pada 1% THD , 1000 Ω beban

129,2 dB TTS

Sinyal ke Rasio Kebisingan 
+30dB Pengaturan Penguatan

78,4dB

Bising Sendiri
TTS setara, Bobot, khas, +30dB Pengaturan Penguatan

15,6dB TTS-A

Kondisi Lingkungan
Jarak Suhu Kerja -18°C (0°F) dengan 60°C (145°F)

Kisaran Suhu Penyimpanan -29°C (-20°F) dengan 74°C (165°F)

Kelembapan Relatif Pengoperasian 0 dengan 95%

Rumah
Aluminium cetakan

Persyaratan-Persyaratan Daya
2 Bateri AA (Alkali, NiMH, Li-lon yang Dapat Diisi Ulang)

Berat
215 g (7,6oz.)

1 Pa=94 dB SPL

[1]

[1]

[2]

[3]

[1]
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THD pra-amplifier mikrofon pada saat digunakan, tingkat sinyal input setara dengan output kartrid pada TTS tertentu.

Rasio S/N merupakan perbedaan 94 dB TTS dan TTS setara kebisingan, Berbobot

Jenis Konektor
3,5 mm (1/8") mono ganda, Tidak Seimbang

Impedansi Output
47 Ω

Jenis Konektor
3,5 mm (1/8") mono ganda

Impedansi Output
5 Ω

[2]

[3]
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Information to the user
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

This device may not cause harmful interference.
This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of 
the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee 
that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and the receiver.
Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
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Label Kepatuhan Industry Canada ICES-003: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Catatan: Pengujian berdasarkan pada penggunaan jenis kabel yang disediakan dan dianjurkan. Penggunaan kabel selain tipe kabel berpelindung (tertutup) 
dapat mengurangi kinerja EMC.

Sertifikasi
Mematuhi Arahan Keselamatan Produk Umum aturan Uni Erepa 2001/95/EC: Dengan sifat inheren desainnya, produk ini tidak 
menimbulkan risiko keselamatan bagi pengguna.

Produk ini memenuhi Persyaratan Utama terhadap semua petunjuk Eropa terkait dan memenuhi syarat untuk penandaan CE.

“EU Declaration of Conformity” (Pernyataan Kesesuaian UE) dapat diperoleh dari Shure Incorporated atau sebagian 
perwakilannya di Eropa. Untuk informasi kontak silahkan kunjungi www.shure.com

Pernyataan Kesesuaian CE bisa diperoleh di: www.shure.com/europe/compliance

Perwakilan Eropa Resmi:
Shure Europe GmbH
Markas Besar Eropa, Timur Tengah & Afrika
Bagian: Persetujuan EMEA
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Germany
Telepon: +49-7262-92 49 0
Faks: +49-7262-92 49 11 4
Email: info@shure.de
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