
 



 

  

ن البداية الرسيع   ةبوفي 

 

  . Puffin* قم بتوصيل مصدر الموسيقى ، مثل القرص الدوار أو مشغل األقراص المضغوطة ، إىل إدخال 

ات الصوت النشطة يو الرئيسي ، مثل أمبير متكامل أو مكير   . * ثم قم بتوصيل إخراج البفن لجهاز ستير

ي  . )السهم( Select، وزر  Knobتحكم: زر االستعداد ، و  عىل ثالثة عناص  Puffin* يحتوي  يعمل الستاندبر

اختيار الزر اختيار الوظيفة أو  . يقوم المقبض بالتدوير برسعة من خالل اإلعدادات . عىل تشغيل البفن وإيقافه

  . اإلعداد 

ئ التيار ثوان بعد تو  5إىل  4)اترك  Puffin* مع تعديل حجم النظام الرئيسي لديك ، قم بتشغيل  صيل مهابي

ي البداية(
إذا كنت تستخدم أسطوانة دوارة ، فيمكنك بدء تشغيل الموسيقى حيث أن إعداد الكسب  . المباشر ف 

ي هو الستخدام الفينيل المعتاد 
اض    . االفيى

 . "Set* إذا كنت تستخدم مشغل أقراص مضغوطة أو جهاز موسيقى خرج خط آخر ، فقم بالتمرير إىل "

ا ،  . ' للتضخيم الصحيحCDالسيطرة عىل البفن وضبط مسبقا '
ً
بخالف ذلك ، سيكون لديك صوت عال جد

ة بالفعل م البفن إشارة صوتية كبير
ّ
  . حيث يضخ

ي النظام عند تغيير إعداد "
 
ي مستوى الصوت ف

 
" أو تحميل Gain* قم دائًما بتعديل مستوى التحكم الرئيسي ف

ي حدث  . لمنع المفاجآت المرتفعة Puffinاإلعدادات المسبقة عىل 
ي رائع ف 

ا زر كتم صوبى
ً
زر االستعداد هو أيض

  . "موسيقى صاخبة" غير متوقع

ات ، مجرد المتعة مع البفن ء ويمكنك دائًما  . * بخالف بعض الرعاية مع مكاسب التغيير ي
ال يمكنك كرس أي شر

ي باستخدام "مجموعة"
اض  ي التجربةلذلك  . وظيفة ؟العودة إىل إعداد مسبق افيى

 
دد ف   . ال تيى

  



  م. حج1

 ما يتم ترك حجم الصوت بنسبة 
ً
ي أي 100عادة

ي مستوى الصوت ف 
٪ وسيتم استخدام عنرص تحكم رئيسي ف 

حدد ثم قم بتدوير مقبض  . ولكن يمكن استخدامه كصوت كتم عند تغيير السجالت وتنظيف القلم . مكان آخر 

ي اتجاه عقارب الساعة( بنقرة واحد CWالباب 
)عكس اتجاه عقارب  CCWسيعمل الدوران  . ة لكتم الصوت)ف 

ي مستوى الصوت
ي تفتقر إىل التحكم ف 

 . الساعة( عىل تخفيف اإلشارة ويسمح باستخدام البفن مع األنظمة التى

٪ ، والذي يسمح بالتعديل الرسي    ع للحجم 50هناك طريقة أخرى هي الحفاظ عىل ضبط حجم الصوت إىل 

ا عىل الحالة المز 
ً
  . اجية أو مادة المصدر اعتماد

CCW ، 60٪ ، 50٪ ، 40٪ ، 32٪ ، 25٪ ، 20٪ ، 14٪ ، 10٪ ، 7٪ ، 4٪ ، 2٪ ، 1: تم تجاهلها ، ٪

  WC، صامت :  100٪ ٪ ،٪85 ، 70

  

  ة. إمال2

 
ً
ي درجات األلوان األربعة فائدة

مثل محاذاة ، فإنه يستجيب استجابة  . قد يكون الميل هو أكير أدوات التحكم ف 

د ي اليى
اقا  . ، تردد نقطة ارتكاز  900Hzد ف  الذهاب  . هذا يضبط برسعة نحو إما صوت صوت أكير دفئا أو أكير إشر

عند تبديل الخراطيش عىل أسطواناتك المستديرة أو حتى  . أعىل لمزيد من التفاصيل أو أقل لمزيد من الدفء 

ي أذنكأسهل طريقة للحصول عىل الصوت "المناسب Tiltتغيير السجالت ، قد يكون 
  . " ف 

6-CCW [warmer]:  ،5- ،4- ،3- ،2- ،1-، +0  + ،1 + ،2 + ،3 + ،4 + ،5 + ،6 :W[brighter] C  

  

  س. با3

ي رفوف باس مع تردد الزاوية من 
ي خطوات  . 300Hzهذا هو التحكم ف 

  . 1dBيضبط ف 

6-CCW [less bass]:  ،5- ،4- ،3- ،2- ،1-، +0  + ،1 + ،2 + ،3 + ،4 + ،5 + ،6 :W[more bass] C  

  



يب4   ل. التر

ي خطوات  . 3kHzهذا هو تحكم رفوف ثالثة أضعاف مع تردد الزاوية من 
  . 1dBيضبط ف 

6-CCW [less treble]:  ،5- ،4- ،3- ،2- ،1-، +0  + ،1 + ،2 + ،3 + ،4 + ،5 + ،6 :W[more treble] C  

  

  ء. الهوا 5

دد )أعىل من الهواء هو ا يبل العاىلي اليى
ي اليى

 . كيلو هرتز( والمخصص كتعديل لتحميل الخرطوشة  8لتحكم ف 

ا ترويض 
ً
دد للخراطيش المغناطيسية العالية الحث ، ولكن يمكنه أيض سيساعد هذا عىل تمديد استجابة اليى

  . وهو بديل عن تقنيات التحميل بالسعة . خراطيش أخرى ساطعة أو مصادر أخرى

6-ss air]: CCW [le ،5- ،4- ،3- ،2- ،1-، +0  + ،1 + ،2 + ،3 + ،4 + ،5 + ،6 :W[more air] C  

  

دد العال  6
  (. مرحبا )تصفية التر

وورث النظام  ي تقليل الضوضاء السطحية عىل  . لتخفيف ترددات أعىل 4هذا هو مرشح بيى
 LPsإنه مرن للغاية ف 

ي ضبط  . s 78القديمة و 
ا ف 

ً
ي النغمة السابقة ، كما أنه مفيد أيض

دد مع عناص التحكم ف  و  Trebleاستجابة اليى

Air .  احة من التعب ال لزوم لها يمكنك حتى إعادة توليد الرنير   . ضبط حسب الذوق وإعطاء أذنيك اسيى

لتجربة ،  . والذي يمكن أن يضيف الحياة إىل الصوت 11kHzإىل  9kHzالمغنطيسي المتحرك الذي يحدث بير  

  . حتى نقل الملفات أو األقراص المدمجة -مع أي نوع من المدخالت  Hi 11kHz و  Air +3جرب 

كيلو  11كيلو هرتز ،  10كيلو هرتز ،  9كيلو هرتز ،  8كيلو هرتز ،  7كيلو هرتز ،  5اتفاقية األسلحة التقليدية: 

 84 ،كيلو هرتز  03،  كيلو هرتز 02 كيلو هرتز ، 51كيلو هرتز ،  41كيلو هرتز ،  31كيلو هرتز ،  21هرتز ، 

  CWكيلو هرتز: 

  

 



دد المنخفض7   (. لو )مرشح التر

وورث النظام  ي حير  أنه يستخدم بشكل أساشي للتخلص من رنير   . لتخفيف ترددات أقل 4هذا هو مرشح بيى
ف 

ويمكن  . ثانية 78القديمة و  LPsالفينيل وأصداء اللدائن ، إال أنه يمكن تعديله بشكل أكير لالستخدام مع أجهزة 

ا إىل 
ً
ي العديد من التسجيالت  68تعديلها أيض

ي قد تكون موجودة ف 
هرتز أو أعىل لتقليل التهوية الرئيسية التى

  . القديمة

 010هرتز ،  86هرتز ،  54هرتز ،  03،  هرتز 02 هرتز ، 51هرتز ،  01هرتز ،  5اتفاقية األسلحة التقليدية: 

  CWهرتز:  220هرتز ،  150هرتز ، 

  

  عوض. ال8

يو واحد وثالثة أوضاع أحادية أحادية  . تكون األنماط األحادية إما: أحادية أو يسارية أو يمينية . هناك وضع ستير

يمكن أن يقلل ذلك من الضوضاء من خالل التلخيص بالملوثات العضوية  . جمع كل من القنوات اليرسى واليمت  

ي بعض األحيان ، يؤدي تلف األخدود ا . الثابتة والنقر 
لسابق لقناة أو أخرى إىل أن استخدام الوضعير  األيرس أو ف 

ا 
ً
ا فائق

ً
  . األيمن قد يوفر صوت

ً
يمكنك التدوير برسعة عير هذه اإلعدادات الثالثة لتحديد أفضل إعداد ، خاصة

ا استخدام الوضعير  األيرس واأليمن لتجربة ألبوم جديد باستخدام تسجيل  . للتسجيالت الصاخبة
ً
يمكنك أيض

يو  يو  . اسيى ي مزي    ج ستير
يو الكالسيكية مثل  . سوف تسمع أشياء مخفية خالف ذلك ف  ينصح تسجيالت ستير

  . البيتلز وهيندريكس

CCW : يو :  استر   (360)وضع  CW، أحادي ، يسار ، يمير 

  

9 .TF وظائف النقل()  

السائدة  2"أنبوب" لديه تشويه متناسق  . استخدام وظائف نقل غير الخطية من األصوات التناظرية الكالسيكية

ي 
يط Tapeيحتوي " . 300Bجدا مثل أنبوب فراغ الثالبر " عىل تشوه متناسق ثالث مهيمن مثل آالت شر

Amperex التشويه قد ال تكون ملحوظة للعديد من  والمدهش أن المستويات العالية من . الكالسيكية

ة الرئيسية إلعداد ' . المستمعير     . ساحة إضافية للقفصة' هي مTapeالمير 



CCW : OFF  ،Tube 2H ،Tape 3H ،2H  &3WH: C  

  

  ب. كس10

يو الخاص بك مع إعدادات مجموعة  احصل عىل مصدر الصوت الخاص بك بشكل جيد يتطابق مع نظام االسيى

ي البفن: من 
( إىل زيادة DACs)األقراص المدمجة ، للمدخالت عالية المستوى  dB 4-واسعة من الكسب ف 

72dB )40 . )ملفات نقل منخفضة اإلخراجdB  ي لمعظم أجهزة إعداد الفونو تذكر دائًما  . هو إعداد كسب نموذجر

  . إيقاف مستوى صوت النظام الرئيسي عند ضبط المكاسب لمنع المفاجآت الصاخبة

حيث يقوم البافن بكتم الخرج ويسمح بالتثبيت  عند التبديل بير  إعدادات الكسب ، هناك تأخير نصف ثانية ،

ي ' . لمنع حدوث أي تكتالت
ح استخدام اإلعدادات المسبقة ف   ما ُيقيى

ً
،  PCأو  CDأو  MCأو  MM؟': Setعادة

  . ' من هناكGainثم ضبط '

CCW: -4dB ،0dB ،4dB ،8dB ،12dB ،16dB ،20dB ،24dB ،28dB ،32dB،  

36dB، 40 44 ، ديسيبلdB  ،48 dB ،52dB  ،56dB  ،60dB  ،64dB  ،68dB  ،72WdB: C  

  

  ل. تحمي11

بالنسبة لمستخدمي الملفات المتحركة  . 47kوسوف يتم تركها دائًما عند  Puffinهذه هي مقاومة المدخالت من 

ا لمجموعة واسعة من الملفات المتحركة )عىل الرغم من أن  200، يوفر إعداد 
ً
 جيد

ً
يجب أن  HOMCsأوم حمال

ا استخدام  . كيلو(  47تستخدم 
ً
 4dB-أوم للتخفيف من المدخالت عندما يكون إعداد كسب  200يمكن أيض

أو أجهزة  DACقياسية )بعض أجهزة  غير  مستويات خط يحتوي عىل قصاصة مستوية بسبب مصدر ذو

Proaudio) . ح خفض اإلخراج عىل الجهاز المصدر إذا كان ذلك ممكنا ألفضل دقة   . ولكن يقيى

 :   مأو  200أو  كيلو  47 اخيى

  



  ن. التواز 12

ي خطوات 
ي التوازن بير  القناة اليمت  واليرسى ف 

  . 2dBوهذا يوفر التحكم ف 

CCW: L15 ،L14 ،L13 ،L12 ،L11 ،L10 ،L09 ،L08 ،L07 ،L06 ،L05 ،L04 ،L03 ،L02 ،L01، +00 ،  

R01  وR02  وR03  وR04  وR05  وR06  وR07  وR08  وR09  وR10  و R11  وR12  وR13  وR14  وR15: 

CW  

  

  ق. التوازن الدقي13

ي +/ 
ويمكن القيام بذلك عن طريق مراقبة  . خطوات لمطابقة القناة اليمت   0.3dB -يضبط القناة اليمت  ف 

ي المستويات عند  . مستويات اإلشارةمتوسط 
يو يمكنك رؤية الفرق ف  ي الوضع: اسيى

باستخدام سجل أحادي ف 

ي ADCيرسى واليمت  )المدخالت ال
( هي DAC( ومن ثم يمكنك ضبط الرصيد الدقيق لجعل المخرجات )ف 

تتطلب طريقة موازنة أخرى: سجل أحادي ، الوضع: أحادي ، طور: مختلط ، ثم يتم تحديد وظيفة  . نفسها 

) دقيق مع اإلعدادات التالية يتم إلغاء القنوات ويمكنك ضبط الرصيد ال . التوازن الدقيق )تومض المؤشر

دد عادًيا ويرجع ذلك إىل اختالفات  . للحصول عىل الحد األقىص لإللغاء  مالحظة: سيبقى بعض المحتوى عاىلي اليى

ددات األعىل ي اليى
 
ي الطور ف

 
  . طفيفة ف

L9-CCW:  ،L8- ،L7- ،L6- ،L5- ،L4- ،L3- ،L2- ،L1-، +00  + ،L1  ،+ L2  ،+ L3  ،+ L4  ،+ L5  ،+ L6  ،

+ L7  ،+ L8  ،+ L9: CW  

  

  ة. المرحل14

ي نفس المرحلة كاإلشارة الواردة  . يحتوي هذا عىل ثالثة إعدادات: عادي وعكس ومختلط
عادي لديه الطور ف 

يمكن  . درجة خارج المرحلة 180المرحلة المختلطة لديها القناتان  . بينما يكون وضع العكس معكوس الطور 

يو  استخدامه الستكشاف أخطاء توصيل مكير الصوت ، أو  ضبط التوازن الدقيق ، أو للحصول عىل تأثير اسيى

  . مثير لالهتمام



CCW : عاكس ، مختلط:  عادي ،CW  (360)وضع   

  

15  
ن
  . مكاف

سيتم إيقاف  . LPsو  78sهذه تسويات قياسية مختلفة تم استخدامها عىل مدار السنوات السبعير  الماضية ل  

بالنسبة لمعظم مستخدمي الفينيل  . مضغوطة أو الموسيقى الرقميةتشغيله للمصادر غير الفينيل مثل األقراص ال

،  78األقدم و  LPsللمتحمسير  مع  . " هو اإلعداد الوحيد الذي تم استخدامه عىل اإلطالقRIAA LP، سيكون "

  . األخرى معادلة مناسبة ألفضل صوت من هذه السجالت EQستوفر إعدادات 

CCW: OFF، RIAA LP  ،Teldec LP ،London LP ،AES LP ،NAB LP ،Columbia LP ،IEC 78 ،CCIR 

78 ،Columbia 78 ،500N-0 78 ،300N-0 78 ،250N-0 78: CW  

  

ن 16   ؟. تعيي 

اضية المسبقة أربعة وحفظ أربعة الخاصة بك لحفظ إعداد المستخدم ،  . يمكنك تحميل إعدادات المصنع االفيى

الحظ أنه يمكن  . )زر التشغيل / اإليقاف( Puffinاخيى خانة "المستخدم" واضغط عىل زر االنتظار الخاص ب  

ي النظام لديك 76dBتغيير إعداد الكسب بشكل جذري )نطاق ديناميكي 
 
( ، لذا تأكد من أن مستوى الصوت ف

ا عند التحميل المسبق
ً
و الحفظ ، سوف تتوقف هذه الوظيفة عىل إيقاف التشغيل بعد التحميل أ . منخفض جد

ي  . مرة أخرى
 
أو تحميل إعداد مسبق أو حفظ  Puffinإيقاف  عند   ()غير متقلب Flashيتم حفظ اإلعدادات ف

ي أي وقت   (يمكنك تدوير الطاقة )اضغط عىل زر االستعداد مرتير   . إعداد مسبق
  . لفالش حفظ ف 

CCW : OFF  ،MM 40dB ،BMC 56d ،PC 16dB ،4dB-CD  ،User 01 ،User 02 ،User 03 ،User 

04: CW  (360)وضع  

  

 

 



  ةمستويات اإلشار 

ظهر هذه قيمة  . والحجم ؟يمكن رصد مستويات إشارة البفن بير  مجموعة
ُ
 00dBFsكاملة ، لذا +   dB (dBFS)ت

ي البف
ي تلك المرحلة ف 

ي يستطيع البفن التعامل معها ف 
 ما تكون قيمة هي اإلشارة القصوى التى

ً
ن ، وهذه عادة

  . كلما كان الرقم أكير سلبية ، كلما كان أصغر  . سالبة

ي الطريقة التالية
  : يوجه البفن اإلشارة ف 

  <-)التناظرية الرقمية المحول(  ADC< -< قابل للتعديل التناظرية -المدخالت 

DSP  )معالجة اإلشارات الرقمية(- >DAC  )جاإلخرا  <-)المحول الرقمي التناظري  

  

ي  00dBFSإذا كانت + *  
  . Puffin، وخفض مكاسب  ADCأو اليمير   ADCإشارات الذروة تحدث بانتظام إما ف 

ي  00dBFSإذا كانت + *  
 Puffinاأليرس أو األيمن ، وخفض مكاسب  DACإشارات الذروة تحدث بانتظام إما ف 

  . أو الحجم

  

يمكن أن تحدث قمم بسهولة  . (Peak( و )Average)تحديد( بير  وضع اإلشارة ) Selectيمكن أن يتغير الزر 

مع الملوثات العضوية الثابتة الفينيل ، وهذه األحداث كليب ال ترص  البفن ويتم التعامل معها بأمان وعدم تعيير  

ي  DACيتم التعامل مع أي لقطة  . المصب
النقطة ويسبب ال توجد مشاكل غير كميات  العائمة DSP الرياضيات ف 

ة من تشويه ترتيب أعىل -للرجوع ،  . الهدف الرئيسي هو تجنب التشويه الناجم عن القطع المستمر  . صغير

20dBFS  10-إىلdBFS  ي مستوى إشارة متوسط هو متوسط
 
ي ف    . DACنموذجر

  

 

 

 



  تمواصفا

( لنقل 72dBإىل  4dB-ات الكسب المناسبة )إعداد . يعمل مع جميع مشغالت السجالت والخراطيش *  

( ، عىل طول الطريق إىل األقراص 4mVالقياشي ) HOMCs (2mV)  ،MM،  (0.25mV)عربات الملفوفة 

  . DAC (2V)المضغوطة و 

  2Vrmsأقىص المدخالت والمخرجات:  *  

  ةالمتحرك( للملفات 1nFأوم ) 200( يمكن اختيارها إىل 50pFأوم ) 47kمعاوقة الدخل:  *  

  ةاألحمال وما فوق ، ولكن سوف تدفع بعض سماعات الرأس الحساس 1Kمعاوقة الخرج:  *  

  NJM2122Mمرحلة الكسب التناظري:  *  

  *   ADC: Texas Instruments PCM1808  

  * DAC: Texas Instruments PCM5102A  

  * DSP: ARM Cortex M4 80MHz  بت -32معFPU  

  زكيلو هرت  96بت بمعدل أخذ العينات  24لرقمي يتم باستخدام دقة التحويل ا *  

  

  

  

 

 

 

 



  تإعدادات مالحظا 1المستخدم 

  

  

  

  تإعدادات مالحظا 2المستخدم 

  

  

  

  تإعدادات مالحظا 3المستخدم 

  

  

  

  تإعدادات مالحظا 4المستخدم 

 


