
للسالمة مهمة تعليمات
1. التعليمات هذه .اقرأ
2. التعليمات بهذه .احتفظ
3. التحذيرات لجميع .انتبه
4. التعليمات جميع .اتبع
5. الماء من بالقرب الجهاز هذا تستخدم .ال
6. فقط جافة قماشة باستخدام .نظفه
7. بالتثبيت القيام على واحرص المالئمة للتهوية كافية مساحات اترك للتهوية. فتحات أي سد تجنب

المصنعة الجهة من الواردة التعليمات مع يتفق .بما
8. الحرارة منافذ أو الرادياتير أو المكشوفة اللهب مثل حرارية مصادر أي من بالقرب التثبيت تجنب

أي وضع تجنب حرارة. عنها تصدر التي المكبرات) فيها (بما األجهزة من غيرها أو المواقد أو
المنتج على للهب مكشوفة .مصادر

9. المستقطب القابس المؤرض. أو المستقطب القابس في المتوفر السالمة بعنصر العبث تجنب
ثالث. تأريض وسن شفرتان به األرضي والقابس األخرى. من أعرض إحداهما شفرتان به
المقبس بالجهاز الملحق القابس يالئم لم وإذ لسالمتك. متوفران الثالث والسن العريضة والشفرة
القديم المقبس الستبدال كهربي فني من مساعدة فاطلب .لديك،

10. المناسب المقبس أو القابس عند خاصة عليه الضغط أو عليه المشي من الكهربي التيار سلك احم
الجهاز من خروجه نقطة .أو

11. التوصيالت إال تستخدم التصنيع/ال شركة تحددها التي .الملحقات
12. تحددها التي الطاولة أو الكتيفة أو القوائم الثالثي الحامل أو الحامل أو العربة إال تستخدم ال

وعليها العربة تحريك الحرصعند توخى عربة، استخدام عند الجهاز. مع المباعة أو التصنيع شركة
الجهاز أو العربة انقالب عن الناتجة اإلصابة لتجنب .الجهاز

13. طويلة لفترات الجهاز استخدام عدم عند أو الرعدية العواصف أثناء الجهاز قابس .انزع
14. تعرضالجهاز حالة في ضرورية الصيانة تعد مؤهل. صيانة فريق إلى الصيانة أعمال جميع حوّل

سقوط أو السوائل انسكاب أو بالتيار اإلمداد قابس أو كبل تلف مثل؛ كانت، طريقة بأي للتلف
على يعمل ال الجهاز كان إذا أو الرطوبة أو للمطر الجهاز تعرض حالة في أو الجهاز على أجسام
سقوطه حالة في أو الطبيعي .النحو

15. المزهرية، مثل بالسوائل، مملوءة أواني تضع ال رشاشه. أو الماء لقطرات الجهاز تعريض تجنب
الجهاز .فوق

16. الحال في لالستخدام جاهزة الجهاز وصلة أو الرئيسي الموصل قابس يظل أن .يجب
17. هوائيًا المحمولة الضوضاء تتجاوز ال 70 (أمبير .(ديسيبل

18. الفئة من تركيبها التي األجهزة توصيل يجب I تأريض وصلة طريق عن الرئيسي المأخذ بمقبس
.وقائي

19. الرطوبة أو للمطر الجهاز تعرض ال كهربية، صدمة أو حريق حدوث خطر .لتجنب
20. و شخصية إصابة إلى هذا يؤدي قد حيث المنتج. هذا تعديل تحاول المنتج/ال تعطل .أو
21. المحددة التشغيل حرارة درجة نطاق ضمن المنتج هذا .شغّل
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     : للمستخدم يمكن قطع الجهاز بداخل يوجد وال الحياة. على خطرًا الجهاز هذا فولتية تشكّل
شهادات تسري وال المؤهلين. الصيانة فنيي إلى الصيانة أعمال جميع إحالة يرجى بنفسه. صيانتها
المصنع في ضبطه تم ما عن التشغيل فولتية تغيير عند .السالمة

العام الوصف
Shure UA221-RSMA مجمّع التردد/هو إشارة لتوجيه استخدامه يمكن االتجاه ثنائي مجزئ
واحد بمدخل هوائيين لتوصيل أو إدخالين إلى واحد هوائي من .الالسلكي

التوافق بشأن مهمة :معلومات
• مقسمات تعد UA221-RSMA أنظمة مع لالستخدام مخصصة Shure تعمل التي الالسلكية

بين 700 و هرتز 2.7ميجا هرتز .جيجا

• كبالت مع تستخدم SMA فقط عكسية
• التردد إدارة مع متوافق غير المجزئ UA846
• المباشر التيار طاقة المجزئ يعوق

الوحدة مع المزودة الملحقات
كبل SMA طوله عكسي
0.6 م (2 (قدم (2)

UA802-RSMA
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مجزئات تركيب UA221-RSMA
االستقبال أجهزة تشغيل تردد نطاق مع الهوائيات توافق يجب التالية. الطرق بأحد النظام لتكوين الموفرة الكبالت مع هوائيين مجزئين .استخدم

استقبال جهازي مع الهوائيات من واحد زوج استخدم
االستقبال جهازي إلى الهوائيات من واحد زوج من اإلشارة بتجزئة .قم
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الغيار وقطع االختيارية الملحقات
هوائي 1/2 موجة، 45
درجة (2.4 (جيجاهرتز

UA8-2.4GHZ

سلبي اتجاهي PA805Z2-RSMAهوائي
الهوائي تركيب كتيفة طقم
البعيد

UA505-RSMA

كبل SMA طوله عكسي
0.6 م (2 (قدم

UA802-RSMA

كبل SMA طوله عكسي
1.8 م (6 (قدم

UA806-RSMA

كبل SMA طوله عكسي
7.6 م (25 (قدم

UA825-RSMA

كبل SMA طوله عكسي
15.2 م (50 (قدم

UA850-RSMA

كبل SMA طوله عكسي
30.4 م (100 (قدم

UA8100-RSMA

المواصفات
التردد نطاق
<2:1 المستقرة بالموجة الكهربي الجهد نسبة (VSWR)

ميجاهرتز2700–700

المعاوقة
50 أوم

لمنفذ منفذ عزل
20 األدنى الحد ديسيبل,

اإلدخال فقد
0.8 ديسيبل (3 متضمن غير المقسم فقد (ديسيبل

الطاقة لمعالجة األقصى الحد
المنافذ جميع من الالسلكي للتردد اإلدخال طاقة إجمالي
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250 أقصى بحد ميجاوات,

األبعاد
64.2 x 67.7 x 16 مم (2.5 x 2.7 x 0.6 البُعد × العرض × (الطول (بوصة)

الوزن
جرام42.5 (1.5 (أونصة

االعتماد شهادات
عالمة حمل ويستحق الصلة ذات األوروبية التوجيهات لجميع األساسية المتطلبات المنتج هذا يحقق
CE.

العالمة مع التطابق إعالن على الحصول يمكن CE :من www.shure.com/europe/compli-
ance

المعتمد األوروبي :الممثل
Shure Europe GmbH
وأفريقيا األوسط الشرق أوروبا، - الرئيسية المقرات
وإفريقيا األوسط والشرق أوروبا مناطق اعتمادات القسم:
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Germany
:هاتف 49-7262-92 49 0
:فاكس 49-7262-92 49 11 4
اإللكتروني :البريد info@shure.de
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