
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

          

خطر تنبيه:
الصدمة
الكهربية
تنبيه:
مخاطر
الخطر
(انظر
(المالحظة
مباشر تيار
متناوب تيار

تشغيل
((إمداد

الجهاز
من محمي
عزل خالل
أو مزدوج
مقوى عزل
وضع
االستعداد

عدم يجب
التخلص
الجهاز من
جدول في
الفضالت
الخطرة

     : 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
يوزع GLX-D Frequency Manager أجهزة على المباشر التيار وطاقة الالسلكي التردد إشارة
استقبال Shure GLXD4R. عدد ويقلل القنوات عدد حامل على تركيبه يمكن الذي النظام يزيد
بجهاز توصيله عند الطاقة. إمداد ومصادر المطلوبة الهوائيات GLX-D Frequency Manager،
استقبال أجهزة فإن GLXD4R طيفي بشكل كفاءة أكثر بطريقة .تعمل

الميزات
• استقبال ألجهزة الالسلكي التردد أداء يحسن GLXD4R المتصلة
• كفاءة أكثر ترددات إدارة مع القنوات عدد يزيد
• استقبال أجهزة ست على والطاقة الالسلكي التردد إشارة يوزع
• حتى يصل لعدد الثاني التردد بمدير التسلسلية المنافذ تتصل 11 استقبال جهاز

• بساطة أكثر إعداد إلتاحة الطاقة إمداد ومصادر الهوائيات تدمج
• مقاس أجهزة حوامل في تركيبه يتم 19 بوصة
• بُعد عن الهوائيات وضع يدعم
• بالكامل معدني تصميم

المضمّنة المكونات
• حامل على التركيب معدات
• خارجي بالطاقة إمداد مصدر
• (6) مسننة مباشر تيار طاقة كبالت
• (2) SMA عكسي الكابل

الغيار وقطع االختيارية الملحقات
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سلبي اتجاهي هوائي 2.4
هرتز PA805Z2-RSMAجيجا

لجهاز تثبيت وحدة
PA805-RSMA -UA8و
بقدرة 2.4 هرتز جيجا

UA505-RSMA

هوائي 1/2 موجه، 45 درجة
(2.4 هرتز UA8-2.4GHZ(جيجا

كبل SMA بطول العكسي
0.6 م (2 UA802-RSMA(قدم

كبل SMA بطول العكسي
1.8 م (6 UA806-RSMA(أقدام

كبل SMA بطول العكسي
7.6 م (25 UA825-RSMA(قدمًا

كبل SMA بطول العكسي
م15.2 (50 UA850-RSMA(قدمًا

كبل SMA بطول العكسي
30.4 م (100 UA8100-RSMA(قدم

بالطاقة إمداد PS60مصدر

حاجز محوالت SMA
95A32436العكسي

95W8631صامولة

95X8631فلكة

الخلفية واللوحة األمامية اللوحة

① أ الهوائي موصل
الخلفية باللوحة أ الهوائي بإدخال ووصله الهوائي .ركب

② مؤشر LED للطاقة
التشغيل قيد الوحدة تكون عندما يضيء

③ التشغيل مفتاح
تشغيله وإيقاف النظام بتشغيل .يقوم

④ ب الهوائي موصل
الخلفية باللوحة ب الهوائي بإدخال ووصله الهوائي .ركب

⑤ الطاقة إدخال
المزوّد الخارجي بالطاقة اإلمداد بمصدر .يتصل

⑥ الطاقة مخرجات
االستقبال جهاز طاقة بمدخالت .تتصل

⑦ الثابت البرنامج تحديث (USB)
الثابت البرنامج تحديثات لتنزيل الكمبيوتر بجهاز .وصَّل

⑧ الالسلكي التردد إلدخال ب الهوائي
كبالت استخدم SMA بالهوائي للتوصيل .العكسية
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⑨ التسلسلي الالسلكي للتردد ب الموصل
سادس استقبال بجهاز يتصل أو الثاني، التردد لمدير الهوائي بمدخالت .يتصل
     : الثاني التردد بمدير للتوصيل األخرى الالسلكي التردد مخرجات تستخدم .ال

⑩ الالسلكي للتردد ب الموصالت
االستقبال لجهاز ب الهوائي بإدخال .تتصل

⑪ الالسلكي للتردد أ الموصالت
االستقبال لجهاز أ الهوائي بإدخال .تتصل

⑫ التسلسلي الالسلكي للتردد أ الموصل
سادس استقبال بجهاز يتصل أو الثاني، التردد لمدير الهوائي بمدخالت .يتصل
     : الثاني التردد بمدير للتوصيل األخرى الالسلكي التردد مخرجات تستخدم .ال

⑬ الالسلكي التردد إلدخال أ الهوائي
كبالت استخدم SMA بالهوائي للتوصيل .العكسية

األجهزة توصيالت
1. بمخرجات هوائي كل وصل antenna A و antenna B التردد لمدير الخلفية .باللوحة
2. مبين هو كما لتركيبه بحامل المركبة األجهزة استخدم أجهزة، بحامل تركيبه حالة .وفي
3. و الطاقة بمنفذ الطاقة إمداد مصدر power inوصل التردد .بمدير
4. بين مباشر تيار طاقة بكبل بتوصيله استقبال جهاز كل بتشغيل قم power out وإدخال التردد لمدير power االستقبال .لجهاز
5. كبالت استخدم SMA منفذي لتوصيل العكسية RF A و RF B مدخالت من مدخل بكل التردد لمدير antenna A و antenna B االستقبال .لجهاز

     : بُعد عن الهوائي وضع راجع بُعد، عن هوائيات تركيب حالة .في
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UA846Z2

GLX-D FREQUENCY MANAGER

تلوف 15 رشابم رايت ةقاط لبك
يسكعلا SMA لبك

تردد مجموعات تحديد
يقوم GLX-D Frequency Managerبتخصيص التردد مدير يقوم تداخل، وقوع حالة في استقبال. جهاز لكل ترددات بتخصيص ويقوم الستخدامه االستقبال أجهزة لجميع الترددات من مشتركة مجموعة بإنشاء
الصوت تقطع دون جديدة .ترددات

استقبال أجهزة من العديد بإعداد قمت إذا يحدث أن يمكن ما وهو الترددات، أفضل جميع استخدام من االستقبال أجهزة أحد يمنع االستقبال أجهزة لجميع الترددات من مشتركة مجموعة استخدام إن GLXD4R
االستقبال ألجهزة التردد موثوقية يحسن الترددات من أكبر مجموعة مشاركة أن كما التردد. مدير .دون

1. الزر على اضغط power التردد مدير .لتشغيل
2. الزر على اضغط power مؤشر يضيء األول. االستقبال بجهاز LED الترددات عن البحث أثناء البيانات مزامنة بعملية الخاص .األبيض
3. الزر على االستمرار مع بالضغط االستقبال أجهزة لجميع مجموعة حدد group ثانيتين .لمدة
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(عددالمجموعة القنوات عدد
االستقبال مالحظاتالوصول(أجهزة

A
6 ،نموذجي 9 الحد

4األقصى ث م

B9       ، 11           7.3 ث م
أفضل

في مجموعة
مواجهة حالة
تداخالت .أي

االستقبال بأجهزة اإلرسال أجهزة ربط
     : االرتباط من اإلرسال أجهزة لمنع مرة كل في واربطهم استقبال بجهازي إرسال جهاز بتشغيل قم
الخطأ االستقبال .بجهاز

1. سيومض األول. اإلرسال جهاز بتشغيل قم األول، االستقبال جهاز باستخدام مجموعة تحديد بعد
مؤشر LED بـ الخاص األزرق                جهازي بين ارتباط إنشاء يتم بينما االستقبال لجهاز

مؤشر يتحول عندما واالستقبال. اإلرسال LED                يعني المستقر، األزرق اللون إلى
اكتمل االرتباط أن .ذلك

2. استقبال جهاز زوج لكل األمر وكرر الثاني اإلرسال جهاز بتشغيل االرتباط/قم إلنهاء إضافي .إرسال

لجهاز تردد مديري توصيل GLX-D
منافذ استخدم استقبال، أجهزة ستة من أكثر استخدام حالة في cascade A و cascade B لجهاز تردد مديري لتوصيل GLX-D. لعدد مرة تسلسل في الترددات مديري وضع يمكن 11 بحد استقبال جهاز
.أقصى

1. كبالت استخدم SMA منافذ لتوصيل العكسية cascade A و cascade B بمنفذي األول التردد بمدير antenna A و antenna B الثاني التردد .بمدير
2. المنفذين استخدم المثال، سبيل على للمخطط. وفقًا االستقبال أجهزة وصَّل A2 B2و المنفذين استخدم ثم ثانٍ، استقبال جهاز لتوصيل A3 B3و المنفذان يتصل ثالث. استقبال جهاز لتوصيل cascade

A و cascade B سادس استقبال بجهاز الثاني التردد .بمدير

     : التردد مدير ميزات تعمل فلن التردد. مدير مع سلبي هوائي مقسم تستخدم .ال

A1B1

B2

B3

B4

B5

A2

A3

A4

A5

A1B1

B2

B3

B4

B5

A2

A3

A4

A5

B6 A6
تلوف 15 رشابم رايت ةقاط لبك
يسكعلا SMA لبك

بُعد عن الهوائي وضع
بُعد عن الهوائيات تركيب عند اإلرشادية التوجيهات هذه :اتبع

• والهوائي اإلرسال جهاز بين المسافة .قلل

• األداء لتحسين البعض بعضها من أبعد مسافة على الهوائيات .ركب
• الجمهور ذلك في بما اإلرسال، وحدة إلى الرؤية خط في عائق يوجد ال بحيث الهوائيات .ضع
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• أخرى هوائيات وأي المعدنية األغراض عن بعيدًا بالهوائيات .احتفظ
• كبل سوى تستخدم ال SMA الضعيفة الالسلكي التردد إشارة لتجنب الفقد منخفض .عكسي

⁃ المطلوب الكبل لتشغيل اإلشارة فقد واحسب الكبل مواصفات إلى .ارجع

• اإلشارة موثوقية لزيادة االستقبال جهاز إلى الهوائي من مستمر واحد كبل طول .استخدم
• التحدث أثناء السلكي نظام استخدام قبل التغطية من للتحقق ميداني اختبار بإجراء دائمًا قم

أي بتمييز قم األمر، لزم وإذا له. األمثل المكان لمعرفة الهوائي وضعية بتجربة قم األداء. أو
المناطق تلك تجنب المستخدمين من واطلب ضعيفة إشارة ذات .مناطق

االستقبال جهاز قناة شاشة
قمت إذا إال يتغير لن فريدًا معرِّفًا االستقبال لجهاز قناة مجال يعرضكل التردد، بمدير االتصال عند
تسمية في للمساعدة هذه القناة عرض شاشة استخدم التردد. بمدير مختلفة منافذ بمجموعة بالتوصيل
التردد بمدير االستقبال جهاز توصيل مكان تحديد أو اإلرسال .أجهزة

التردد الترددمدير مدير منافذ االستقبالعدد جهاز قناة شاشة

رقم التردد مدير 1

11

22

33

44

55

6 *6*(تسلسلي)

رقم التردد مدير 2

16

27

38

49

5A

6 B(تسلسلي)

مجموعة* يوجد ال بحيث الثاني، التردد بمدير يتصل التسلسل منفذ فإن تردد، مديري استخدام حالة في
استقبال القناة/أجهزة عرض .شاشة

االستقبال أجهزة GLXD4 GLXD6و
       االستقبال ألجهزة GLXD4 GLXD6و لجهاز التردد بمدير االتصال GLX-D.

طراز استقبال جهاز الستخدام تخطط كنت إذا GLXD4 أو GLXD6 فقم التردد، مدير إلى باإلضافة
االستقبال جهاز بإعداد GLXD4/GLXD6 وإعداده التردد مدير بتشغيل قم ذلك، بعد .أوال.

     : استقبال أجهزة استخدام إن GLXD4/GLXD6 أقصى على يؤثر سوف التردد مدير جانب إلى
مجموعة كل مع تشغيله يمكنك للقنوات .عدد

المواصفات
UA846Z2

الطاقة متطلبات
مباشر15 تيار فولت

المباشر التيار إخراج
مباشر15 تيار فولت (x6)

اإلخراج تيار
المباشر التيار مخرجات جميع من المجمع اإلجمالي

3.8 األقصى الحد أ,

التشغيل حرارة درجة نطاق
−18°C إلى 63°C

األبعاد
45 x 483 x 192 مم (1.8 x 19 x 7.6 البُعد × العرض × الطول بوصة)

الصافي الوزن
1.63 كجم (3.6 (رطل

RF Input

الموصل نوع
SMA عكسي

الالسلكي التردد نطاق
2400 إلى ميجاهرتز2483.5

االستقبال جهاز منفذ عزل
35 نموذجي ديسيبل,

المعاوقة
50 أوم

الهوائي إخراج لطاقة األقصى الحد
وات10- ميلي ديسيبل
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االستقبال جهاز منفذ إخراج لطاقة األقصى الحد
وات15+ ميلي ديسيبل

RF Output

الالسلكي التردد نطاق
2400 إلى ميجاهرتز2483.5

الخرج تقاطع (OIP3)نقطة
نموذجي48 وات, ميلي ديسيبل

الموصل نوع
SMA عكسي

المعاوقة
50 أوم

العكسي العزل
اإلدخال إلى اإلخراج

35 نموذجي ديسيبل,

الكسب
إخراج منفذ أي إلى اإلدخال

−3 إلى 0 ديسيبل

االعتماد شهادات
الجزء مع الجهاز هذا يتوافق 15 قوانين من FCC. التاليين للشرطين التشغيل عملية :تخضع (1) ال
و ضار، تداخل حدوث في الجهاز هذا يتسبب أن (2)يجوز يتم تداخل أي الجهاز هذا يقبل أن يجب
فيه مرغوب غير بشكل الجهاز تشغيل في يتسبب قد الذي التداخل ذلك في بما .استقباله،

التالية األوروبية التوجيهات لجميع األساسية المتطلبات يلبي :المنتج

• من معتمدة IC التوجيه بموجب كندا في 2014/53/EU

• توجيهات WEEE 2002/96/ECبـ المعدلة بالصيغة ، 2008/34/EC
• توجيهات RoHS 2011/65/EC

     : اإللكترونية والنفايات للبطاريات اإلقليمي التدوير إعادة نظام اتباع الرجاء

                      ICES-003             : CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

معايير مع الجهاز هذا يتوافق RSS تشغيل يخضع الكندية. الصناعة إلى بالنسبة الترخيص من لإلعفاء
التاليين للشرطين الجهاز :هذا (1) و تداخل، حدوث في الجهاز هذا يتسبب أن يجوز (2)ال أن يجب
مرغوب غير بشكل الجهاز تشغيل في يتسبب قد الذي التداخل ذلك في بما تداخل، أي الجهاز هذا يقبل
.فيه

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables
aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux

conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2)
l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi,
même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

العالمة مع التطابق إعالن على الحصول يمكن CE شركة من Shure Incorporated ممثل أي أو
بزيارة تفضلوا االتصال، معلومات على للحصول لها. أوروبي www.shure.com

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

االختراع براءة :إخطار
األمريكية االختراع براءة رقم 9,019,885.

Shure IncorporatedUA846Z2            
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