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MXW   
اإلعداد السريع

الالسلكي MXW نظام

أجهزة الميكروفون الالسلكية ①
معالج النظام وجهاز اإلرسال واالستقبال الالسلكي ②
ربط الميكرفون ومحطة الشحن ③
Gigabit جهاز إخراج تناظري مزود بأجهزة تبديل شبكة ④
)غير مضمنة( مغلفة Cat5e كبالت ⑤
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توصيل النظام

تشغيل األجهزة

شحن أجهزة الميكرفون

.التشغيل مع ميكرفونات ذات العنق المعقوف MXWNCS2 ال يدعم :مالحظة
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Download the Shure Microflex Wireless Application

To discover and access devices on the network, download the Shure Microflex Wirelsss Application from .

عرض األجهزة على الشبكة

.المتصلة بالشبكة على الكمبيوتر MXW أجهزة Microflex Wireless يعرض تطبيق

Initialize New Devices
New networked devices must be initialized with a passphrase. The same passphrase is assigned to each new device as part of

initialization, and is required to access those devices.

Double-click an initialized device to open it.

https://www.shure.com/software
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حدد أجهزة المجموعة

.قنوات 8 أو 4 قناتان أو ):APT( يتم تحديد عدد قنوات المجموعة من خالل نموذج نقطة الوصول
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ربط الميكرفونات بالمجموعة
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إزالة الميكرفونات

.الضوئية بالميكرفونات عن الوميض عندما تكون جاهزة لالستخدام LED تتوقف مؤشرات
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اختبر الصوت

MXW روابط تعليمات
Microflex استخدم المعلومات الموجودة على الروابط التالية لضمان التكوين الناجح واستخدام  Wireless:

مقاطع الفيديو اإلرشادية
التدريب

دليل المستخدم

معلومات السالمة
تحذير

يمكن أن .لذا استخدمه عند مستوى صوت منخفض قدر اإلمكان .قد يؤدي االستماع إلى مستويات صوت مرتفعة إلى التسبب في حدوث تلف دائم في حاسة السمع
يرجى اتباع اإلرشادات التالية ).NIHL( يؤدي التعرض لمستويات صوت مرتفعة للغاية إلى إحداث ضرر بأذنيك مما يؤدي إلى فقدان السمع الناتج عن الضوضاء الدائمة

.المتعلقة بالحد الزمني األقصى للتعرض لمستويات ضغط صوتي قبل حدوث ضرر للسمع )OSHA( التي وضعتها إدارة الصحة والسالمة المهنية

ديسيبل 90 مستوى ضغط صوتي

ساعات 8 لمدة

ديسيبل 95 مستوى ضغط صوتي

ساعات 4 لمدة

ديسيبل 100 مستوى ضغط صوتي

ساعات 2 لمدة

ديسيبل 105 مستوى ضغط صوتي

لمدة ساعة واحدة

®

https://www.youtube.com/results?search_query=shure+mxw
https://www.shure.com/en-US/support/shure-audio-institute
https://pubs.shure.com/guide/MXW/en-US?utm_source=MXW&utm_medium=embeddedHelp


Shure Incorporated

11/13

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ديسيبل 110 مستوى ضغط صوتي

لمدة نصف ساعة

ديسيبل 115 مستوى ضغط صوتي

دقيقة 15 لمدة

ديسيبل 120 مستوى ضغط صوتي

تجنب هذا المستوى وإال فسيحدث الضرر

احتياطات السالمة
.إلى قرب حدوث الخطر و شدة الضرر ًاستنادا " -تنبيه"و "تحذير- " تتم اإلشارة إلى النتائج المحتملة لالستخدام غير الصحيح بأحد الرمزين

.قد يؤدي تجاهل هذه التحذيرات إلى إصابة خطيرة أو الوفاة نتيجة التشغيل غير الصحيح :تحذير

.قد يؤدي تجاهل هذه التنبيهات إلى إصابة متوسطة أو تلف في الممتلكات نتيجة التشغيل غير الصحيح :تنبيه

تحذير
ال تقم بفتحها أو تحطيمها أو تعديلها أو تفكيكها أو حرقها أو .خطر الحريق أو التعرض لحروق .قد تنفجر حزم البطارية أو تؤدي إلى تسريب مواد سامة

).درجة مئوية 60( درجة فهرنهايت 140 تسخينها لدرجة حرارة أعلى من
اتبع إرشادات الجهة المصنّـعة

القابلة إلعادة الشحن Shure فقط لشحن بطاريات Shure استخدم شاحن
.استبدل البطارية بأخرى من نفس النوع أو نوع مماثل .قد تواجه خطر االنفجار في حالة استبدال البطارية بشكل غير صحيح :تحذير

في حالة االبتالع، اتصل بالطبيب أو مركز مكافحة السموم المحلي .ال تضع البطاريات في فمك
ال تقم بتقصير الدائرة؛ قد يؤدي ذلك إلى اإلصابة بحروق أو اندالع النيران

.القابلة إلعادة الشحن Shure ال تقم بشحن أو استخدام حزم بطاريات خالف بطاريات
.راجع مع البائع المحلي الوسيلة الصحيحة للتخلص من حزم البطاريات المستخدمة .قم بالتخلص من حزم البطاريات بشكل مناسب

لحرارة زائدة مثل أشعة الشمس أو الحريق أو ما شابه )حزمة البطارية أو البطاريات المثبتة( يجب عدم تعريض البطاريات
.تجنب غمر البطارية في أي سائل مثل الماء أو المشروبات أو السوائل األخرى

.تجنب توصيل البطارية أو إدخالها والقطبية معكوسة
.ا عن متناول األطفال الصغارًتُـحفظ بعيد

.تجنب استخدام بطاريات غير طبيعية
.احزم البطارية وغلفها بشكل آمن للنقل

.AA ال تعمل باستخدام سوى بطاريات من نوع .ثمة خطر من حدوث انفجار في حالة االستبدال ببطارية غير صحيحة :تحذير

.Shure استخدم مصدر إمداد الطاقة المضمّـن أو ما شابه مصادر اإلمداد بالطاقة المعتمدة من :مالحظة

أجهزة إرسال الميكروفونات المثبتة على الجسم
هذه األجهزة يحدث تالمس مباشر .تم اختبار أجهزة اإلرسال هذه، وتم التوصل إلى امتثالها لقيود التعرض لإلشعاع الدولية المنصوص عليها للبيئات غير المنضبطة

.يجب عدم إعادة تموضع أجهزة اإلرسال هذه أو تشغيلها مقترنة بأي هوائي أو جهاز إرسال آخر .بينها وبين جسم المستخدم في ظروف التشغيل العادية

أجهزة إرسال الميكروفونات المحمولة يدويًـا
أجهزة إرسال الميكروفونات المكتبية الحدودية

أجهزة إرسال الميكروفونات المكتبية ذات العنق المعقوف
أجهزة إرسال نقطة الوصول الالسلكية

تُـعفى أجهزة اإلرسال المحمولة هذه من متطلبات االختبار لمعايير .سم من جسم اإلنسان 20 أجهزة اإلرسال المحمولة هذه مخصصة لالستخدام بمسافات أبعد من
ينبغي وضع أجهزة اإلرسال المحمولة هذه .ا لقربها من جسم المستخدم فيما يتعلق بقضية االستخدام المقصود وإخراج الطاقة المنخفضًالتعرض لإلشعاع الدولية نظر

.سم على األقل من أي شخص، ويجب عدم اشتركها في موقع واحد أو تشغيلها جنبًـا إلى جنب مع أي هوائي أو جهاز إرسال آخر 20 أو تركيبها على بعد
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معلومات مهمة حول المنتج
.الغرض من هذا الجهاز هو استعماله في االستخدامات الصوتية االحترافية

.EMC قد يؤدي استخدام أنواع كابالت أخرى إلى تدهور أداء .على استخدام أنواع الكابالت المزودة والموصى بها EMC يعتمد اختبار مطابقة

.عليها بشكل صريح إلى إبطال سلطتك في تشغيل هذا الجهاز Shure Incorporated قد يؤدي إدخال أي تغييرات أو تعديالت لم توافق شركة

.الرجاء اتباع نظام إعادة التدوير اإلقليمي للبطاريات والتحزيم والنفايات اإللكترونية

.لم يتم تصميم هذا الجهاز لتوصيله مباشرة بشبكة إنترنت عامة :مالحظة

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.

經審驗合格之射頻電信終端設備，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及

功能。

射頻電信終端設備之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得

繼續使用。所謂合法通信，係指依電信法規定作業之無線電信。

輸入、製造射頻電信終端設備之公司、商號或其使用者違反本辦法規定，擅自使用或變更無線電頻率、電功率者，除依電

信法規定處罰外，國家通訊傳播委員會並得撤銷其審驗合格證明。

減少電磁波影響，請妥適使用

شهادات االعتماد
.15 يتوافق هذا الجهاز مع قوانين لجنة االتصاالت الفيدرالية، القسم

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic
Development Canada’s licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

This device may not cause interference.
This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

وقانون أعمال االتصاالت )電波法( تم منح هذا الجهاز وفقًـا للقانون الالسلكي الياباني .التوافق مع قانون االتصاالت الالسلكية الياباني وقانون أعمال االتصاالت
).وإال فستصبح الداللة الممنوحة الغية( ينبغي عدم تعديل الجهاز ).電気通信事業法( الياباني

.IEC 60065 يتوافق مع متطلبات السالمة الكهربائية المستندة إلى
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:المنتج يلبي المتطلبات األساسية لجميع التوجيهات األوروبية التالية

EC/2008/34 ، بالصيغة المعدلة بواسطةWEEE 2012/19/EU توجيهات
RoHS EU 2015/863 توجيهات

يرجى اتباع نظام إعادة التدوير اإلقليمي للبطاريات والنفايات اإللكترونية :مالحظة

ويتوافر النص الكامل إلعالن التطابق من االتحاد .EU/2014/53 أن هذا الجهاز الالسلكي متوافق مع التوجيه Shure Incorporated وبموجب هذا، تعلن شركة
http://www.shure.com/europe/compliance :األوروبي على عنوان اإلنترنت التالي

:الممثل األوروبي المعتمد
Shure Europe GmbH

أوروبا، الشرق األوسط وأفريقيا - المقرات الرئيسية
اعتمادات مناطق أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا :القسم

Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Germany

0 49 92-7262-49 :هاتف
4 11 49 92-7262-49 :فاكس

EMEAsupport@shure.de :البريد اإللكتروني

.من قوانين لجنة االتصاالت الفيدرالية 15 معتمد بموجب أحكام التحقق في القسم

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) :ملصق التوافق ICES-003 إدارة الصناعة الكندية

.، والتصنيفات الكهربائيةRCM ، وعالمةCE ، وعالمةFCC راجع الملصق الموجود في الجانب األسفل من حزمة الشاحن لعالمة :مالحظة

).FCC( من قانون لجنة االتصاالت الفيدرالية 15 هذا المنتج معتمد حسب القسم

FCC: DD4MXW1 و DD4MXW2 وDD4MXW6 وDD4MXW8 وDD4MXWAPT4 وDD4MXWAPT8.

.RSS-213 تلبي المتطلبات األساسية لـ

IC: 616A-MXW1 616وA-MXW2 616وA-MXW6 616وA-MXW8 616وA-MXWAPT4 616وA-MXWAPT8.

العالمات التجارية
Audinateوشعار ، Audinateو ،Dante عالمات تجارية لشركة Audinate Pty Ltd. ®

http://www.shure.com/europe/compliance
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