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SHA900
مضخم الصوت المحمول

الوصف العام
توفر ميزة التحويل .هو مضخم صغير الحجم متوافق مع مصادر الصوت التناظرية والرقمية Shure SHA900 مضخم سماعة األذن المحمول

صغير، بينما توفر المكونات التناظرية المتميزة مسار إشارة واضحة USB B بجودة أوديوفايل إشارة صوتية تفصيلية متميزة عبر التوصيل بمنفذ
مم 3.5 صغير وكبالن طولهما USB B وكبل Lightning تتضمن المجموعة الكاملة من الملحقات المزودة كبل .ومحايدة لمصادر الصوت التناظرية

.ومحول طاقة تيار متردد

الميزات
والتناظرية )USB( التوصيل بمصادر الطاقة الرقمية•
كيلو هرتز 96بت و 24 دعم صوت رقمي يصل إلى•
أيون داخلية قابلة إلعادة الشحن-مزودة ببطارية ليثيوم•
د ولوحة إدخالّمزودة بمعادل بارامتري مقسم إلى أربعة نطاقات تردد ومحد•
إعدادات افتراضية مسبقة ومخصصة من قبل المستخدم•

عناصر التحكم والتنقل

② اضغط فترة طويلة على زر الطاقة :إيقاف التشغيل / تشغيل الطاقة
① أدر قرص التحكم :ضبط مستوى الصوت

① اضغط ضغطًـا مزدوجًـا على قرص التحكم :الوصول إلى القائمة
① أدر قرص التحكم :التنقل بالقائمة
① اضغط على زر قرص التحكم :تحديد عنصر

®
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② اضغط على زر الطاقة :العودة إلى الشاشة السابقة
عندما يعرض المفتاح خلفية حمراء، .لتأمين زر الطاقة وقرص التحكم أو إلغاء تأمينهما ③ حرك مفتاح التعليق :إلغاء تأمين عناصر التحكم / تأمين

.فإن زر التعليق ممكن

Setup

Step 1: Connect a pair of headphones or earphones to the amplifier
Plug into the amplifier with the amplifier powered off.

Step 2: Connect a sound source to the amplifier
Set the INPUT switch to LINE for analog 3.5 mm sources or USB for digital sources.

3.5 mm input (analog
audio)

Plug the audio device into the LINE IN input and set the INPUT switch to LINE. To
charge the battery while using an analog source, connect the amplifier to a

computer or external battery.

Connecting to an Analog Source
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USB (digital audio and
power)

Use the USB cable when listening to music from a computer or other USB-
equipped device and set the INPUT switch to USB. When connected to a

computer, USB simultaneously streams digital audio and charges the amplifier
battery.

Note: You have the option to disable automatic charging in the Utilities menu.

Connecting to a USB Source

Step 3: Power on the amplifier
The driver automatically installs when the amplifier is first plugged into a device. The SHA900 should take over as

the default audio device.

Note: Volume controls are disabled on Windows, Mac, and iOS. Volume should be adjusted only by using the amp
volume knob for best performance. Ensure that volume is maximized in iTunes or the Windows Media Player.

البرنامج الثابت
بشكل دوري، يتم تطوير إصدارات جديدة من البرنامج الثابت لتضمين ميزات .البرنامج الثابت هو برنامج مضمّـن في كل مكون يتحكم في الوظائف

Shure Update لالستفادة من تحسينات التصميم، يمكن تنزيل إصدارات جديدة من البرنامج الثابت وتثبيتها باستخدام األداة .وتحسينات إضافية
Utility.

.http://www.shure.com/update-utility :يتوفر البرنامج للتنزيل من الموقع اإللكتروني التالي

المواصفات

مواصفات البطارية
نوع البطارية

ليثيوم أيون قابلة إلعادة الشحن

الفولتية االسمية
فولت تيار مباشر3.6

عمر البطارية

ساعات 20 حتى)للتجاوز EQ وضع( المدخل التناظري

ساعات 10 حتى)EQ وضع( USB مدخل
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نطاق درجة حرارة شحن البطارية
)F° 113 إلى C )32° 45 إلى 0

تعليمات مهمة للسالمة
.اقرأ هذه التعليمات1
.احتفظ بهذه التعليمات2
.انتبه لجميع التحذيرات3
.اتبع جميع التعليمات4
.ال تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء5
.نظفه باستخدام قماشة جافة فقط6
.KSA سوى مع مضخم الصوت KSE ال تستخدم سماعات األذن7
.انزع قابس الجهاز أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم استخدام الجهاز لفترات طويلة8
.احم سلك التيار الكهربي من المشي عليه أو الضغط عليه خاصة عند القابس أو المقبس المناسب أو نقطة خروجه من الجهاز9
.الملحقات التي تحددها شركة التصنيع/ال تستخدم إال التوصيالت10
تعد الصيانة ضرورية في حالة تعرض الجهاز للتلف بأي طريقة كانت، مثل؛ تلف كبل أو قابس .ل جميع أعمال الصيانة إلى فريق صيانة مؤهلّحو11

اإلمداد بالتيار أو انسكاب السوائل أو سقوط أجسام على الجهاز أو في حالة تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة أو إذا كان الجهاز ال يعمل على النحو
.الطبيعي أو في حالة سقوطه

.ال تضع أواني مملوءة بالسوائل، مثل المزهرية، فوق الجهاز .تجنب تعريض الجهاز لقطرات الماء أو رشاشه12
.يجب أن يظل قابس الموصل الرئيسي أو وصلة الجهاز جاهزة لالستخدام في الحال13
.لتجنب خطر حدوث حريق أو صدمة كهربية، ال تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة14
.أو تعطل المنتج/حيث قد يؤدي هذا إلى إصابة شخصية و .ال تحاول تعديل هذا المنتج15
.شغّـل هذا المنتج ضمن نطاق درجة حرارة التشغيل المحددة16
.احم كبل سماعة األذن من الضغط عليه أو قطعه17
.ال تستخدم هذا الجهاز في حالة تلف كبل سماعة األذن أو العلبة أو الموصل18

.يشير هذا الرمز إلى تضمن هذه الوحدة على فولتية خطيرة قد تؤدي إلى صدمة كهربية

.يشير هذا الرمز إلى وجود تعليمات هامة للصيانة والتشغيل في الكتيب المرفق مع هذه الوحدة

يرجى إحالة جميع أعمال الصيانة .وال يوجد بداخل الجهاز قطع يمكن للمستخدم صيانتها بنفسه .ا على الحياةًتشكّـل فولتية هذا الجهاز خطر :تحذير
.وال تسري شهادات السالمة عند تغيير فولتية التشغيل عن ما تم ضبطه في المصنع .إلى فنيي الصيانة المؤهلين

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

تحذير
لذا استخدمه عند مستوى صوت منخفض قدر .قد يؤدي االستماع إلى مستويات صوت مرتفعة إلى التسبب في حدوث تلف دائم في حاسة السمع

يمكن أن يؤدي التعرض لمستويات صوت مرتفعة للغاية إلى إحداث ضرر بأذنيك مما يؤدي إلى فقدان السمع الناتج عن الضوضاء الدائمة .اإلمكان
)NIHL.( يرجى اتباع اإلرشادات التالية التي وضعتها إدارة الصحة والسالمة المهنية )OSHA( المتعلقة بالحد الزمني األقصى للتعرض لمستويات

.ضغط صوتي قبل حدوث ضرر للسمع
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90 مستوى ضغط صوتي
ديسيبل

ساعات 8 لمدة

95 مستوى ضغط صوتي
ديسيبل

ساعات 4 لمدة

100 مستوى ضغط صوتي
ديسيبل

ساعات 2 لمدة

105 مستوى ضغط صوتي
ديسيبل

لمدة ساعة واحدة

110 مستوى ضغط صوتي
ديسيبل

لمدة نصف ساعة

115 مستوى ضغط صوتي
ديسيبل

دقيقة 15 لمدة

ديسيبل 120 مستوى ضغط صوتي
تجنب هذا المستوى وإال فسيحدث الضرر

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

تحذير
ال تقم بفتح البطارية أو تحطيمها أو تعديلها أو .خطر اندالع حريق أو اإلصابة بحروق .قد تنفجر حزم البطارية أو تؤدي إلى تسريب مواد سامة•

).درجة مئوية 60( درجة فهرنهايت 140 تفكيكها أو حرقها أو تسخينها لدرجة حرارة تزيد على
اتبع إرشادات الشركة المصنّـعة•
ال تقم بتقصير الدائرة؛ قد يؤدي ذلك إلى اإلصابة بحروق أو اندالع النيران•
.ال تستخدم منتجات أخرى في عملية الشحن غير المنتجات المحددة في هذا الدليل•
.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•

.المعتمدين Shure ال ينبغي استبدال البطارية إال من قبل موظفي خدمة :مالحظة

.الرجاء اتباع نظام إعادة التدوير اإلقليمي للبطاريات والتحزيم والنفايات اإللكترونية

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

إلى )المعزولة( قد يؤدي استخدام أنواع كابالت أخرى خالف المغطاة .يعتمد االختبار على استخدام أنواع الكابالت المزودة والموصى بها :مالحظة
.تدهور أداء التوافق اإللكترومغناطيسي

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

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

: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
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info@shure.de :البريد اإللكتروني

Android التوافق مع

Micro-B ووصلة USB Audio Class 2.0 التي تدعم Android متوافق مع أجهزة Portable Listening Amplifier مضخم الصوت المحمول
OTG (On-The-Go). ليس جميع أجهزة Android متوافقة. Android عالمة تجارية لشركة .Google Inc

أو iPod أن الملحق اإللكتروني قد تم تصميمه للتوصيل خصيصًـا بـ "iPad مصنوع لـ"و "iPhone مصنوع لـ"و "iPod مصنوع لـ" تعني العبارات
iPhone أو iPad على التوالي وقد تم اعتماده من قبل المطور الستيفاء معايير أداء Apple. وشركة Apple غير مسؤولية عن تشغيل هذا الجهاز أو

قد يؤثر على األداء iPad أو iPhone أو iPod يرجى مالحظة أن استخدام هذا الملحق مع .توافقه عن معايير السالمة والمعايير التنظيمية
.الالسلكي

iPad وiPhone وiPod وiPod classicوiPod nano وiPod touch وRetina عالمات تجارية لشركة .Apple Inc مسجلة في الواليات
"iPhone" ويتم استخدام العالمة التجارية Apple Inc. عالمتان تجاريتان لشركة iPad miniو iPad Airكما أن .المتحدة والدول األخرى

.Aiphone K.K بترخيص من

Apple Inc. عالمتان تجاريتان مسجلتان لشركة Lightningو Mac وجدير بالذكر أن ®


