
A310-FM
دليل التثبيت

User guide for the A310-FM flush mount tray accessory for Shure MXA310 table array microphones.
Version: 2.2 (2023-E)
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A310-FM   
دليل التثبيت

تركيب الحامل المتساطح
لالطالع على معلومات خاصة MXA310 راجع دليل المستخدم .MXA310 الماسورة والصامولة المجنحة المطلوبان لتركيب علبة األرفف مرفقان مع ميكروفون

.بقطع الغيارات

وفي حالة تعذر الوصول إلى الطرف اآلخر من كبل الشبكة، يجب قبل تركيب الماسورة .تفترض هذه العملية أن كال طرفي كابل الشبكة يمكن الوصول إليهما :تلميح
:توجيه الكبل من خالل مكونات الجهاز بالترتيب التالي )2 الخطوة( وتوصيلها بالميكروفون

)راجع الصورة للتعرف على االتجاه الصحيح( صامولة مجنحة
)أسفل الطاولة( كتيفة تثبيت

طاولة
)فوق الطاولة( علبة
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عملية التركيب
.أزل البراغي الثالثة الموجودة في وسط الجزء السفلي من الميكروفون

.عندما يتم تأمين الكبل، قم بتوجيهه إلى الماسورة .قم بتوصيل كابل الشبكة بالميكروفون وقم بتوجيهه عبر مسار الخروج األوسط

.استبدلها بعد أن يتم تركيب الكبل .إذا لزم األمر، فأزل األلسنة المحتجزة لتركيب كابل أكثر سمكًـا :مالحظة
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.لتثبيت األنبوب 1 قم بتركيب البراغي الثالثة التي أزلتها في الخطوة .قم بمحاذاة الماسورة داخل المنطقة المجوفة في وسط الميكروفون3
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.بالطاولة ثم ضع العلبة بالفتحة )بوصة 5/8 5( مم 143 اثقب فتحة قطرها4
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قم .ثم، ضع الماسورة داخل الفتحة الموجودة بالطاولة واضغط برفق على الميكروفون ليدخل بالعلبة .أدخل الكابل داخل الفتحة الموجودة بمنتصف العلبة
جدير بالذكر أن األقدام المطاطية األربعة الموجودة في أسفل الميكروفون .الموجود بالعلبة Shure الموجود على الميكروفون بشعار Shure بمحاذاة شعار

.مناسبة تمامًـا للفتحات الصغيرة األربع الموجودة بالعلبة

، قم بلف كتيفة التثبيت من األسفل لألعلى)مم 55 (≥ بالنسبة للطاوالت األكثر سمكًـا .ضع كتيفة التثبيت أسفل الطاولة مع تمرير الماسورة داخل الفتحة
.لتوفير وضوح أعلى

).بوصة 2.87( مم 73 = الحد األقصى لسمك الطاولة :مالحظة
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ثم، أحكم ربط الصامولة المجنحة باليد لتثبيت الكتيفة .أدخل الكبل داخل الصامولة المجنحة ثم اربط الصامولة المجنحة بالماسورة من أسفل الطاولة7
.كجم ثقلي سم 12.5 :ال تفرط في الربط أو تتجاوز قيمة العزم هذه .بالطاولة

.استخدم الفتحة في الصامولة المجنحة إلدخال رباط الكابل إلدارة الكابل :اختياري
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Dimensions

الشهادات
:CE إشعار

والنص الكامل إلعالن .متوافق مع متطلبات االتحاد األوروبي CE أنه قد تقرر أن هذا المنتج الذي يحمل عالمة Shure Incorporated بموجب هذا المستند، تعلن
.https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity :التوافق مع متطلبات االتحاد األوروبي متاح على الموقع التالي

:الممثل األوروبي المعتمد/المستورد
Shure Europe GmbH

التوافق العالمي :القسم
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12

إبينجن، ألمانيا 75031
0 49 92-7262-49+ :الهاتف
4 11 49 92-7262-49+ :فاكس

EMEAsupport@shure.de :البريد اإللكتروني

UKCA Notice:
Hereby, Shure Incorporated declares that this product with UKCA Marking has been determined to be in compliance with

UKCA requirements. The full text of the UK declaration of conformity is available at the following site: https://www.shure.com/
en-GB/support/declarations-of-conformity.

Shure UK Limited - UK Importer
Unit 2, The IO Centre, Lea Road,

Waltham Abbey, Essex, EN9 1 AS, UK

https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity
https://www.shure.com/en-GB/support/declarations-of-conformity
https://www.shure.com/en-GB/support/declarations-of-conformity
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