
A710-FM
طقم التركيب المتساطح ألجهزة الميكروفون

MXA710

User guide for the A710-FM flush mount kit for MXA710 microphones. Learn how to install the 2-foot or 4-foot mic to sit flush in walls, tables,
or ceilings.

Version: 4.1 (2023-C)



Shure Incorporated

2/10

Table of Contents

A710-FM   طقم التركيب المتساطح ألجهزة الميكروفون MXA710 3

MXA710                                          3 طقم التركيب المتساطح

MXA710                                  3 تركيب طقم التركيب المتساطح

8                                       إزالة الميكروفون من الحامل المتساطح

9                                                            تعليمات مهمة للسالمة



Shure Incorporated

3/10

1

A710-FM   
MXA710 طقم التركيب المتساطح ألجهزة الميكروفون

MXA710 طقم التركيب المتساطح
بشكل متساطح على الطاولة، أو الجدار، أو سطح السقف الثابت لتوفير مظهر MXA710 تركيب المصفوفة الطولية A710-FM يتيح طقم التركيب المتساطح

يضم الحامل الميكروفون بإحكام ويوفر أماكن تثبيت مناسبة لضمان سهولة توجيه الكابالت بشكل مناسب باإلضافة إلى قالب .محسن مع الحفاظ على األداء الصوتي
ويمكن أيضًـا تغطية اإلطار بقطعة .ويتميز إطار طقم التركيب المتساطح بأنه قابل للطالء ليتوافق مع سطح الطاولة عند الرغبة في ذلك .قطع لتسهيل عملية التثبيت

.قماش شفافة ليست عازلة للصوت متوفرة لدى موردي الجهات الخارجية المعتمدين

MXA710 تركيب طقم التركيب المتساطح
.ال يوجد اختالف في عملية التركيب ).الجدار أو السقف( يمكنك تركيب طقم التركيب المتساطح على الطاوالت وفي الجدران الجافة

:قبل التركيب، تأكد من أن سطح التركيب يلبي المتطلبات التالية

)مم 4 إلى5 9.5( بوصة 2 إلى 0.375 يبلغ سُـمكه
من المساحة المفتوحة خلف سطح التركيب وأي هيكل آخر )مم 92( بوصة 3.62 يتضمن بحد أدنى

ال توجد أوتاد تثبيت بالجدار خلف موقع التركيب بالجدار الجاف

:أبعاد التركيب المتساطح

A710-FM-2FT: 3.67 × 4.53 × 27.21 الطول × العرض × االرتفاع )مم 691.03 × 115 × 93.25( بوصة
A710-FM-4FT: 3.67 × 4.53 × 51.29 الطول × العرض × االرتفاع )مم 1302.76 × 115 × 93.25( بوصة

:وللبدء، ستحتاج إلى

منشار آركت أو أدوات قطع أخرى
الحامل المتساطح

إطار التركيب المتساطح
قالب التركيب

مفك براغي
)أو أفضل منه( Cat5e كابل إيثرنت

:استخدم القالب كدليل لقطع فتحة في السطح .ركِـّـب قالب التركيب على السطح
A710-FM-2FT: 26.25 × 3.5 مم 88.90 × 666.75( بوصة(
A710-FM-4FT: 50.25 × 3.5 مم 88.90 × 1276.35( بوصة(
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.يجب أن تكون ماسكات التثبيت متوازية مع الحامل المتساطح .ضع الحامل المتساطح في الفتحة2

اتبع ).غير مضمن( وصِـّـل شريط األمان بين هيكل المبنى وأحد نقاط الربط األربعة باستخدام كابل معدني مضفر أو سلك آخر قوي ومتين :تركيبات السقف
.أي لوائح تنظيمية محلية
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.أثناء إحكام ربط البرغيين، تدور ماسكات التثبيت لتثبيت الحامل المتساطح في مكانه .أحكم ربط البرغيين حتى يتم تثبيت الحامل المتساطح بإحكام3
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في الكابل حتى تتمكن من رفع ٍاترك جزء مرتخ .ر كابل اإليثرنت من خالل الفتحة الموجودة في الجزء السفلي من الحامل المتساطح ووصّـله بالميكروفونّمر4
.الميكروفون من الحامل المتساطح فيما بعد
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5

6

يتم أيضًـا محاذاة اللسان المعدني الموجود على الحامل .حاذ الفتحات الموجودة في أسفل الميكروفون مع الدعامات المرفوعة على الحامل المتساطح
.ضع الميكروفون في الحامل المتساطح وادفعه إلى مكانه .المتساطح مع الفتحة المربعة الموجودة في أسفل الميكروفون

ومن .اضغط على كل مشبك لتركيبه في فتحته .مشابك تتناسب مع الفتحات الموجودة في زوايا الحامل المتساطح 4 يحتوي إطار الحامل المتساطح على
.األسهل تعليق جانب واحد من المشبك في الفتحة في نفس الوقت
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إزالة الميكروفون من الحامل المتساطح
.ا بحيث يتم تحرير الشريط ورفعه خارج الفتحةًاسحب اإلطار بعيد .أزل إطار الحامل المتساطح بالضغط على كل مشبك معًـا

.باستخدام مفك براغي أو أداة أخرى، اضغط على اللسان المعدني الموجود أسفل الميكروفون
.ك الميكروفون تجاه اللسان، ثم ارفعه خارج الحامل المتساطحّحر

تعليمات مهمة للسالمة
.اقرأ هذه التعليمات

.احتفظ بهذه التعليمات
.انتبه لكل التحذيرات

.اتبع كل التعليمات
.ال تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء

.نظفه باستخدام قماشة جافة فقط
.اترك مساحات كافية للتهوية المالئمة واحرص على القيام بالتركيب بما يتفق مع التعليمات الواردة من الجهة المصنعة .تجنب سد أي فتحات للتهوية
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بما فيها( تجنب التركيب بالقرب من أي مصادر حرارية، مثل ألسنة اللهب المكشوفة أو الرادياتيرات أو منافذ الحرارة أو المواقد أو غيرها من األجهزة
.تجنب وضع أي مصادر مكشوفة للهب على المنتج .التي تبعث منها حرارة )المكبرات

والقابس المؤرض به .القابس المستقطب به شفرتان إحداهما أعرض من األخرى .تجنب العبث بعنصر السالمة المتوفر في القابس المستقطب أو المؤرض
وإذ لم يالئم القابس الملحق بالجهاز المقبس لديك، فاستشر الفني الكهربي .الشفرة األعرض أو السن الثالثة متوفرتان لسالمتك .شفرتان وسن تأريض ثالثة

.الستبدال المقبس القديم
.احم سلك التيار الكهربي من المشي عليه أو الضغط عليه خاصة عند القوابس أو المقابس المناسبة أو نقطة خروجه من الجهاز

.الملحقات التي تحددها شركة التصنيع/ال تستخدم إال التوصيالت
َّعند استخدام عربة، توخ .ال تستخدم إال العربة أو الحامل أو الحامل الثالثي القوائم أو الكتيفة أو الطاولة التي تحددها شركة التصنيع أو المبيعة مع الجهاز

.الجهاز لتجنب اإلصابة الناتجة من االنقالب/الحرص عند تحريك مجموعة العربة

.انزع قابس هذا الجهاز أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم استخدام الجهاز لفترات طويلة
تعد الصيانة ضرورية في حال تعرض الجهاز للتلف بأي طريقة كانت، مثل تلف كابل أو قابس اإلمداد بالتيار أو .بكل أعمال الصيانة ًكلّـف فريق صيانة مؤهال

.انسكاب السوائل أو سقوط أجسام على الجهاز أو في حال تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة أو إذا كان الجهاز ال يعمل على النحو الطبيعي أو في حال سقوطه
.ال تضع أشياء مملوءة بالسوائل، مثل المزهريات، فوق الجهاز .تجنب تعريض الجهاز لقطرات الماء أو الرذاذ

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

.بمقبس المأخذ الرئيسي عن طريق وصلة تأريض وقائي I يجب توصيل الجهاز الذي يتسم بتركيبة من الفئة
.لتجنب خطر نشوب حريق أو صدمة كهربية، ال تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة

.أو تعطل المنتج/قد يؤدي هذا إلى إصابة شخصية و .ال تحاول تعديل هذا المنتج
.شغّـل هذا المنتج ضمن نطاق درجة حرارة التشغيل المحددة له

.يشير هذا الرمز إلى أن الفولطية الخطيرة التي قد تؤدي إلى صدمة كهربية موجودة في هذه الوحدة

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