
A900-PM-38IN
بوصة الملولب 3/8 طقم تركيب للقضيب بقُـطر

Shure A900-PM-3/8IN Mounting Kit user guide. Attach MXA920 microphones to 3/8-inch threaded rod using this kit and the included VESA
bracket.

Version: 0.2 (2023-C)
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A900-PM-38IN   
بوصة الملولب 3/8 طقم تركيب للقضيب بقُـطر

بوصة 3/8 مقاس A900-PM طقم تركيب
القضيب غير( بوصة 3/8 في قضيب ملولب بقُـطر MXA920 لتركيب ميكروفونات السلسلة ًأجزاء Shure بوصة من 3/8 مقاس A900-PM يشمل طقم التركيب

.للحصول على حل تركيب بسيط VESA قم بتركيب القضيب الملولب على السقف ثم قم بتوصيل الميكروفون باستخدام سناد ).مرفق

.بوصة 1.5 ملولب بقُـطر NPT أيضًـا للتركيب على قُـطب A900-PM يتوفر

الميكروفونات المتوافقة
.MXA920 يعمل هذا الملحق مع كل ميكروفونات السلسلة

ما هي محتويات العبوة
:طقم التركيب

وبرغي ضبط VESA سناد
)4( براغي إبهامية

)M4 مقاس( Allen مفتاح
بوصة 3/8 محول مقاس
صامولة زنق
)8( روابط الكبل

https://pubs.shure.com/guide/A900-PM
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بوصة الملولب 3/8 توصيل الميكروفونات بالقضيب مقاس
:وللبدء، ستحتاج إلى

بوصة 3/8 مقاس A900-PM طقم
*بوصة وأجهزة للتركيب على السقف 3/8 قضيب ملولب بقُـطر

*كابل إيثرنت

غير مضمّـن*

.قم بتمرير كابل إيثرنت ألسفل جانب القضيب الملولب .قم بتركيب القضيب الملولب على السقف وفقًـا لتعليمات جهة التصنيع
.قم بربط صامولة الزنق في القضيب الملولب

باستخدام مفتاح ربط، اربط صامولة الزنق ربطًـا .في القضيب الملولب VESA قم بتركيب سناد .VESA بوصة بسناد 3/8 قم بتركيب المحول مقاس
.بوصة 3/8 محكمًـا بالمحول مقاس

.قم بتركيب البراغي اإلبهامية جزئيّـًـا عبر الميكروفون
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.VESA اربط البراغي اإلبهامية لتثبيت الميكروفون بسناد .VESA ارفع الميكروفون وقم بمحاذاة البراغي اإلبهامية مع الفتحات في سناد

.VESA قبل الربط، تأكّـد من استقرار البراغي اإلبهامية بشكل سليم في سناد :مهم

.عند التركيب على أقطاب قصيرة، من األسهل التحقق من المحاذاة من الجانب الذي يتضمن الثقوب المغلقة

.لتثبيته في مكانه Allen بمفتاح VESA اربط براغي ضبط سناد .قم بتدوير الميكروفون حتى الوضعية المفضلة
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.قم بتثبيت كابل إيثرنت بالقضيب الملولب باستخدام أربطة الكابالت .وصِـّـل كابل اإليثرنت بالميكروفون

تعليمات مهمة للسالمة
.اقرأ هذه التعليمات

.احتفظ بهذه التعليمات
.انتبه لكل التحذيرات

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

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

اتصل بخدمة دعم العمالء
.للحصول على المساعدة اتصل بخدمة دعم العمالء لدينا لم تعثر على ما تحتاج إليه؟

https://www.shure.com/en-US/about-us/contact-us#form
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