
AD4Q
جهاز االستقبال الرباعي الرقمي

User guide for the Shure AD4Q Axient Digital quad channel receiver
Version: 10.5 (2023-C)



Shure Incorporated

2/42

Table of Contents

AD4Q   4                                    جهاز االستقبال الرباعي الرقمي

AD4Q Axient Digital Four-Channel Wireless Receiver 4

Features                                                                      4

5                                                                 المكونات المضمّـنة

5                                                                   تعليمات التركيب

6                                                                                الجهاز

6                                            اللوحة األمامية بجهاز االستقبال

Receiver Back Panel                                                  8

9                                                                   القوائم والتكوين

10                     الوصول إلى قائمة تكوين الجهاز أو قوائم القنوات

10                                                             الشاشة الرئيسية

10                                                                  رموز الشاشة

11                                                           قائمة تكوين الجهاز

AD4D                                               12 معلمات تكوين جهاز

16                                                       معلمات قائمة القنوات

RF(                                               18( إعدادات التردد الالسلكي

18                                       إعداد نطاق موالفة التردد الالسلكي

IR                                                                     18 مزامنة

19                                                           إعداد التردد يدويًـا

19                                             مسح القنوات ومسح مجموعة

20                         طلب تردد جديد من وحدة إدارة الطيف ترددي

20                                                               أوضاع اإلرسال

21                          تعيين أجهزة إرسال إلى فتحات أجهزة إرسال

21                                                              إدارة التداخالت

22                                                          مقياس جودة القناة

22                                                                    تنوع التردد

Quadversity                                                              23

23                                                                انحياز الهوائي

24                                             منافذ تسلسل التردد الالسلكي

24                                                               البرنامج الثابت

Audio Settings                                                            24

25                                          ضبط كسب القناة وخرج الصوت

25                                                                منشئ النغمات

25                                                               مراقبة السماعة

26                                                                تضخيم النظام

26                                                                  االتصال بالشبكة

Networking Receivers                                               27

30                                                               متصفح الشبكة

30                                      استكشاف أخطاء الشبكة وإصالحها

30                                                                           التشغيل

30                                                          تعيين معرف الجهاز

31                                                             تعيين اسم القناة

31                                           قفل عناصر التحكم وإلغاء قفلها

31                                                       خيارات شاشة العرض

31        حفظ إعدادات جهاز االستقبال كإعدادات المستخدم المسبقة

32                المسبقة IR برمجة أجهزة اإلرسال باستخدام إعدادات

32                                                                        التشفير

Cooling Fan                                                              32

33                  استعادة إعدادات جهاز االستقبال على ضبط المصنع

33                                                 استكشاف المشاكل وإصالحها

33                                                                          الطاقة

33                                                                         الكسب

33                                                                        الكابالت

34                                                        وسائل تأمين الواجهة

34                                                         عدم مطابقة التشفير

34                                               عدم مطابقة البرنامج الثابت

34                                               بطارية جهاز اإلرسال ساخنة

RF(                                                      34( التردد الالسلكي

35                                                      اتصل بخدمة دعم العمالء



Shure Incorporated

3/42

35                                                                        المواصفات

39                                                       الجداول والمخططات

39                                                  جهاز استقبال نطاقات التردد

40                                                          تعليمات مهمة للسالمة

41                            )أستراليا( تحذيرات بالنسبة لألجهزة الالسلكية

41                                                                          الشهادات



Shure Incorporated

4/42

AD4Q   
جهاز االستقبال الرباعي الرقمي

AD4Q Axient Digital Four-Channel Wireless Receiver
The AD4Q Axient Digital four-channel wireless receiver sets a new standard in transparent digital audio and maximum spectral
efficiency. Groundbreaking performance features include wide tuning, low latency, high density (HD) mode, and Quadversity ,

ensuring solid performance in the most challenging RF environments. Networked control, AES3, AES67, and Dante output, and
signal routing options bring a new level of management and flexibility to your entire workflow. Compatible with all Axient Digital

transmitters.

Features

Audio
60 dB of gain adjustment offers compatibility with a wide range of input sources

Dante  networking for quick and easy channel management
Dante Browse feature for headphone monitoring of all Dante channels, including third party components

AES 256 encryption to protect audio channels

Automatic limiter function protects against signal clipping, allowing for higher gain settings and preventing unexpected
signal peaks

Front panel connection for headphones with adjustable volume

I/O
Four transformer-balanced XLR outputs (outputs 3 and 4 switchable AES3 digital)

Four transformer-balanced 1/4'' outputs
Two Dante-enabled Ethernet ports, Two network control Ethernet ports with PoE

Split-Redundant mode: two ports of Ethernet, two ports of Dante
Switched mode: four ports of Ethernet, Four ports of Dante

Note: The receiver can only power 1 PoE device at a time.

Locking AC power connection
AC power cascade to additional components

Optional DC module available to support redundant power

RF
True digital diversity reception per channel
Quadversity mode for enhanced coverage

Up to 210 MHz of tuning range
Channel Quality meter displays signal-to-noise ratio of RF signal

Frequency diversity with selection or combining modes for transmitters
Antenna cascade for one additional receiver

Preprogrammed group and channel maps with options to create custom groups
Search for open frequencies via receiver using group and channel scan

™

™
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Perform full bandwidth scan for frequency coordination via Wireless Workbench
Register up to eight transmitters to one receiver channel

High Density transmission mode enables up to 47 active transmitters in one 6 MHz TV channel (up to 63 in one 8 MHz
TV channel)

Network Control
Wireless Workbench  control software

ShurePlus  Channels mobile device control
Console integration

Control systems support

المكونات المضمّـنة
:تم تضمين المكونات التالية مع جهاز االستقبال

90XN1371طقم المعدات

BNC95A8994 مهايئ حاجز،

يختلف حسب المنطقة)2( موجة 1/2 هوائي عريض النطاق

95B9023)قصير( للتركيب على الحاجز BNC-BNC كابل أشعة تحت حمراء محوري

95C9023)طويل( للتركيب على الحاجز BNC-BNC كابل أشعة تحت حمراء محوري

95N2035كابل تسلسل أشعة تحت حمراء محوري

يختلف حسب المنطقةVLock كابل طاقة تيار متردد،

يختلف حسب المنطقةكابل عبور طاقة تيار متردد

95A33402قدم 3 كابل إيثرنت،

95B33402كابل إيثرنت رابط

تعليمات التركيب
.صُـمم هذا المكون خصيصًـا ليتناسب تركيبه على حامل لألجهزة الصوتية

.لتجنب التعرض ألي إصابة، ينبغي التأكد من تأمين تثبيت هذا الجهاز على الحامل :تحذير

®

™
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الجهاز
اللوحة األمامية بجهاز االستقبال

مقبض مستوى صوت سماعة الرأس ①
.دِّا بحمل اإلشارة الزائد أو ارتباط المحدًمؤشر تقليم يصدر تحذير .التحكم في مستوى صوت سماعة الرأس للقناة المحددة

.وإعدادات سماعة الرأس Dante اضغط على المقبض للوصول إلى خيارات

مقبس المراقبة ②
).مم 6.3( بوصة ¼ مقبس إخراج

(I)R لمزامنة األشعة تحت الحمراء LED مؤشر ③
.باللون األحمر عندما يتم محاذاة جهازي اإلرسال واالستقبال بصورة صحيحة لمزامنة األشعة تحت الحمراء LED سوف يضيئ مؤشر

(I)R إطار مزامنة األشعة تحت الحمراء ④
.في جهاز اإلرسال للمزامنة (I)R لمحاذاة إطار األشعة تحت الحمراء

مستشعر ضوئي لألجواء المحيطة ⑤
.الكتشاف أجواء اإلضاءة الخارجية تلقائيًـا

زر تحديد القنوات ⑥
.يتم الضغط عليه لتحديد قناة
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زر المزامنة ⑦
.لى اللون األحمر لإلشارة إلى المحاذاة الصحيحةإ RI مزامنةل ELD يتحول مؤشر .اضغط للمزامنة حينما تتم المحاذاة بين جهاز اإلرسال وجهاز االستقبال

لحالة الهوائي LED مؤشرات ⑧
:لإلشارة إلى حالة كال الهوائيين

إشارة تردد السلكي عادية بين جهاز االستقبال وجهاز اإلرسال = أزرق
تم اكتشاف تداخل = أحمر

ال يوجد اتصال تردد السلكي بين جهاز االستقبال وجهاز اإلرسال = إيقاف

.ذات اللون األزرق LED ج جهاز االستقبال الصوت حتى يضيء أحد مؤشراتِلن يُـخر :مالحظة

لقوة إشارة التردد الالسلكي LED مؤشرات ⑨
:تشير إلى قوة إشارة التردد الالسلكي الصادرة من جهاز اإلرسال

)ديسيبل ميلي واط 5 ديسيبل ميلي واط بزيادات مقدارها 70- إلى 90(- عادي = برتقالي
)مللي وات/ديسيبل 20- أكبر من( فرط تحميل = أحمر

للصوت LED مؤشرات ⑩
.باللون األحمر واألصفر واألخضر توضح مستويات الصوت المتوسطة والمرتفعة LED مؤشرات

.دِّإلى اللون األحمر عند اشتراك المحد LED سوف يتحول مؤشر

شاشة العرض ⑪
.تعرض معلومات عن القناة المحددة

أزرار الوظائف ⑫
وتضيء إلى حينما تتوفر خيارات )من أعلى إلى أسفل( F4و ،F3و F2و ،F1 يتم تسمية األزرار .يتم الضغط عليها للوصول إلى خيارات التعديل والتكوين

.التحرير

ENTER الزر ⑬
.يتم الضغط عليه لحفظ التغييرات

EXIT الزر ⑭
.يتم الضغط عليه إللغاء التغييرات والعودة إلى القوائم الرئيسية

بكرة التحكم ⑮

يتم الضغط عليها للدخول إلى قائمة
اضغط لتحديد قناة أو عنصر قائمة

قم بالتدوير للتمرير عبر عناصر القائمة أو لتحرير قيمة معلمة

مفتاح التشغيل ⑯
.لتشغيل الوحدة أو إيقاف تشغيلها
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Receiver Back Panel

① AC Power Input
IEC locking connector, 100 - 240 V AC.

② AC Power Protection Fuse
Protects the AC power cascade from overloads.

③ AC Power Cascade (locking)
Use IEC extension cables to loop power through multiple devices.

④ Ethernet Ports
Four Ethernet ports carry the following signals:

ctrl 1: Network control
ctrl 2: Network control

Dante Primary: Dante digital audio
Dante Secondary: Dante digital audio

Network Status (green) LEDs:

Off: no network link
On: network link active

Flashing: network link active, rate corresponds to traffic volume

Network Speed (amber) LEDs:

Off = 10/100 Mbps
On = 1 Gbps

⑤ Word Clock Input and Thru Ports

Input: Connect to an external word clock to resolve the AES3 digital output
Thru: Passes word clock signal to additional components

⑥ AES3 Switch
Enables AES3 output on Output 3 and Output 4. This disables analog output on XLR Output 1 and XLR Output 2.

⑦ Word Clock Termination Switch

Set to Thru when passing signal to additional components
Set to Term 75Ω when Thru connection is not used
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⑧ Balanced XLR Audio Output (one per channel)

Transformer Balanced
Connect to a mic or line level input. Output 3 and Output 4 carry AES3 signals when enabled. XLR Outputs 1 and 2 are

disabled when AES3 is enabled.

⑨ Mic/Line Switch and Ground Lift Switch (one per channel)

Mic/Line: Applies a 30 dB pad in mic position.
Ground Lift: Lifts the ground from pin 1 of the XLR connector and the sleeve of the ¼" Audio Output

⑩ "¼ Audio Output (one per channel)
Transformer Balanced

⑪ Coaxial inputs from Antenna A and Antenna B
RF Connection for Antenna A and Antenna B.

⑫ RF Cascade Connectors C and D
Passes the RF signal from Antenna A and Antenna B to one additional receiver. In Quadversity mode, use these connectors

for additional antenna inputs.

⑬ Antenna Bias Indicator LED

Green: Antenna bias enabled
Red: Antenna fault

Off: Antenna bias disabled

⑭ Quadversity Indicator LED
Illuminates when the receiver is configured for Quadversity mode.

القوائم والتكوين
:يستخدم جهاز االستقبال بنية قائمة ثنائية اإلطارات لدعم القنوات المتعددة في مساحة حامل فردي

العناصر الموجودة في هذه القائمة تؤثر على األداء العام لجهاز االستقبال وتنطبق على جميع القنوات بشكل عام :قائمة تكوين الجهاز
لكل قناة قائمتها الخاصة التي تسمح بتكوين مستقل للقناة :قوائم تكوين القناة
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الوصول إلى قائمة تكوين الجهاز أو قوائم القنوات
.أو للدخول إلى قائمة من قوائم القنوات Device Configuration من الشاشة الرئيسية، استخدم األساليب التالية للوصول إلى القائمة

، اضغط على بكرة التحكمDevice Configuration للدخول إلى القائمة
، حدد رقم القناة ثم اضغط على بكرة التحكم للوصول إلى القائمةChannel للدخول إلى القائمة

الشاشة الرئيسية
.من الشاشة الرئيسية، يمكنك عرض حالة جميع القنوات األربعة

يمكنك تدوير بكرة التحكم الختيار طرق عرض مختلفة للمعلومات المعروضة على الشاشة الرئيسية، بما في ذلك اسم القناة والمجموعة والقناة ومقياس الجودة
.والكسب والتردد

4 طريقة العرض3 طريقة العرض2 طريقة العرض1 طريقة العرض

رموز الشاشة
:تشير رموز الشاشة التالية إلى أوضاع أو إعدادات جهاز االستقبال

STDوضع اإلرسال العادي

HDوضع اإلرسال عالي الكثافة

G:مجموعة التردد

C:القناة

TV:نطاق التلفزيون للتردد المختار

AES3خرج AES3 المحدد

Viewطريقة عرض الشاشة الرئيسية المحددة

تمرير ألعلى للحصول على مزيد من الخيارات

تمرير ألسفل للحصول على مزيد من الخيارات

تمرير لليمين للحصول على مزيد من الخيارات

تمرير لليسار للحصول على مزيد من الخيارات

WWB األخرى أو Shure االتصال بالشبكة موجود ألجهزة
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قفل مفتاح الطاقة

قفل أزرار التحكم في اللوحة األمامية

تشير إلى أن جهاز اإلرسال متصل بقناة جهاز االستقبال

نشط بين جهاز االستقبال وجهاز اإلرسال ShowLink تشير إلى أن التحكم في
.المرتبط

Quadversity ممكّـَـن

تشير إلى أن عناصر التحكم الخاصة بجهاز إرسال متصل مقفلة

لجهاز اإلرسال المتصل قيد التشغيل )RF( تشير إلى أن إشارة التردد الالسلكي

تشير إلى تنبيه أو تحذير

تم تمكين تجميع تنوع التردد

تم تمكين تجميع تردد المجموعة المختارة

تم تمكين التشفير

تم تمكين التحكم في الوصول

قائمة تكوين الجهاز
.استخدم إعدادات عناصر القوائم والمعلمات التالية لتكوين قنوات جهاز االستقبال على مستوى الجهاز

.لإللغاء بدون حفظ EXIT لحفظ التغييرات أو اضغط على ENTER استخدم الزر :تلميح

الشاشة الرئيسية لتكوين الجهاز
.Device Configuration من الشاشة الرئيسية، اضغط على بكرة التحكم للوصول إلى القائمة
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خريطة قائمة تكوين الجهاز

AD4D معلمات تكوين جهاز

Device RF
نطاق التردد الالسلكي

.تحدد نطاق الموالفة لجهاز االستقبال

التشفير

.تمكين تشفير إشارة التردد الالسلكي

وضع اإلرسال

.High Density أو Standard حدد تباعد جهاز اإلرسال

Quadverstiy نمط

.لتكوين منافذ التردد الالسلكي من أجل قبول أربعة هوائيات Quadversity تمكين وضع

مجموعات مخصصة

.تكوين أو تعديل أو تحميل مجموعات الترددات المخصصة

انحياز الهوائي

.تمكين انحياز الهوائي لهوائيات التردد الالسلكي النشطة

تنسيق التلفزيون

.ضبط نطاق التلفزيون الترددي لمطابقة المعايير اإلقليمية
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صوت الجهاز
AES3 صوت

.AES3 تكوين معلمات صوت

Dante أسماء

.المتصلة Dante عرض وتعديل ونسخ أسماء مكونات

Dante حالة تأمين

.Dante اطلع على حالة قفل جهاز

Dante Domain Manager برنامج

.Dante Domain Manager اطلع على حالة إعدادات

معرف الجهاز
معرف الجهاز

.استخدم بكرة التحكم لتعيين أو تعديل أحد المعرفات

تكوين الشبكة
.Danteوالشبكة و IP تكوين إعدادات

اإلعداد

.IPتكوين إعدادات منافذ إيثرنت و

الوصول

لتمكين أو تعطيل Shure أو برنامج تحكم آخر من Wireless Workbench استخدم برنامج ).Disabled أو Enabled( عرض حالة التحكم في الوصول
.التحكم في الوصول

متصفح الشبكة
.على الشبكة Shure استخدم األداة المساعدة متصفح الشبكة لعرض أجهزة

إظهار

.عرض جميع األجهزة على الشبكة

تشغيل وميض الكل

.باللوحة األمامية لكل األجهزة على الشبكة للتحقق من االتصال LED تشغيل وميض مؤشر

البرنامج الثابت اإلصدار

.عرض إصدار البرنامج الثابت المثبت على مكون الشبكة المحددة

القفل
مفتاح التشغيل

مؤمّـن
لم يتم تأمينه
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اللوحة األمامية

مؤمّـن
لم يتم تأمينه

المروحة
وضع المرحة

Auto: سيتم تشغيل المروحة تلقائيًـا في حالة ارتفاع درجة حرارة جهاز االستقبال
On: ستعمل المروحة باستمرار لتوفير أقصى تبريد مُـمكن في البيئات الدافئة

درجة الحرارة

.عرض درجة حرارة جهاز االستقبال الداخلي

العرض
السطوع

.ضبط سطوع شاشة العرض

العكس

.عكس لون شاشة العرض

سكون شاشة العرض

.ثانية 60 أو 30 أو 10 عرض خيارات إيقاف تشغيل شاشة العرض ومؤشر اإلضاءة باللوحة األمامية بعد

:تلميح

.Display Sleep اضغط على أي عنصر تحكم باللوحة األمامية لمقاطعة

)اختيارية( حالة وحدة التيار المباشر
).إذا كانت مثبتة( تعرض الحالة التشغيلية لوحدة التيار المباشر

Tx تحديث البرنامج الثابت
.في جهاز اإلرسال واختيار تحديث البرنامج الثابت لجهاز اإلرسال IR محاذاة إطار

اإلعدادات المسبقة للمستخدم
.إنشاء وإدارة اإلعدادات المسبقة للمستخدم

Restore User Preset :تحميل اإلعداد المسبق الموجود
Save User Preset: حفظ اإلعدادات الحالية كإعداد مسبق

Delete User Preset: حذف إعداد مسبق

إعادة تعيين ضبط المصنع
.استعادة جميع معلمات جهاز االستقبال إلى إعدادات المصنع

حول
.توفير قائمة تفصيلية بالمواصفات األساسية واإلحصائيات الضرورية لجهاز االستقبال
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قائمة القنوات
.استخدم القوائم والمعلمات التالية لتكوين قنوات جهاز االستقبال

لإللغاء EXIT لحفظ التغييرات أو اضغط على ENTER استخدم الزر .استخدم أزرار تحديد القنوات للتنقل بين القنوات القريبة أثناء تكوين معلمات القوائم :تلميح
.بدون حفظ

الشاشة الرئيسية لقائمة القنوات
.حدد رقم قناة للوصول إلى القائمة .تتيح لك الشاشة الرئيسية لقائمة القنوات عرض اإلعدادات للقناة المختارة وتفاصيل أجهزة اإلرسال المرتبطة بتلك القناة

.EDIT يمكنك ضبط الكسب والقناة والتردد باستخدام زر الوظائف

قائمة القنوات
.اضغط على بكرة التحكم للوصول إلى قائمة القنوات من الشاشة الرئيسية لقائمة القنوات .استخدم قائمة القنوات لتحديد وتعديل معلمات القنوات
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ربط قائمة القنوات

معلمات قائمة القنوات
تردد جديد

.لنشر تردد جديد عند استخدام وحدة إدارة طيف ترددي كخادم تردد ENTER اضغط على زر

.لن يظهر خيار القائمة هذا إذا لم يكن لديك خادم تردد معيّـَـن إلى جهاز االستقبال :مالحظة

صوت
كتم/الكسب

.ضبط كسب جهاز االستقبال

Gain: ديسيبل 1 قم بضبط الكسب بزيادات قدرها
Output: حدد On أو Mute لمخرج صوت جهاز االستقبال

حالة المفتاح

.عرض موضع المفتاح بالنسبة لمفاتيح رفع األرضي والمستويات

تضخيم النظام

.عرض وحساب جميع مراحل الكسب في سلسلة اإلشارات، بما في ذلك لوحات المدخالت وإزاحة الميكروفون وكسب جهاز االستقبال

منشئ النغمات

.توفير نغمة إشارة صوتية متواصلة لالختبار واستكشاف األخطاء وإصالحها

تسجيل الحمل الزائد على العداد

.يتم تمكينه لتسجيل الحمل الزائد من أجل التقاط ارتفاعات اإلشارة
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السلكي
G) :المجموعة(

.تعيين مجموعة ترددات

C) :القناة(

.تعيين قناة

التردد

.تحديد تردد يدويًـا

التليفزيون

.يعرض نطاق التلفزيون الخاص بالتردد المحدد

اسم القناة
اسم القناة

.استخدم بكرة التحكم لتعيين أو تعديل اسم القناة

البحث عن القنوات
:بحث عن القنوات المتاحة في المجموعة المحددة

Find Next: تحديد أقرب قناة متاحة
Find Best: تحديد القنوات ذات طبقة تشويش إشارة التردد الالسلكي األفضل

مسح المجموعة
.مسح المجموعة المحددة للعثور على جميع القنوات المتاحة

أجهزة اإلرسال
فتحات جهاز اإلرسال

.استخدم بكرة التحكم لتعيين فتحات جهاز اإلرسال وعرضها

ACTIVATE )أجهزة إرسال ADX المتصلة بنقطة وصول ShowLink(

.تمرير التردد الالسلكي أو كتم صوت التردد الالسلكي في جميع أجهزة اإلرسال األخرى ACTIVATE اختر جهاز إرسال باستخدام بكرة التحكم، ثم اضغط على

FLASH )أجهزة إرسال ADX المتصلة بنقطة وصول ShowLink(

.إصدار وميض في العرض الخاص بجهاز إرسال متصل بجهاز االستقبال

UNLINK

.إزالة جهاز اإلرسال من الفتحة المحددة

SYNC:

.SYNC تعيين جهاز إرسال إلى الفتحة المحددة عند الضغط على

تفاصيل جهاز اإلرسال
.عرض تفاصيل اإلصدار واإلحصائيات الضرورية لجهاز اإلرسال المحدد
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المسبقة IR إعدادات
.IR تحديد وتعديل معلمات جهاز اإلرسال بحيث يتم تعيينها تلقائيًـا أثناء مزامنة

متقدم
إدارة التداخالت

.تحديد إعداد اكتشاف التداخل للقناة

تنوع التردد

.تكوين تنوع التردد ألجهزة اإلرسال المحمولة يدويًـا أو على الجسم

توجيه اإلخراج/مفتاح التحدث

للحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام مفتاح .تعيين خيارات توجيه إشارة اإلخراج لجهاز االستقبال للتحكم في مفتاح التحدث من جهاز إرسال
.م مفتاح التحدثِدليل مُـستخد ، انظرAxient التحدث مع جهاز إرسال رقمي من

)RF( إعدادات التردد الالسلكي
إعداد نطاق موالفة التردد الالسلكي

.يوفر جهاز االستقبال نطاقات موالفة قابلة للتحديد لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الطيف المتاح محليًـا

Device Configuration: Device RF >  RF Band من قائمة
.اضغط على بكرة التحكم لتمكين التحرير، ثم حدد نطاق التردد الالسلكي

.للحفظ ENTER اضغط على

.بعد إعداد نطاق التردد الالسلكي، أعد مزامنة أي أجهزة إرسال متصلة بجهاز اإلرسال :مالحظة

IR مزامنة
.لتكوين قناة صوتية بين جهاز اإلرسال وجهاز االستقبال IR استخدم مزامنة

.يجب أن يتوافق نطاق جهاز االستقبال مع نطاق جهاز اإلرسال :مالحظة

.حدد قناة لجهاز االستقبال
.قم بتوليف القناة إلى تردد متاح باستخدام مسح المجموعة

.قم بتشغيل جهاز اإلرسال
.في جهاز االستقبال SYNC اضغط على زر

باللون األحمر، وعند اكتمال عملية )IR( الخاص بمزامنة األشعة تحت الحمراء LED إلى أن يضيء مؤشر )IR( قم بمحاذاة إطارات األشعة تحت الحمراء
.ويتم اآلن موالفة جهاز اإلرسال واالستقبال على نفس التردد .!Sync Success المزامنة، تظهر الرسالة

https://pubs.shure.com/guide/AD651B/en-US
https://pubs.shure.com/guide/AD651B/en-US
https://pubs.shure.com/guide/AD651B/en-US
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:مالحظة

.تعطيل التشفير أو طلب مفتاح تشفير جديد يتطلب مزامنة إلرسال اإلعدادات لجهاز اإلرسال/إن أي تغيير في حالة التشفير بجهاز االستقبال مثل تمكين

إعداد التردد يدويًـا
.يمكن إعداد الترددات يدويًـا لكل قناة من القنوات إذا كنت بحاجة إلى تحديد قيم محددة

.Radio حدد قناة وانتقل إلى قائمة
.FREQ (MHz) استخدم بكرة التحكم لتحديد معلمة

.اضغط على بكرة التحكم لتمكين التحرير وقم بالتدوير لتغيير القيمة
.لحفظ التغييرات ENTER اضغط على

مسح القنوات ومسح مجموعة
.اًيمكن لجهاز االستقبال البحث عن قنوات فردية للعثور على الترددات المتاحة أو البحث عن مجموعة كاملة للعثور على الترددات األكثر توفر

:قبل البدء !هام

.)سيعمل هذا على تجنب تداخل أجهزة اإلرسال عند إجراء المسح للتردد. (جميع أجهزة اإلرسال على الجسم لألنظمة التي تقوم بإعدادها أوقف تشغيل

سيعمل المسح على اكتشاف وتجنب حدوث أي تداخل يتم( المصادر المحتملة للتداخل بحيث تعمل كما لو في كانت تعمل أثناء العرض أو التسجيل قم بتشغيل
).إنشاؤه

األنظمة الالسلكية أو األجهزة األخرى
أجهزة الكمبيوتر

مشغل األقراص المضغوطة
كبيرة LED لوحات

معالجات التأثيرات

البحث عن القنوات
.يقوم البحث عن القنوات ببحث مجموعة تلقائيًـا للعثور على الترددات المتاحة

Channel Scan :من قائمة قنوات محددة
.للبدء، استخدم بكرة التحكم الختيار المجموعة التي تود بحثها

:ا من الخيارات التاليةًاختر خيار
Find Next: للعثور على التردد التالي المتاح ضمن المجموعة
Find Best: للعثور على أفضل تردد متاح بناء على RSSI
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.لتأكيد التردد المختار ENTER اضغط على

مسح المجموعة
يمكن نشر الترددات المتاحة تلقائيًـا على قنوات جهاز االستقبال والمكونات .البحث عن مجموعة يقوم بالعثور تلقائيًـا على جميع الترددات المتاحة ضمن مجموعة

.األخرى المرتبطة بالشبكة

.Group Scan :من قناة محددة
.للبحث عن مجموعة Start اضغط على

.عند اكتمال المسح، يظهر عدد الترددات التي تم العثور عليها على شاشة العرض
.لتعيين ترددات للمكونات الموجودة على الشبكة Deploy حدد

طلب تردد جديد من وحدة إدارة الطيف ترددي
وال يتوفر .للتغيير بسرعة إلى تردد واضح New Frequency عندما تقوم بتعيين وحدة إدارة الطيف كخادم تردد لجهاز االستقبال، يمكنك استخدام خيار القائمة

.خيار التردد الجديد إال عندما تقوم بتعيين وحدة إدارة الطيف كخادم تردد لجهاز االستقبال

.IR بعد تعيين تردد جديد، يلزم تحديث تردد أي أجهزة إرسال مرتبطة يدويًـا أو بواسطة مزامنة :تنبيه

.New Frequency انتقل إلى قائمة إحدى القنوات وحدد
.للحصول على تردد جديد من وحدة إدارة الطيف ENTER حدد

أوضاع اإلرسال
:يوفر جهاز االستقبال وضعين لإلرسال إلدارة الطيف المتاح المُـستخدم بواسطة أجهزة اإلرسال بصورة فعالة

الوضع القياسي

.يستخدم الوضع القياسي تباعد قنوات يتيح تشغيل أجهزة اإلرسال عند مستويات الطاقة المختلفة

.ا أو عندما تحتاج إلى تشغيل أجهزة اإلرسال عند مستويات قدرة أعلى لزيادة المدىًويعد الوضع القياسي مثاليًـا للحاالت التي ال يكون فيها الطيف محدود

وضع الكثافة المرتفعة

2 يقوم وضع الكثافة المرتفعة بإنشاء عرض نطاق ترددي إضافي للحصول على مزيد من القنوات في بيئات التردد الالسلكي المزدحمة عن طريق اإلرسال بقدرة
.ميجاواط للتردد الالسلكي وتقليل عرض النطاق الترددي للتضمين

ويعد وضع الكثافة المرتفعة مثاليًـا لالستخدامات التي تحتاج فيها إلى العديد من القنوات في منطقة محصورة وتكون مسافات اإلرسال قصيرة ويكون عدد
.اًالترددات المتاحة محدود

.فيستخدم في البرازيل وضع الكثافة المرتفعة .يختلف وضع التشغيل طبقًـا للمنطقة :مالحظة
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اختيار وضع اإلرسال
Device Configuration: Device RF > Transmission Mode من قائمة

.وقم بتدوير البكرة لتحديد وضع ما .اضغط على بكرة التحكم لتمكين التحرير
.للحفظ ENTER اضغط على

تعيين أجهزة إرسال إلى فتحات أجهزة إرسال
يمكن تعيين أجهزة اإلرسال إلى .فتحات لجهاز اإلرسال للتحكم في إشارات التردد الالسلكي العابرة من خالل جهاز االستقبال 8 تحتوي كل قناة بجهاز االستقبال على

.مع جهاز االستقبال "تسجيلها" فتحات القنوات أو

.ا أو يمنع اإلشارات من أية أجهزة إرسال غير مسجلةًللوقاية اإلضافية من التداخل، سوف يصدر جهاز االستقبال تحذير

:لتعيين جهاز إرسال إلى قناة بجهاز استقبال

Channel: Transmitter(s) > Transmitter Slots من القائمة
.إذا كان المنفذ مشغوال، فإن المزامنة سوف تكتب فوق جهاز االستقبال الحالي .استخدم بكرة التحكم للتمرير إلى فتحة متاحة بجهاز اإلرسال

.SYNC واضغط على IR قم بمحاذاة جهاز اإلرسال مع نافذة مزامنة

إلزالة جهاز إرسال من فتحة، استخدم بكرة التحكم .سيظل جهاز اإلرسال معينًـا للفتحة حتى يتم فك ربطه .عند انتهاء المزامنة، سيتم تعيين جهاز اإلرسال إلى الفتحة
.UNLINK لتحديد الفتحة ثم اضغط على

.F4 للوصول السريع، يمكن الوصول إلى الفتحات من قائمة القنوات من خالل تحديد زر الوظيفة :تلميح

إدارة التداخالت
.في حالة انخفاض اإلشارة، توفر تقنية إدارة التداخالت خيارات لالنتقال إلى تردد متوافق واضح إما يدويًـا أو تلقائيًـا

تلقائيًـا بنشر تردد احتياطي كشف عنه Wireless Workbench أو Spectrum Manager االستجابة لتنبيه عن طريق تحديد تردد جديد يدويًـا أو السماح لـ
.التداخل الفوري

.Dismiss لرفض تنبيه تداخل، حدد القناة المتضررة، ثم حدد :تلميح

تكوين إدارة التداخالت
.يمكن تكوين إدارة التداخالت لكل قناة على حدة
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إعداد وضع االكتشاف
ل جهاز االستقبال إلى تردد واضح في حالة التداخلّإعداد الوضع يحدد طريقة تحو

Advanced > Interference Management :تحديد قناة واالنتقال إليها
:اختر وضعًـا من األوضاع التالية

Manual: تحديد تردد يدويًـا عند حدوث تداخل
Automatic: السماح لجهاز االستقبال بتحديد تردد جديد تلقائيًـا.

إجراء جهاز إرسال غير مسجّـَـل
.للتداخل ًا محتمالًخيار جهاز اإلرسال غير المسجّـَـل يحدد كيفية تعامل جهاز االستقبال مع وجود أجهزة إرسال غير مسجَـّـلة، مما قد يشكل مصدر

:ا من الخيارات التاليةًمن قائمة إدارة التداخالت، اختر خيار

Allow: سوف يسمح جهاز االستقبال بمرور األصوات من جهاز اإلرسال غير المسجّـَـل
Warn: ا عند اكتشاف جهاز إرسال غير مسجَـّـلًسوف يعرض جهاز االستقبال تحذير
Block: يتعامل جهاز االستقبال مع جهاز اإلرسال غير المُـسجل باعتباره تداخال وسوف يحظر الصوت.

خادم التردد
.يتيح لك خيار خادم التردد تعيين وحدة إدارة الطيف الترددي المتصل بالشبكة كخادم للترددات الواضحة في حالة وجود تداخل

Freq. Server ، حددInterference Management من القائمة
.اضغط على بكرة التحكم لتمكين التعديل، ثم حدد وحدة إدارة الطيف الترددي من شبكتك

.للحفظ ENTER اضغط على

مقياس جودة القناة
فعندما تكون إشارة التردد الالسلكي قوية مع .ا بصريًـا لنسبة اإلشارة إلى الضجيج للتردد الالسلكيًتعرض الشاشة الرئيسية مقياس جودة القناة حيث توفر مؤشر

.5 مستوى منخفض من الضجيج، يتم تعبئة جميع القطاعات الخمسة للمقياس أو يتم عرض الرقم

ا بوجود مشاكل محتملة ما يتيح لكًا مبكرًتعطي المستويات المنخفضة لجودة القناة تحذير .إذا زادت طبقة الضوضاء، يتم عرض قطاعات أقل أو ينخفض رقم الجودة
.االنتقال لتردد واضح

الرقمالمقطع

تنوع التردد
يعمل تنوع التردد من خالل إرسال الصوت عن ترددين مستقلين من جهاز إرسال محمول .يتيح تنوع التردد صوتًـا سلسًـا غير متقطع لالستخدامات الحساسة للمهمة

.AD/ADX أو من جهازي إرسال من السلسلة ADX2FD يدويًـا لتنوع التردد

وإذا تعرض تردد واحد لتداخل، يُـستخدم الصوت من التردد اآلخر .، يستخدم جهاز االستقبال ترددين لتوفير قناة صوت واحدة"تنوع التردد" وعند تشغيلهما في وضع
.لمنع مرات القطع أو انقطاع الصوت

.شارة الصوتِضافي من الحماية إلَمع خاصية اكتشاف التداخل يوفر مستوى إ "تنوع التردد" إن استخدام

.Advanced > Frequency Diversity :من قائمة القنوات
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:اختر وضعًـا من أوضاع تنوع التردد التالية
Combining: لالستخدام مع جهاز إرسال ADX2FD واحد محمول يدويًـا

Selection: لالستخدام مع جهازي إرسال من السلسلة AD1 أو ADX1
.للحفظ ENTER اضغط على

.بين جهاز اإلرسال وأجهزة االستقبال IR قم بإجراء مزامنة

Quadversity
على تكوين جهاز االستقبال من أجل فبول مدخالت الهوائيات األربعة لتضخيم تغطية التردد الالسلكي وتقليل مخاطر تقطيع الصوت Quadversity يعمل الوضع

.Quadversity يوفر جهاز االستقبال قناتين للصوت عندما يتم التكوين في الوضع .وفقدان اإلشارة الناتج عن التداخل

تكوين جهاز االستقبال والهوائيات
، يتم توصيل الهوائيات بمنافذ موصل التردد الالسلكي وبمنافذ التردد الالسلكي المتسلسل، التي يتم تحويلها للعمل كمدخالت هوائياتQuadversity في الوضع

.لتكوين المنافذ التسلسلية Quadversity يجب تعيين جهاز االستقبال إلى الوضع .إضافية

Device Configuration: RF Device > Quadversity من القائمة
.Quadversity إلعادة تشغيل جهاز االستقبال وتمكين الوضع ENTER اضغط على .On على Quadversity استخدم بكرة التحكم لضبط

.قم بتوصيل الهوائيات بكل من منفذي هوائيات التردد الالسلكي ومنفذي التردد الالسلكي المتسلسل
.ضع الهوائي في نمط يوفر تغطية بالنسبة لموقعك

.قم بتنفيذ اختبار ميداني للتأكد من التغطية واضبط مواضع الهوائي إن لزم األمر

انحياز الهوائي
ال تعمل( قم بإعداد طاقة التيار المباشر إليقاف التشغيل عند استخدام هوائيات غير فعالة .توفر جميع منافذ الهوائي انحياز تيار مباشر لتشغيل الهوائيات النشطة

).بالطاقة

:إليقاف تشغيل انحياز الهوائي

. Device RF > Antenna Bias :من قائمة تكوين الجهاز
Off اضغط على بكرة التحكم لتمكين التحرير، ثم حدد
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.تعرض شاشة انحياز الهوائي سحب التيار لكل هوائي على حدة وإجمالي سحب التيار لجميع الهوائيات :نصيحة

منافذ تسلسل التردد الالسلكي
.يتميز جهاز االستقبال بمنفذي ترددات السلكية متسلسلين على اللوحة الخلفية لمشاركة إشارة التردد الالسلكي من الهوائيات مع جهاز استقبال إضافي

.استخدم كابل محوري محمي لتوصيل منافذ الترددات الالسلكية المتسلسلة من جهاز االستقبال األول إلى مدخالت الهوائي لجهاز االستقبال الثاني

.هو نفسه لجهازي االستقبال كليهما )أ، ب، ج( يجب أن يكون نموذج التردد :هام

البرنامج الثابت
إن تثبيت أحدث إصدار من البرنامج الثابت يعمل على تحديث جهاز االستقبال لتضمين ميزات .البرنامج الثابت هو برنامج مضمّـن في كل مكون يتحكم في الوظائف

Shure Update المتاحة على صفحة Shure Update Utility يمكن تحميل إصدارات جديدة من البرنامج الثابت وتثبيتها باستخدام أداة .وتحسينات إضافية
Utility.

إصدارات البرنامج الثابت
.عند تحديثك للبرنامج الثابت لجهاز االستقبال، قم بتحديث جهاز اإلرسال لديك إلى نفس إصدار البرنامج الثابت لضمان التشغيل المتسق

،)بما في ذلك أجهزة اإلرسال( بحد أدنى، جميع األجهزة بالشبكة ).1.2.14 مثل،( MAJOR.MINOR.PATCH يتم ترقيم البرنامج الثابت لجميع األجهزة بالتنسيق
).x.1.2 مثل،( يجب أن تتضمن نفس أرقام الحد األقصى والحد األدنى إلصدار البرنامج الثابت

تحديث البرنامج الثابت لجهاز االستقبال
.ال تقم بإيقاف تشغيل جهاز اإلرسال حتى يكتمل التحديث .تأكد من الحفاظ على طاقة جهاز االستقبال واتصاالت الشبكة أثناء تحديث البرنامج الثابت !تنبيه

.Shure Update Utility افتح
.لعرض اإلصدارات الجديدة المتوفرة للتنزيل Check Now انقر فوق زر

.download حدد التحديثات ثم انقر فوق
.قم بتوصيل جهاز االستقبال والكمبيوتر بنفس الشبكة

.ل أحدث البرامج الثابتة لجهاز االستقبالِّنز

تحديث البرنامج الثابت لجهاز اإلرسال
.Tx Firmware Update :بجهاز اإلرسال Device Configuration من قائمة

.األحمر للمحاذاة عندما تكون المحاذاة صحيحة LED سوف يومض مؤشر .لجهاز اإلرسال واالستقبال IR شغّـَـل جهاز اإلرسال وقم بمحاذاة إطارات مزامنة
.بجهاز االستقبال لبدء التحديث ENTER حافظ على المحاذاة واضغط على

ستعرض شاشة عرض .تظهر النسبة المئوية لتقدم التحديث على شاشة عرض جهاز االستقبال .يجب الحفاظ على المحاذاة أثناء دورة التحديث بالكامل
.عند االنتهاء من التحديث !Complete جهاز االستقبال رسالة

https://www.shure.com/en-US/products/software/shure_update_utility
https://www.shure.com/en-US/products/software/shure_update_utility
https://www.shure.com/en-US/products/software/shure_update_utility
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Audio Settings
ضبط كسب القناة وخرج الصوت

.يمكن التحكم في الكسب وخرج الصوت لكل قناة على حدة في الوقت الفعل

.Gain/Mute ، ثم اخترAudio حدد قناة وانتقل إلى قائمة

:لضبط الكسب

.GAIN استخدم بكرة التحكم لتحديد الخيار
.ديسيبل في الوقت الفعلي 42+ ديسيبل وحتى 18 - لف بكرة التحكم لضبط الكسب من

.لإلنهاء EXIT اضغط على

قلل الكسب إذا انطلق .لمقياس الصوت LED اضبط الكسب أثناء إجراء فحص للصوت باستخدام مستويات إشارة إدخال صوت نموذجية وراقب مؤشرات :تلميح
.األحمر بصورة متكررة LED مؤشر

:للتحكم في خرج الصوت

.OUTPUT استخدم بكرة التحكم لتحديد الخيار
.في الوقت الفعلي Mute أو On استخدم بكرة التحكم لتحديد

.لإلنهاء EXIT اضغط على

منشئ النغمات
ويمكن ضبط .يتميّـَـز جهاز االستقبال بمنشئ نغمات مُـدمج لتوفير إشارة صوتية متواصلة تكون مفيدة لعمليات التحقق من الصوت والستكشاف مشاكل النظام وحلها

.مستوى النغمة وترددها

.وسيؤثر كسب النظام بشكل عام على مستوى النغمة .يقوم منشئ النغمات بإدخال سلسلة اإلشارة قبل كسب النظام :مالحظة

Audio > Tone Generator :من قائمة القنوات
.استخدم بكرة التحكم لتحديد مستوى وتردد للنغمة

.للحفظ ENTER اضغط على

.إليقاف تشغيل المنشئ Off على Level اضبط المستوى :نصيحة

مراقبة السماعة
.على شبكتك Dante يوفر مقبس مراقبة سماعة الرأس خيارات لالستماع إلى قناة جهاز استقبال محددة أو لتقييم ومراقبة الصوت من األجهزة الممكِـّـنة لـ

.لالستماع إلى قناة جهاز استقبال، حدد رقم القناة واستخدم مقبض مستوى الصوت لضبط مستوى اإلشارة
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خيارات مراقبة السماعة
.الموجودة على شبكتك وضبط إعدادات سماعة الرأس Dante تتيح لك خيارات سماعة الرأس المتقدمة مراقبة الصوت من أجهزة

:استخدم بكرة التحكم لتحديد أحد الخيارات التالية .من خالل الضغط على مقبض مستوى صوت سماعة الرأس Headphone Monitor حاول الوصول إلى القائمة

Dante استعراض

.قم بالتمرير لتحديد ومراقبة جهاز بسماعات الرأس .في شبكتك Dante اضغط على بكرة التحكم للبحث عن قنوات

Dante Cue

يمكنك .، مع السماح لجهاز االستقبال بالتصرف كنقطة مراقبة مركزية بالنسبة لنظامكCue Station استخدم بكرة التحكم لتكوين جهاز االستقبال على أنه
من خالل الضغط مع االستمرار على زر القناة بجهاز االستقبال Cue Group يمكن مراقبة القنوات الموجودة في .Cue Groups إضافة قنوات إضافية إلى

.المصدر

إعدادات سماعة الرأس

:خيارات التكوين

LIMITER THRESHOLD: د سماعة الرأس من أجل الحماية من الزيادات غير المتوقعة في مستوى اإلشارةِّضبط نقطة بدء التشغيل لمحد
FD-S PRE/POST SELECTION: ويكون هذا اإلعداد .تحديد نقطة مراقبة صوت في مسار اإلشارة قبل أو بعد معالجة تنوع التردد لسماعة الرأس

.ا لعزل مصادر الضجيج أو التداخلًمفيد

تضخيم النظام
يتم تحديث .تتيح لك ميزة كسب النظام عرض وحساب جميع مراحل الكسب في سلسلة اإلشارات، بما في ذلك لوحات المدخالت واإلزاحة وكسب جهاز االستقبال

.مستويات إخراج الصوت في الوقت الفعلي بينما يتم ضبط الكسب

Audio > System Gain :محددة Channel من قائمة
.تعرض شاشة العرض اللوحات واإلزاحة إلعداد كسب جهاز االستقبال وأجهزة اإلرسال

.XLR ومخرج )مم 6.3( بوصة ¼ استخدم بكرة التحكم لضبط كسب جهاز االستقبال في الوقت الفعلي مع مراقبة مستويات اإلخراج الصافي في مخرج
.عند االنتهاء EXIT اضغط على
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االتصال بالشبكة
Networking Receivers

The receiver features a 4-port network interface. Dante technology provides an integrated solution to distribute digital audio.
Dante uses standard IP over Ethernet and safely coexists on the same network as IT and control data. Selectable networking

modes route port signals for flexible network set up.

Network Control Software
Receivers can be controlled by Shure Control (Wireless Workbench) for remote management and monitoring. The Dante

Controller manages digital audio routing. Signals for AMX and Crestron controllers are carried on the same network as Shure
Control.

Shure Control

Wireless Workbench (WWB) software provides comprehensive control for wireless audio systems. Wireless Workbench
enables remote adjustments to networked receivers for real-time changes to gain, frequency, RF power, and control locks.

A familiar channel strip interface displays audio meters, transmitter parameters, frequency settings, and network status.

Dante

The Dante Controller is a free software program created by Audinate  to configure and manage networks of Dante-
enabled devices. Use the Controller to create audio routes between networked components and to monitor the status of

online devices.

Dante Controller and Lock Settings
Version 1.2.X introduces support for Dante Device Lock for AD4D and AD4Q. Dante Device Lock is a feature of Dante

Controller that allows you to lock and unlock supported Dante devices using a 4-digit PIN (Personal Identification Number).
When a device has a Dante lock turned on, Dante audio will continue to flow according to existing subscriptions, but its

subscriptions and settings can't be controlled or configured.

If you forget your Dante Device Lock PIN, see the Device Lock section of the Dante Controller User Guide for instructions on
how to proceed.

Dante Domain Manager
Version 1.2.X introduces support for Dante Domain Manager (DDM) for AD4D and AD4Q. DDM is network management

software that enables user authentication, role based security, and audit capabilities for Dante networks and Dante-enabled
products.

Considerations for Shure devices controlled by DDM:

When you add Shure devices to a Dante domain, leave the local controller access setting in Read Write. Otherwise,
access to Dante settings, device factory reset, and device firmware updates will be disabled.

When a device is managed by a Dante Domain and the Dante Domain is disconnected, access to Dante settings,
device factory reset and device firmware updates will be disabled. When a device reconnects to the Dante Domain, it

follows the policy set for it in the Dante Domain.

See the Dante Domain Manager User Guide for more information.

™
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Networking Modes and Switch Configuration
The receiver offers two selectable networking modes:

Split/Redundant: This mode places Dante audio and Shure control on separate networks, while allowing you to take
advantage of Dante redundancy.

Switched: In Switched mode, the receiver acts as a 4-port network switch. Shure control and Dante audio are present
on all network ports.

Network
Mode

Port Function and Signals

Application
Port 1Port 2

Port 3
(Primary)

Port 4
(Secondary)

SWITCHED

Shure
control,
Dante
primary

Shure
control,
Dante
primary

Shure
control,
Dante
primary

Shure control,
Dante primary

For single network installations of star or
daisy-chained networks.

SPLIT/
REDUNDANT
(Factory
setting)

Shure
control

Shure
control

Dante
primary

Dante
secondary

Primary and secondary ports are
configured are separate networks to
provide isolation between control signals
and audio signals.

To configure the switch mode:

Device Configuration > Network Configuration.
Select Setup to enter the Switch Configuration menu.

Use the control wheel to change the mode.
Press ENTER to reboot the receiver and change the mode.

Diagram of switched mode:
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IP Address Configuration
An IP address must be assigned to each device in the network to ensure communication and control between components.

Valid IP addresses can be assigned automatically using a DHCP server or manually from a list of valid IP addresses. If using
Dante audio, a separate Dante IP address must also be assigned to the receiver.

Automatic IP Addressing Mode

If using a DHCP capable Ethernet switch, set the DHCP switch to ON.
From the Device Configuration menu: Network Configuration > Next

Press the control wheel to enable editing of the Mode, and then set the mode to Automatic.

Manual IP addressing Mode

From the Device Configuration menu: Network Configuration > Next
Press the control wheel to enable editing of the Mode, and then set the mode to Manual

Set valid IP addresses and subnet values, and then press ENTER to save.
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متصفح الشبكة
IP يمكنك عرض معلومات حول األجهزة التي تم اكتشافها، بما في ذلك مُـعرف الجهاز وعنوان .يتيح لك متصفح الشبكة اكتشاف األجهزة األخرى المتصلة بشبكتك

.وإصدار البرنامج الثابت واسم الطراز

Device Configuration: Network Browser من القائمة
.سيقوم متصفح الشبكة، عند تحديده، باكتشاف األجهزة الموجودة على الشبكة وإدراجها في قائمة

.استخدم بكرة التحكم للتمرير عبر األجهزة وحددها

:تتوفر المعلومات واإلجراءات التالية من متصفح الشبكة

Show: لتحديد الجهاز من القائمة
Flash: لوميض مؤشرات LED للوحة األمامية

Info: يعرض معرف الجهاز والطراز وعنوان IP وإصدار البرنامج الثابت
Flash All: تومض اللوحة األمامية لجميع األجهزة

استكشاف أخطاء الشبكة وإصالحها
واحد لكل شبكة DHCP ال تستخدم سوى خادم

يجب أن تشترك جميع األجهزة في نفس قناع الشبكة الفرعية
يجب أن يكون لدى جميع أجهزة االستقبال نفس مستوى مراجعة البرنامج الثابت المثبّـت

:ابحث عن رمز الشبكة المضاءة على اللوحة األمامية أو شاشة كل جهاز من األجهزة

.الموجودة على مقبس الشبكة LED إذا لم يكن الرمز مضيئًـا، تحقق من توصيل الكبل ومصابيح

.ورمز الشبكة LED ، استبدل الكابل وأعد التحقق من مصابيحًمضيئة والكابل موصال LED إذا لم تكن مصابيح

:بالشبكة WWB6 للتحقق من اتصال

.واستخدم عالمة التبويب عرض اإلحصاء لرؤية األجهزة المتصلة بالشبكة Wireless Workbench قم ببدء تشغيل برنامج
Wireless من أحد األجهزة الموجودة على الشبكة وتحقق مما إذا كان يمكنك اختباره من جهاز الكمبيوتر الذي يعمل عليه برنامج IP اعثر على عنوان
Workbench.
").192.168.1.100" مثل( للجهاز "IP أمر اختبار اتصال عنوان" ، اكتبWINDOWS/MAC من مطالبة أمر

تم( أما في حالة فشل اختبار االتصال .، فمن ثم يمكن لجهاز الكمبيوتر رؤية الجهاز على الشبكة)لم يتم فقدان أي حزمة( في حالة نجاح اختبار االتصال
.لجهاز الكمبيوتر للتأكد من أنه على نفس الشبكة الفرعية IP ، فمن ثم تحقق من عنوان)من الحزم %100 فقدان

، تحقق للتأكد من أن جميع جدران الحماية إما معطلة أو تسمح بنقلWWB6 في حالة نجاح اختبار االتصاالت وال تزال ال تُـعرض األجهزة في مستودع
.وتحقق من أن إعدادات جدار الحماية ال تمنع الوصول إلى الشبكة .إلى التطبيق WWB بيانات الشبكة

التشغيل
تعيين معرف الجهاز

.من نظام كبير ًيساعد تعيين األسماء أو المُـعرفات المخصصة من تسهيل عملية المراقبة والتنظيم عندما يكون جهاز االستقبال جزء

Device Configuration: Device ID من القائمة
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.اضغط على بكرة التحكم وقم بتدويرها لتحرير المُـعرف
.للحفظ ENTER اضغط على

تعيين اسم القناة
.من نظام كبير ًتساعد عملية تعيين أسماء فريدة من نوعها لكل قناة من القنوات في عملية تحديد القنوات وتنظيمها عندما يكون جهاز االستقبال جزء

.Channel Name اختر قناة ثم انتقل إلى
.اضغط على بكرة التحكم لتمكين التحرير، ثم قم بتشغيل البكرة والضغط عليها للتحرير

.للحفظ ENTER عند االنتهاء من ذلك، اضغط على

قفل عناصر التحكم وإلغاء قفلها
ويمكن قفل وإلغاء قفل اللوحة األمامية ومفتاح الطاقة بشكل .استخدم ميزة القفل لمنع حدوث التغييرات العرضية أو غير المصرح بها على عناصر التحكم واإلعدادات

.مستقل

Device Configuration: Locks من القائمة
.استخدم بكرة التحكم لتغيير حالة قفل عناصر التحكم في اللوحة األمامية أو مفتاح الطاقة

.للحفظ ENTERاضغط على

خيارات شاشة العرض
:يعرض جهاز االستقبال خيارات العرض التالية

Brightness: Low، Medium، High, Auto
Invert: نص أبيض اللون على خلفية سوداء أو نص أسود اللون على خلفية بيضاء

Display Sleep: ثانية 60 أو 30 أو 10 عرض خيارات إيقاف تشغيل شاشة العرض ومؤشر اإلضاءة باللوحة األمامية بعد

.Display Sleep اضغط على أي عنصر تحكم باللوحة األمامية لمقاطعة :تلميح

Device Configuration: Display من القائمة
.Sleep Display أو Invert أو Brightness استخدم بكرة التحكم لتعديل إعدادات

.للحفظ ENTER اضغط على

حفظ إعدادات جهاز االستقبال كإعدادات المستخدم المسبقة
وتُـخزن اإلعدادات المسبقة كافة إعدادات جهاز االستقبال لتوفير طريقة سريعة .تسمح إعدادات المستخدم المسبقة بحفظ اإلعداد الحالي لجهاز االستقبال واستعادته

.إعدادات مسبقة في ذاكرة جهاز االستقبال 4 يمكن تخزين ما يصل إلى .لتكوين جهاز استقبال أو التبديل بين عدة إعدادات مختلفة
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:واختر أحد الخيارات التالية User Presets ، انتقل إلىDevice Configuration من القائمة

Restore a User Preset: استخدم بكرة التحكم لتحديد إعداد مسبق محفوظ مسبقًـا
Save a User Preset: استخدم بكرة التحكم لحفظ إعدادات جهاز االستقبال الحالية باعتبارها إعدادات مسبقة

Delete a User Preset: استخدم بكرة التحكم لتحديد إعداد مسبق وحذفه

المسبقة IR برمجة أجهزة اإلرسال باستخدام إعدادات
".IR" المسبقة ضبط جميع معلمات جهاز اإلرسال تلقائيًـا من جهاز االستقبال أثناء مزامنة األشعة تحت الحمراء IR تتيح عملية ضبط إعدادات

، التي تترك هذا اإلعداد دون تغيير من خاللNo Change ويحتوي كل إعداد مسبق على القيمة االفتراضية .IR Presets يمكن تكوين المعلمات الفردية في القائمة
".IR" مزامنة األشعة تحت الحمراء

IR Presets :اختر من قائمة القناة
.للحفاظ على اإلعدادات الحالية No Change حدد .استخدم بكرة التحكم لتحديد المعلمات وتحريرها من القائمة المُـحددة مسبقًـا

.للحفظ ENTER اضغط على

التشفير
.لضمان إمكانية مراقبة جهاز االستقبال المتصل بجهاز اإلرسال فقط لمحتوى الصوت )AES-256( يتميّـَـز جهاز االستقبال بمعيار التشفير المتقدم

.أو جودة الصوت أو تباعد القنوات Dante شارات صوتِال يؤثر التشفير على إ .عند تمكينه، يتم استخدام التشفير لجميع قنوات جهاز االستقبال :مالحظة

.Device Configuration: Device RF > Encryption من القائمة
.On استخدم بكرة التحكم لتحديد

.للحفظ ENTER اضغط على
سوف يظهر رمز مفتاح التشفير على شاشة العرض لكل من جهاز االستقبال .الستكمال التشفير بين جهاز اإلرسال وجهاز االستقبال IR قم بإجراء مزامنة

.وجهاز اإلرسال

:مالحظة

.تعطيل التشفير أو طلب مفتاح تشفير جديد يتطلب مزامنة إلرسال اإلعدادات لجهاز اإلرسال/إن أي تغيير في حالة التشفير بجهاز االستقبال مثل تمكين

.وقم بإعادة مزامنة جهاز اإلرسال لمحو التشفير Off إلزالة التشفير، استخدم بكرة التحكم لتحديد :تلميح

Cooling Fan
.يحتوي جهاز االستقبال على مروحة تبريد داخلية للحماية من ظروف درجة الحرارة الزائدة

Device Configuration: Fan من القائمة
:اختر من خيارات إعداد المروحة التالية

Auto: سيتم تشغيل المروحة تلقائيًـا في حالة ارتفاع درجة حرارة جهاز االستقبال
On: ستعمل المروحة باستمرار لتوفير أقصى تبريد مُـمكن في البيئات الدافئة

.Fan يتم عرض درجة حرارة جهاز االستقبال الداخلي على شاشة عرض :نصيحة
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استعادة إعدادات جهاز االستقبال على ضبط المصنع
.بمسح اإلعدادات الحالية واستعادة إعدادات ضبط المصنع Factory Reset تقوم وظيفة

.سيتم مسح جميع اإلعدادات الحالية أثناء إعادة الضبط وسوف يحتاج جهاز االستقبال إلعادة التشغيل :تنبيه

Device Component: Factory Reset من القائمة
.Device Configuration للعودة لقائمة EXIT إلعادة تعيين جهاز االستقبال، أو اضغط على ENTER اضغط على

استكشاف المشاكل وإصالحها
...راجع الحلالمشكلة

الطاقة، أو الكابالت، أو الترددات الالسلكية، أو عدم تطابقال يوجد صوت
التشفير

الكسب، الكابالتالصوت الضعيف أو التشوه

)RF( التردد الالسلكيضعف النطاق، اندفاعات الضوضاء غير المرغوب فيها، أو المشكالت

وسائل تأمين الواجهة.يتعذر إيقاف تشغيل جهاز اإلرسال أو تغيير إعدادات التردد، أو تتعذر برمجة جهاز االستقبال

عدم مطابقة التشفيررسالة عدم مطابقة التشفير

عدم مطابقة البرنامج الثابترسالة عدم مطابقة البرنامج الثابت

بطارية جهاز اإلرسال ساخنةرسالة بطارية جهاز اإلرسال ساخنة

التردد الالسلكياألحمر لتعطل الهوائي LED مؤشر

الطاقة
.افحص مؤشرات البطارية واستبدل بطاريات جهاز اإلرسال إذا لزم األمر .ا كهربائيًـا كافيًـاًتأكد من أن جهاز االستقبال وجهاز اإلرسال يتلقيا جهد

الكسب
/تأكد من أن مستوى اإلخراج على الجزء الخلفي من جهاز االستقبال يتطابق مع إعداد إدخال الميكروفون .اضبط اكتساب النظام في الجزء األمامي من جهاز االستقبال
.معالج اإلشارة الرقمية )DSP( الخط بوحدة التحكم في مزج الصوت أو مضخِـّـم الصوت أو

الكابالت
.تأكد أن جميع الكابالت والموصالت تعمل بشكل جيد
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وسائل تأمين الواجهة
أو LCD على لوحة Locked سوف تعرض الميزة المؤمنة أو الزر شاشة .يمكن تأمين جهاز اإلرسال وجهاز االستقبال لمنع التغييرات العرضية أو غير المرخصة

.سيومض رمز التأمين بجهاز اإلرسال

عدم مطابقة التشفير
.أعد مزامنة جميع أجهزة االستقبال واإلرسال بعد تمكين التشفير أو تعطيله

عدم مطابقة البرنامج الثابت
راجع موضوع البرنامج الثابت إلجراء تحديث .يجب أن تكون ألجهزة اإلرسال وأجهزة االستقبال المقترنة نفس إصدار البرنامج الثابت المثبّـت لضمان التشغيل المتسق

.للبرنامج الثابت

بطارية جهاز اإلرسال ساخنة
.اترك الجهاز ليبرد وبعد ذلك عليك مراعاة تبديل بطارية جهاز اإلرسال لمتابعة التشغيل .د بطارية جهاز اإلرسال، فإن جهاز اإلرسال سيتوقف عن التشغيلُإذا لم تبر

.ا عن مصادر الحرارة الخارجية تلكًحدد أي مصادر حرارة خارجية محتملة التأثير في جهاز اإلرسال وقم بتشغيل جهاز اإلرسال بعيد

.ا عن مصادر الحرارة الخارجية في ظروف درجة حرارة معقولة للحصول على أفضل أداءًيجب تخزين جميع البطاريات وتشغيلها بعيد

)RF( التردد الالسلكي

)RF( للتردد الالسلكي LED مؤشرات
.مضيئًـا، فيعني هذا أن وحدة االستقبال لم تكتشف وجود وحدة إرسال RF للتردد الالسلكي LED إذا لم يكن مؤشر

أو يمكن أن تكون من يمكن أن تكون اإلشارة من جهاز اإلرسال، .ذات اللون البرتقالي إلى كمية طاقة التردد الالسلكي المستلمة RF لقوة إشارة LED تشير مؤشرات
برتقالي اللون في حالة وميض أثناء توقف جهاز اإلرسال، فهذا يعني أن تلك RF للتردد الالسلكي LED إذا كان هناك أكثر من مؤشري .مصدر تداخل، مثل بث تلفاز

.، وعليك تجربة قناة مختلفةًالقناة ربما تواجه تداخال

إذا .يمكن أن تتسبب األحمال الزائدة في حدوث تداخل في تثبيتات األنظمة المتعددة .باللون األحمر إلى التحميل الزائد للتردد الالسلكي RF لـ LED يشير مؤشر
.كنت تعاني من حمل زائد، فقم بإيقاف تشغيل جهاز االستقبال لمعرفة إذا ما كان يسبب التداخل مع المكونات األخرى

.يتحول زر تحديد القناة الرقمي أيضًـا إلى اللون األحمر لإلشارة إلى التداخل

لم يتم تحديد القناة، يوجد تداخل = أحمر خافت
تم تحديد القناة، يوجد تداخل = أحمر ساطع

التوافق
.عليك بإجراء مسح ومزامنة لضمان ضبط جهاز اإلرسال وجهاز االستقبال على المجموعة والقناة نفسهما

.انظر إلى ملصق النطاقات الموجود على جهاز اإلرسال وتأكد من أن جهاز االستقبال معين إلى النطاق نفسه

تقليل التشويش
.عليك بإجراء مزامنة لنقل اإلعداد إلى جهاز اإلرسال .عليك بإجراء مسح للمجموعة أو القناة للعثور على أفضل تردد مفتوح

ال يلزم أن يتم ضبط األنظمة الموجودة في نطاقات تردد مختلفة( بالنسبة لألنظمة المتعددة، تأكد من ضبط جميع األنظمة إلى قنوات في نفس المجموعة
).على نفس المجموعة

حافظ على خط رؤية فيما بين هوائيات جهاز اإلرسال واالستقبال
وأجهزة الكمبيوتر LED مثل جدران( ا عن الكائنات المعدنية أو المصادر األخرى لتداخل التردد الالسلكيًقم بنقل هوائيات جهاز االستقبال أو توجيهها بعيد

).الالسلكية )PSM( والتأثيرات الرقمية ومحوالت الشبكة وكابالت الشبكة وأنظمة مراقبة االستريو الشخصية
).انظر أدناه( قم بتقليل تحميل التردد الالسلكي الزائد
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زيادة النطاق
من هوائي وحدة االستقبال، فيمكنك زيادة النطاق عن طريق تنفيذ أحد اإلجراءات )قدم 200 إلى 20( اًمتر 60 إلى 6 إذا كانت وحدة اإلرسال على بُـعد أكثر من

:التالية

).راجع أعاله( تقليل التداخل
.عليك بزيادة مستوى طاقة التردد الالسلكي لجهاز اإلرسال

.من وضع الكثافة العالية ًاستخدام الوضع العادي بدال
.استخدم هوائي اتجاهي نشط، أو نظام توزيع هوائيات، أو ملحقات هوائيات أخرى لزيادة نطاق التردد الالسلكي

تقليل فرط تحميل التردد الالسلكي
:للتردد الالسلكي باللون األحمر على جهاز االستقبال، جرب ما يلي LED إذا كنت ترى مؤشر

قلل مستوى طاقة التردد الالسلكي بجهاز اإلرسال
)قدمًـا 20( أمتار 6 ا عن جهاز االستقبال؛ على األقلًقم بنقل جهاز اإلرسال بعيد

.إذا كنت تستخدم هوائيات نشطة، فقلل كسب الهوائي أو المضخم
استخدم الهوائيات لجميع االتجاهات

أعطال الهوائي
.إلى وجود حالة قصر بالدائرة أو حمل زائد في منفذ الهوائي Antenna Fault األحمر في LED يشير مؤشر

تحقق من عدم تلف الهوائيات والكابالت
تأكد من عدم وجود حِـمل زائد على منافذ الهوائي

.أوقف الجهد الكهربائي في حالة استخدام هوائيات غير مزودة بالطاقة .تحقق من إعداد جهد انحياز الهوائي

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

المواصفات
مواصفات النظام

نطاق الموجات الناقلة للتردد الالسلكي
)انظر جدول التردد( ميجاهرتز، يختلف باختالف المنطقة 470-960

نطاق العمل
)قدمًـا 330( متر 100

يعتمد النطاق الفعلي على امتصاص :ملحوظة .يعتمد النطاق الفعلي على امتصاص إشارة التردد الالسلكي وانعكاسها والتشويش :ملحوظة
.إشارة التردد الالسلكي وانعكاسها والتشويش

حجم خطوة توليف الترددات الراديوية
كيلوهرتز، يختلف ذلك حسب المنطقة 25

https://www.shure.com/en-US/about-us/contact-us#form
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التباعد من قناة إلى أخرى
كيلوهرتز 350الوضع القياسي

كيلوهرتز 125وضع الكثافة المرتفعة

يختلف حسب المنطقة

رفض صورة اإلشارة
ديسيبل، بشكل نمطي 70>

حساسية التردد الالسلكي
من معدل خطأ البت 10 ديسيبل مللي عند 98−

الخرج التناظري لزمن الوصول
مللي ثانية 2.08قياسي

مللي ثانية 2.96عالي الدقة

االستجابة للتردد الصوتي
AD120 - 20 ديسيبل 1(± كيلوهرتز(

AD2تبعًـا لنوع الميكروفون :ملحوظة

)نطاق ديناميكي( معدل اإلشارة إلى التشويش
ديسيبل 12= - كيلوهرتز، إعداد كسب جهاز االستقبال 20 هرتز إلى 20 نموذجي، من

غير مرجّـحA المرجّـح

ديسيبل 117ديسيبل XLR120 خرج خط

ديسيبل 126ديسيبل AES3/Dante(130( رقمي

إجمالي التشويه التوافقي
10+ كيلوهرتز، كسب النظام عند 1 ديسيبل نطاق كامل، 6-

>0.0 1%

قطبية صوت النظام
مم 6.35 ورأس خرج يبلغ )XLR لمخرج 3 بالسن ًمقارنة( 2 ا كهربيًـا موجبًـا على السنًينتج الضغط الموجب على غشاء الميكروفون جهد

).بوصة 1/4(

نطاق درجة حرارة التشغيل
)درجة فهرنهايت 122( درجة مئوية 50 إلى )درجة فهرنهايت 0( درجة مئوية 18- من

.قد تؤدي خصائص البطارية إلى تقليل هذا النطاق :ملحوظة

نطاق درجة حرارة التخزين
)درجة فهرنهايت 149( درجة مئوية 65 إلى )درجة فهرنهايت 20(- درجة مئوية 29- من

إخراج الصوت
نطاق ضبط التضخيم

)باإلضافة إلى إعداد كتم الصوت( ديسيبل 1 ديسيبل بتدرج 42+ إلى 18−

-5
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التكوين
XLRصوت=3 ،+ صوت=2 أرضي،=1( محول مقترن متوازن (−

TRS
= ، جلبة- صوت =، حلقة+ صوت = رأس( محول مقترن متوازن

)أرضي

المعاوقة
XLR خرج خط,  نموذجي,  أوم 100

)أومحمل 200K ( إخراج كامل النطاق
فولت ديسيبل  LINE+18 إعداد

فولت ديسيبل  MIC−12 إعداد

TRS+8  فولت ديسيبل

الخط/مفتاح الميكروفون
ديسيبل 30 لوحة

حماية طاقة الفانتوم
نعم

األبعاد
عمق × عرض × مم طول 333 × 483 × 44

الوزن
، من دون الهوائيات)أرطال 10.6( كجم 4.8

اإلطار
الصلب؛ األلمونيوم المسحوب

متطلبات الطاقة
أمبير كحد أقصى 0.68 هرتز، 60-50 فولت من التيار المتردد، 240 إلى 100

تبديد الطاقة الحرارية
)الساعة/وحدات حرارية بريطانية 106  (واط 31الحد األقصى

)الساعة/وحدة حرارية بريطانية  72  (واط  21وضع السكون

متطلبات طاقة التيار المستمر
.أمبير كحد أقصى   4.0 فولت من التيار المباشر، 14.8 إلى 10.9 من

واجهة الشبكة
Dante صوت رقمي بتقنية ,جيجابت في الثانية1 ,ميجابايت 10/100

إمكانية معالجة الشبكة
يدوي IP أو عنوان DHCP خادم

أقصى طول للكابل
)قدم 328( م 100
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خرج التسلسل
نوع الموصل

BNC

لتوصيل جهاز استقبال إضافي في نفس النطاق :مالحظة

التكوين
غير متوازن، مستتر

المعاوقة
أوم 50

فقد اإلدخال
نموذجي ,ديسيبل 0

خرج التردد الالسلكي
رفض االستجابة الطفيلية

نموذجي ,ديسيبل 80أكبر من

نوع الموصل
BNC

المعاوقة
أوم 50

فولتية االنحياز
لكل هوائي ,أمبير الحد األقصى 150 ,فولت تيار مباشر 13.5 إلى 12

قابل للتبديل بين وضعي التشغيل واإليقاف

نطاق الموجات الناقلة للتردد الالسلكي، يعتمد على الطراز
AD4Q=A470 - 636 ميجاهرتز

AD4Q=B606 - 810 ميجاهرتز

AD4Q=C750 - 960 ميجاهرتز
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الجداول والمخططات
خرج الصوت

بوصة ¼ إلى XLR خرج
.بوصة ¼ إلى خرج XLR استخدم مخطط األسالك التالي لتحويل إخراج

نطاقات التردد جهاز استقبال
)ميجاهرتز( نطاق الترددالنطاق

G53470 510 إلى

G54479 565 إلى

G55†470 636 إلى*

G56470 636 إلى

G57 (G57+)470 616 إلى 614* (616 إلى( ***

G62510 530 إلى

H54520 636 إلى

K53606 698 إلى*

K54606 663 إلى**
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1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12

)ميجاهرتز( نطاق الترددالنطاق

K55606 694 إلى

K56606 714 إلى

K57606 790 إلى

K58622 698 إلى

L54630 787 إلى

L60697.875 إلى 630.125 من

P55694 806 إلى 803 ،758 إلى 748 ،703 إلى

R52794 806 إلى

JB806 810 إلى

X51925 937.5 إلى

X55941 960 إلى

Z16††1260 إلى 1240 من

.ميجا هرتز 614 إلى 608 مع فجوة بين*

.ميجا هرتز 653 إلى 616 ميجا هرتز وفجوة بين 614 إلى 608 مع فجوة بين**

10 ويقتصر الحد األقصى لطاقة جهاز اإلرسال على .ميجاهرتز 616 إلى 614 ميجاهرتز من الطيف اإلضافي 2 بمقدار G57 نطاق +G57 يمد تحديد نطاق***
.ميجاهرتز 616 إلى 614 ميجاوات بين

.ميجاوات 10 الحد األقصى لمستوى الطاقة في بيرو هو .فيستخدم في البرازيل وضع الكثافة المرتفعة .ختلف وضع التشغيل طبقًـا للمنطقة†

††Z16 لليابان فقط
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดทางเทคนิคของ กสทช.

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

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
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.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

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

)أستراليا( تحذيرات بالنسبة لألجهزة الالسلكية
، سيتوافق هذا الجهاز2014 ديسمبر، 31 قبل .، ويتوافق مع جميع شروط الترخيص التي تتضمن ترددات التشغيلACMA يعمل هذا الجهاز بموجب ترخيص من فئة

ميجا هرتز لتحقيق االمتثال للقوانين 820-694 ديسمبر، يجب تشغيل هذا الجهاز في نطاق 31 بعد :تحذير .ميجاهرتز 820-520 في حالة تشغيل في نطاق تردد
.السارية

الشهادات
.CE يحقق هذا المنتج المتطلبات األساسية لكل التوجيهات األوروبية ذات الصلة وهو مؤهل لعالمة

.من قوانين لجنة االتصاالت الفيدرالية 15 معتمدة بموجب إعالن التوافق مع شروط القسم

.IEC 60065 يتوافق مع متطلبات السالمة الكهربائية المستندة إلى

:المنتج يلبي المتطلبات األساسية لجميع التوجيهات األوروبية التالية

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

الرجاء اتباع نظام إعادة التدوير اإلقليمي للبطاريات والنفايات اإللكترونية :ملحوظة

.CE يحقق هذا المنتج المتطلبات األساسية لكل التوجيهات األوروبية ذات الصلة وهو مؤهل لعالمة

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

:الممثل األوروبي المعتمد
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

https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity
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EMEAsupport@shure.de :البريد اإللكتروني

)كندا( تحذيرات بالنسبة لألجهزة الالسلكية
وإذا أراد المستخدم الحصول على الحماية من خدمات الراديو األخرى العاملة في نطاقات التلفزيون نفسها، .يعمل هذا الجهاز على أساس عدم الحماية وعدم التداخل

وللحصول على مزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة وثيقة االبتكار والعلوم والتنمية االقتصادية في كندا، دائرة .فسيلزمه الحصول على ترخيص باستخدام الراديو
.، الترخيص الطوعي لألجهزة الالسلكية منخفضة الطاقة المعفاة من الترخيص في نطاقات التلفزيونCPC-2-1-28 إجراءات العميل

）一（本产品符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”的具体条款和使用场景；

）二（不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改

发射天线；

）三（不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；

）四（应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；

）五（如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；

）六（在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、

导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门

的规定。
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