
AD600
الرقمي Axient وحدة إدارة الطيف الترددي لجهاز

User guide for the Shure AD600 Spectrum Manager. Includes specifications, networking, antenna configuration, and more.
Version: 3.2 (2023-C)
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AD600   
الرقمي Axient وحدة إدارة الطيف الترددي لجهاز

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

.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

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
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تحذير
.في حالة دخول مياه أو كائنات غريبة داخل الجهاز، قد يؤدي ذلك إلى حدوث حريق أو صدمة كهربائية

.أو تعطل المنتج/فقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابة جسدية و .ال تحاول تعديل هذا المنتج

نظرة عامة
استخدم ميزات التنسيق الموجه لتخطيط .الرقمي هو أداة فائقة اإلمكانات لتخطيط تنسيق الترددات وإدارته Shure AD600 لجهاز Spectrum Manager إن

.تتوفر أدوات إضافية لتحليل الطيف الترددي والتقاط البيانات ومراقبة الصوت من األجهزة المتوافقة على شبكتك .الترددات ومسحها ونشرها إلى نظامك بالكامل

:هو حل يشتمل على أداة واحدة إلدارة طيف التردد الالسلكي AD600 إن

تنسيق التردد الشامل والمتقدم لشبكتك
مسح سريع وفوري للعثور على الترددات المتاحة ومراقبة نشاط الترددات الالسلكية

لعرض طيف التردد الالسلكي وتحليله )سم 6.75(1 بوصات 6.6 شاشة باأللوان كبيرة مقاس
تنسيق موجه للتردد لتوفير الوقت والجهد في بيئات التردد الالسلكي الصعبة

أدوات لعرض نشاط التردد وتحليله واالستماع إليه
جيجاهرتز لدعم نطاقات تردد متعددة 2 ميجاهرتز إلى 174 :نطاق الضبط

وصالت هوائي لدعم أجهزة متعددة وزيادة خيارات التغطية 6
التقاط البيانات وتخزينها ألرشفة معلومات التردد الالسلكي ألغراض التحليل

تم تمكين الشبكة لعمليات نشر النظام على نطاق واسع
لتخزين البيانات الخارجية لعمليات المسح وسجالت األحداث والبيانات األخرى USB وصلة

للمراقبة المتقدمة للصوت في شبكتك Dante تم تمكين
لتوسيع خيارات التحكم والمراقبة Wireless Workbench منتج متوافق مع برنامج

ما هي محتويات العبوة
AD600

)على حسب المنطقة( V كابل الطاقة بقفل على شكل حرف
USB كابل تمديد

)90YT1371( طقم أجهزة التركيب على حامل

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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اللوحة األمامية واللوحة الخلفية

مقبض مستوى صوت سماعة الرأس ①

.وإعدادات سماعة الرأس Dante اضغط على المقبض للوصول إلى خيارات .ا بحمل اإلشارة الزائدًمؤشر تقليم يصدر تحذير .يتحكم في مستوى صوت سماعة الرأس

مقبس الشاشة، مقبس سماعة الرأس ②
).مم 6.35( بوصة ¼ مقبس إخراج الصوت مقاس

:الشاشة ③
.شاشة عرض باأللوان لعرض طيف التردد الالسلكي وتحليله

أزرار الوظائف ④
.وتضيء حينما تتوفر الخيارات )من أعلى إلى أسفل( F4و ،F3و F2و ،F1 يتم تسمية األزرار .يتم الضغط عليها للوصول إلى خيارات التعديل والتكوين

زر اإلدخال ⑤
.يتم الضغط عليه لحفظ التغييرات
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زر الخروج ⑥
.يؤدي الضغط عليه إلى إلغاء التغييرات والعودة إلى القوائم السابقة

بكرة التحكم ⑦

اضغط عليها للوصول إلى قائمة
اضغط لتحديد المعلمات أو عناصر القائمة

قم بالتدوير للتمرير عبر عناصر القائمة أو لتحرير قيمة معلمة

مفتاح التشغيل ⑧
.لتشغيل الوحدة أو إيقاف تشغيلها

مدخل طاقة التيار المتردد ⑨
.فولت من التيار المتردد 240-100 ، بقوةIEC موصل قفل

)قفل( تصاعد طاقة التيار المتردد ⑩
.لتسبب في تصاعد الطاقة عبر أجهزة متعددةل EIC استخدم كابالت اإلطالة

منافذ شبكة إيثرنت ⑪
:منافذ إيثرنت تحمل اإلشارات التالية 4

ctrl 1: التحكم في الشبكة، يدعم اإلمداد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت
ctrl 2: التحكم في الشبكة، يدعم اإلمداد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت

Dante primary: صوت Dante الرقمي
Dante secondary: صوت Dante الرقمي

المؤشرات الضوئية لحالة الشبكة ⑫

ال يوجد اتصال بالشبكة :مطفأ
االتصال بالشبكة نشط :أخضر مضيء
االتصال بالشبكة نشط، المعدل يتوافق مع حجم حركة المرور :أخضر وامض

يجابت في الثانية، وأن التقدير يتوافق مع حجم حركة مرور البياناتج 1 لإلشارة إلى أن االتصال بسرعة :كهرماني وامض

USB منفذ ⑬
.نقل بيانات المسح المسجلة إلى أجهزة التخزين الخارجية ومنها

)واحد لكل هوائي( المؤشر الضوئي النحياز الهوائي ⑭

تمكين ميل الهوائي :أخضر
أعطال الهوائي :أحمر
تعطيل ميل الهوائي :مطفأ

Fو Eو Dو Cو Bو A منافذ إدخال محورية للهوائيات ⑮
.Fو Eو Dو Cو Bو A وصلة التردد الالسلكي للهوائيات

فتحات التبريد ⑯
.الفتحات الموجودة على الجانب األمامي والخلفي لغرض التبريد
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شاشة العرض
استخدم بكرة التحكم لالنتقال إلى .من هذه الشاشة، يمكنك الوصول إلى القائمة الرئيسية وأدوات المسح .تعرض الشاشة الرئيسية نشاط التردد الالسلكي لكل هوائي

.خيارات القائمة أو لتشغيل مخططات الهوائي أو إيقاف تشغيلها

.هذه الخيارات مرئية فقط وال تؤثر في التنسيق أو مراقبة التردد االحتياطي :ملحوظة

الوصول إلى القائمة الرئيسية :القائمة الرئيسية
الوصول إلى أدوات المسح :أدوات المسح

لإلشارة إلى ما إذا كان العرض الحالي عبارة عن مسح مباشر أم ملف محفوظ :حالة المسح
ا لونيّـًـا في مخطط التردد الالسلكيًيتم ترميز كل هوائي ترميز :A-F الهوائيات

يجمع القيم القصوى في الوقت الفعلي من كل الهوائيات في مخطط واحد :الحد األقصى

مفتاح األيقونة
الوصفاأليقونة

USB: يظهر عند توصيل محرك أقراص تخزين بمنفذ USB. حدد األيقونة
.USB لرؤية المزيد من المعلومات وإخراج محرك أقراص

حدد األيقونة لرؤية أي إنذارات .يظهر عند وجود إنذار جهاز واحد أو أكثر :إنذار
.نشطة

عند تنشيط قفل الطاقة .يمنع إيقاف التشغيل العرضي :قفل مفتاح الطاقة
.قيد التشغيل AD600 وتبديل مفتاح الطاقة، يظل

عندما يكون قفل التحكم قيد .لمنع تغييرات القائمة :قفل اللوحة األمامية
.التنشيط، ال يمكن تحرير خيارات القائمة

.يظهر إذا تم تمكين التحكم في الوصول :التحكم في الوصول

.يرى أجهزة أخرى على الشبكة AD600 يظهر إذا كان :مؤشر حالة الشبكة

التنقل وعناصر التحكم
.استخدم أزرار الوظائف وبكرة التحكم ومفتاحي اإلدخال والخروج للتنقل إلى خيارات القائمة وتعيين المعلمات
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أزرار الوظائف ①
وتضيء حينما تتوفر خيارات )من أعلى إلى أسفل) 4Fو ،3Fو 2Fو ،1F تتم تسمية األزرار باألسماء .يتم الضغط عليها للوصول إلى خيارات التعديل والتكوين

.التحرير

بكرة التحكم ②

يتم الضغط عليها للدخول إلى قائمة
اضغط لتحديد عنصر قائمة

قم بالتدوير للتمرير عبر خيارات القائمة أو لتحرير معلمة

اإلدخال ③
.اضغط عليه لحفظ التغييرات

الخروج ④
.اضغط عليه إللغاء التغييرات والعودة إلى القائمة الرئيسية
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خريطة القوائم

أمثلة على النظام
نظام نطاق تردد واحد
:في نطاق التردد نفسه AD600 في هذا المثال، تعمل كل األجهزة المتصلة بـ

.لمطابقة نطاق التردد لكل جهاز استقبال متصل AD600 تعيين هوائيات
.تُـمكن إضافة أجهزة استقبال إضافية تعمل في نطاق التردد نفسه إلى الشبكة لتوسيع النظام

.AD600 قم بتوصيل منافذ تصاعد هوائي جهاز االستقبال بمدخالت الهوائي :نصيحة
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نظام ذو نطاق تردد متعدد
.أجهزة االستقبال التي تعمل في نطاقات تردد مختلفة AD600 في هذا المثال، يدعم

.لمطابقة نطاق التردد لكل جهاز استقبال متصل AD600 تعيين هوائيات
.تُـمكن إضافة أجهزة استقبال إضافية تعمل في نطاقات التردد نفسها إلى الشبكة لتوسيع النظام

.AD600 قم بتوصيل منافذ تصاعد هوائي جهاز االستقبال بمدخالت الهوائي :نصيحة
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1
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تكوين الهوائي
.هوائيات لدعم نطاقات تردد متعددة وتوفير تغطية أكبر لألنظمة المعقدة 6 ما يصل إلى AD600 يستخدم

منافذ الهوائي
يمكن تشغيل طاقة االنحياز .يمكن تكوين كل منفذ لمطابقة عرض النطاق الترددي للهوائي المتصل .منافذ هوائي على اللوحة الخلفية 6 على AD600 يحتوي جهاز

.عند استخدام الهوائيات النشطة

ضبط معلمات الهوائي
ميجاهرتز، فاختر الهوائيات المناسبة 534-470 على سبيل المثال، إذا كانت أجهزتك تعمل في نطاق من .بمجرد توصيل الهوائيات، يمكنك ضبط معلمات الهوائي

.ميجاهرتز 534-470 واضبط النطاق على

).AB/CD/EF( لضبط المعلمات لزوج من الهوائيات مقترن اضبط وضع التكوين على :نصيحة

الهوائيات > الجهاز تكوين > الرئيسية القائمة
.إذا كنت تريد عرض نشاط التردد الالسلكي وال تخطط الستخدام بيانات الهوائي بإحداثي التردد فقط العرض اختر .قم بتمكين الهوائيات

.ا مسبقًـا أو حدد نطاقًـا بشكل يدوي لمطابقة عرض النطاق الترددي للهوائيًاختر نطاقًـا مُـعد
.تشغيل على االنحياز في حال استخدام هوائي نشط، اضبط

.في نافذة التكوين التيار إجمالي عند استخدام الهوائيات النشطة، يظهر :ملحوظة
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نماذج تكوين الهوائي
.AD600 األمثلة التالية هي التكوينات الشائعة للهوائي

تغطية النطاق العريض
في هذا المثال، توجد .يتم تكوين الهوائيات لتطابق نطاق التردد لكل مجموعة من األجهزة .تدعم تغطية النطاق العريض األجهزة التي تكون في نطاقات تردد مختلفة

.اقات تردد مختلفةطن 3 زواج من الهوائيات الموضوعة لدعم األجهزة التي تعمل فيأ 3

تغطية على مساحة كبيرة
يتم تركيب الهوائيات بشكل إستراتيجي لتوفير تغطية التردد .تُـستخدم التغطية ذات المساحة الكبيرة في أماكن، مثل قاعات المؤتمرات أو الساحات الرياضية

.الالسلكي للمساحة وتقليل النقط الميتة ألدنى حد
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التغطية في مسار خطي أو موكبي
يتم توزيع الهوائيات على مساحات متباعدة لمنع الفجوات في التغطية على طول .تُـستخدم التغطية الخطية في مناطق، مثل الممرات الطويلة أو المدرجات أو الطرق

.المسار
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االتصال بالشبكة
برع PI روتوكولب aDnte تستخدم تقنية .لمراقبة الصوت الرقمي ًمتكامال ًحال Dante توفر تقنية .منافذ 4 بوجود واجهة شبكة ذات AD600 يتميّـَـز الطراز

تعمل أوضاع الشبكات المتاح االختيار من بينها على توجيه إشارات المنفذ .إيثرنت القياسي، وتتعايش بأمان على الشبكة نفسها مع بيانات التحكم وتقنية المعلومات
.من أجل إعداد شبكة مرن

أنواع إشارات الشبكة
:يتوفر الدعم ألنواع إشارات الشبكة التالية األنواع على الشبكة

ألنظمة الصوت الالسلكية ًتحكمًـا شامال Shure Wireless Workbench يوفر برنامج :Shure تحكم
Dante primary: إشارات صوت Dante الرقمي

Dante secondary: من صوت )االحتياطية( النسخة الثانية Dante primary الذي يُـستخدم غالبًـا لخيارات التوجيه اإلضافية

تكوين الشبكة الموجّـه
.ا موجهًـا لتبسيط الربط الشبكي لمعداتكًإعداد AD600 يوفر جهاز

:يتضمن اإلعداد ما يلي

وضع التحويل
Shure تحكم

Dante primary
Dante secondary

أوضاع االتصال عبر الشبكة
.يحدد وضع الربط الشبكي نوع اإلشارات التي يتم توجيهها إلى المنافذ
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إشارات المنفذ في وضع التحويل

Dante primaryو Shure تحكم ①

Dante primaryو Shure تحكم ②

Dante primaryو Shure تحكم ③

Dante primaryو Shure تحكم ④

االحتياطي/إشارات المنفذ في وضع االنقسام

Shure تحكم ①

Shure تحكم ②

③ Dante primary

④ Dante secondary

تعيين وضع التحويل
.اإلعداد > الشبكة إعدادات > الجهاز تكوين :من القائمة الرئيسية

.االحتياطي/االنقسام أو التحويل استخدم بكرة التحكم لضبط مفتاح التحويل إلى وضع
.للحفظ وإعادة التمهيد إدخال اضغط على

)IP عنوان( ضبط وضع الواجهة
ًأو يدويا DHCP باستخدام خادم ًصالحة تلقائيا IP يمكن تعيين عناوين .لكل جهاز في الشبكة لضمان تحقيق االتصال والتحكم بين المكونات IP يجب تعيين عنوان

.Dante لكل جهاز Dante منفصل لشبكة IP يجب أيضًـا تعيين عنوان ،Dante إذا كنت تستخدم صوت .الصالحة IP من قائمة عناوين

تلقائي

.ON على اإلعداد DHCP لِّ، فعليك بضبط مبدDHCP ل إيثرنت متصل بخادمِّفي حالة استخدام مبد
التالي > إعداد > الشبكة إعدادات :Device Configuration من القائمة

).جدُإن و( Dante Secondary، وDante Primary، وShure تحكم من ّلكل تلقائي على الواجهة وضع استخدم بكرة التحكم لتعيين
.للعودة إلى الشاشة الرئيسية رجوع عند االنتهاء، استخدم زر
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يدوي

التالي > إعداد > الشبكة إعدادات :Device Configuration من القائمة
.يدوي على الواجهة وضع استخدم بكرة التحكم لضبط

).جدُإن و( Dante Secondary، وDante Primary، وShure تحكم من ّوقيم شبكات فرعية وعبارات صالحة، لكل IP عيّـن عناوين
.للعودة إلى الشاشة الرئيسية رجوع عند االنتهاء، استخدم زر

متصفح الشبكة
واستخدم بكرة الشبكة متصفح > الجهاز تكوين > الرئيسية القائمة قم بالوصول إلى األداة من .على الشبكة Shure استخدم أداة متصفح الشبكة لعرض أجهزة

.التحكم لتحديد جهاز

تحديد الكل

.باللوحة األمامية لكل األجهزة على الشبكة للتحقق من االتصال LED يطلق وميضًـا من مؤشر

تحديث

.ث قائمة األجهزةّيحد

إصدار البرنامج الثابت

.لعرض طراز الجهاز الطراز حدد .يعرض إصدارات البرنامج الثابت لألجهزة الموجودة على الشبكة

.لهذه األجهزة IP فات األجهزة وعناوينّاضغط على بكرة التحكم لعرض معر :نصيحة

تنسيق التردد
.إحداثي تردد موجّـهًـا لتبسيط عملية العثور على الترددات لنظامك AD600 يوفر

:يتوفر خياران إلعداد اإلحداثي أو تعديله

اإلحداثي المنتظم الذي يعمل في معظم المواقف
اًا من التحكم في المعلمات للمواقف األكثر تعقيدًاإلحداثي المتقدم الذي يوفر مزيد

إنشاء إحداثي أو تعديله
.واختر إنشاء إحداثي جديد أو تعديل إحداثي موجودالتردد إحداثي > الرئيسية القائمة ، انتقل إلىّلبدء إحداثي

إذا كنت بحاجة إلى إضافة قنوات ظاهرية، أو قم بتعيين االستبعادات أو نقاط البدء Wireless Workbench استخدم الخيار المتقدم أو .اإلحداثي المنتظم يكون مالئمًـا في غالبية المواقف :ملحوظة
.يدويًـا، أو قم بتخصيص اإلحداثي الخاص بك بأي طريقة بخالف ذلك

.للتنقل عبر كل خطوة التالي اتبع المطالبات واختر

اختيار األجهزة :1 الخطوة

.استخدم بكرة التحكم لتحديد أجهزة لتضمينها في اإلحداثي الخاص بك
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المسح :2 الخطوة

عندما يستقر المسح إيقاف حدد .ا من البيانات لإلحداثي الخاص بكًيمكن لعمليات المسح األطول أن توفر مزيد .وراقب شاشة العرض المسح بدء حدد
.المخطط

احتساب :3 الخطوة

.لتعيين الترددات إلى أجهزتك وإكمال اإلحداثي نشر حدد .تلقائيًـا إحداثي التردد لنظامك AD600 سيحسب

.أعد مزامنة األجهزة المحمولة إذا لزم األمر :نصيحة

اإلحداثي المتقدم
في أي إحداثي متقدم، أنت من يقوم بتعيين المعلمات اإلضافية، مثل االستبعادات ونقاط .استخدم خيار اإلحداثي المتقدم عندما ال يلبي اإلحداثي المنتظم احتياجاتك

.البدء ومجموعات المستخدمين والقنوات التلفزيونية، يدويّـًـا

.للحصول على إحداثي متقدم Wireless Workbench يمكنك أيضًـا استخدام برنامج :نصيحة

.للتنقل عبر كل خطوة التالي اتبع المطالبات واختر .واختر الخيارات المتقدمة إلنشاء إحداثي أو تعديله التردد إحداثي > الرئيسية القائمة انتقل إلى

اختيار األجهزة :1 الخطوة

أضف قنوات ظاهرية إذا كنت بحاجة إلى تعيين إحداثي لترددات األجهزة غير المتصلة .استخدم بكرة التحكم لتحديد أجهزة لتضمينها في اإلحداثي الخاص بك
.بالشبكة

طلبات الترددات :2 الخطوة

.حدد مستوى التوافق والعدد المطلوب للترددات االحتياطية لكل جهاز

االستبعادات :3 الخطوة

:الختيار أي من االستبعادات التالية اإلعدادات حدد

تحميل ملفات المسح :عمليات المسح
حدد نقطة بدء ذروة المسح ونقط بدء االستبعاد :نقاط البدء

قم بتعيين تنسيق التلفزيون أو تحميل بيانات التلفزيون :القنوات التلفزيونية
إلضافة الترددات والنطاقات الستبعادها من الحساب "وظيفة اإلضافة" استخدم :قائمة االستبعادات

عندما يستقر المسح إيقاف حدد .ا من البيانات لإلحداثي الخاص بكًيمكن لعمليات المسح األطول أن توفر مزيد .وراقب شاشة العرض المسح بدء حدد
.المخطط

الخيارات المتقدمة :4 الخطوة

.اختر قوائم المستخدم ومجموعاته اإلقليمية :تحديد مجموعة مستخدم

.انقل األجهزة لتغيير األولوية :تغيير ترتيب اإلحداثي

لقفل كل الترددات المتوافق قفل حدد .للتحقق من الترددات بغرض التأكّـد من التوافق في بيئة التردد الالسلكي الخاصة بك تحليل حدد :تحليل قائمة الترددات
.المتوافقة

احتساب :5 الخطوة

.لحساب الترددات لنظامك بدء حدد

التعيين والنشر :6 الخطوة

.لتعيين الترددات إلى أجهزتك وإكمال اإلحداثي نشر حدد

.أعد مزامنة األجهزة المحمولة إذا لزم األمر :نصيحة
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أدوات المسح
قم بالوصول إلى أدوات المسح من عالمة التبويب الموجودة على .مجموعة من األدوات لتحليل الطيف، والتقاط البيانات، وتخصيص شاشة العرض AD600 يتضمن

.الشاشة الرئيسية

المؤشر

يتم عرض قيمة التردد وقوة .استخدم بكرة التحكم لوضع المؤشر في أي نقطة في المخطط .للنقل على مخطط التردد الالسلكي ًيضيف المؤشر خطّـًـا عموديّـًـا قابال
.اإلشارة للنقطة المحددة بجوار المؤشر

تصغير/تكبير

لتحديد الترددات الفردية في بيئات التردد الالسلكي Zoom استخدم .مخطط التردد الالسلكي للسماح بالتحليل المفصل لجزء من الطيف "تصغير/تكبير" يكبر الخيار
.المزدحمة

المدى

:استخدم بكرة التحكم لتحديد حدود المخطط لشاشة العرض أو حدد أحد اإلعدادات المسبقة التالية

المخطط يتطابق مع نطاق الهوائيات :نطاق الهوائي
المخطط يطابق قائمة الترددات :نطاق قائمة الترددات

االلتقاط

يمكن حفظ ملفات المسح لالستخدام كمرجع في .مسح فترات نشاط التردد الالسلكي وتخزينها لتوفير سجل للنشاط في طيف التردد الالسلكي AD600 يمكن لجهاز
.الترددات المتقدم ّوقت الحق أو لتحميلها إلحداثي

فتح المسح

.USB استخدم بكرة التحكم لتحميل عمليات المسح المحفوظة أو الملتقطة من محرك األقراص الداخلي أو محرك

المسح المباشر

.يُـرجع شاشة العرض إلظهار نشاط المسح في الوقت الفعلي إذا كنت تعرض ملفًـا محفوظًـا

االستماع

.ف على نوع اإلشارةّاستخدم بكرة التحكم لتحديد هوائي والتعر .االستماع إلى نشاط التردد الالسلكي في الطيف باستخدام سماعات الرأس

حفظ لقطة

.استخدم بكرة التحكم لحفظ الملف في دليل أو محرك أقراص .لحفظ بيانات المسح الظاهرة على الشاشة الحالية

العالمات
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والترددات االحتياطية ذات )الخضراء( والترددات االحتياطية )البيضاء( إلضافة العالمات المرمّـزة لونيّـًـا على شاشة العرض للتناغم مع الترددات قيد االستخدام
.استخدم بكرة التحكم لتحديد أنواع العالمات المراد عرضها ).الحمراء( الجودة المتدهورة

اإلدارة والمراقبة
مراقبة الصوت من خالل ميزة االستماع

.تتيح لك ميزة االستماع مراقبة الصوت المُـعاد تشكيله لألجهزة المتوافقة من مقبس سماعة الرأس

:يمكن لميزة االستماع مراقبة أنواع اإلشارة التالية

PSM300، وPSM900، وPSM1000، وBLX، وSLX، وULX، وUHF-Rالتناظري، و Axient ، مثلShure التناظرية من منتجات FM إشارات
Shure التناظرية من أنظمة السلكية غير تابعة لشركة FM إشارات
)كثافة قياسية وعالية( الرقمية غير المشفرة Axient إشارات

.يظهر رقم التردد بجوار المؤشر .استخدم بكرة التحكم لتحديد هوائي ولالنتقال إلى نقطة على الطيف .االستماع من قائمة أدوات المسح أو قائمة الترددات، حدد

Dante االستماع إلى الصوت باستخدام تصفح
.لى شبكتكع aDnte لالستماع إلى الصوت من األجهزة التي تدعم Dante استخدم تصفح

.Dante تصفح  > الرأس سماعات > الرئيسية القائمة أو انتقل إلى Dante تصفح اضغط على مقبض سماعة الرأس واختر
.Dante لعرض أي جهاز يدعم الكل فقط أو Shure لعرض أجهزة Shure اختر

.استخدم بكرة التحكم لتحديد جهاز وقناة من قائمة الشبكات
.اضبط مستوى صوت سماعة الرأس

مراقب قائمة الترددات
تظهر األجهزة الموجودة على الشبكة في مجموعة الترددات مع .األجهزة الموجودة على الشبكة وحالة الترددات المخصصة لها الترددات قائمة مراقب يعرض خيار

:حالة الترددات

الترددات المخصصة لألجهزة :االستخدام قيد
الترددات المتاحة كنسخ احتياطية :جاهز

الترددات االحتياطية غير المتوفرة بسبب الجودة الرديئة :متدهورة جودة ذو
Wireless Workbench اسم المنطقة المعيّـن من :المنطقة اسم
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:الترددات قائمة مراقب يمكنك تنفيذ المهام التالية من

.استخدم بكرة التحكم إلضافة األجهزة وتكوينها في قائمة الترددات :مجموعة إضافة
.استخدم بكرة التحكم لتحرير نقطة بدء المراقبة التي تحدد متى يُـعتبر التردد ذا جودة متدهورة :البدء نقطة تحرير
.تُـستخدم إلرسال ترددات جديدة أو محدثة لكل القنوات المُـدارة :النشر إعادة
.تُـستخدم لمسح قائمة الترددات من كل األجهزة :القائمة مسح

إدارة ملفات المسح
.USB أو من محرك أقراص خارجي متصل بمنفذ AD600 يمكنك حفظ بيانات المسح أو استيراد ملفات المسح من محرك األقراص الداخلي لجهاز

.الموجودة على الشاشة الرئيسية ثم اضغط على بكرة التحكم USB إلخراج جهاز تخزين خارجي، حدد أيقونة :نصيحة

ضبط التاريخ والوقت
.على ساعة داخلية تضيف طوابع زمنية لمسح الملفات واللقطات وإدخاالت سجل األحداث AD600 يحتوي جهاز

والوقت التاريخ > الجهاز تكوين :التحديد
.استخدم بكرة التحكم لضبط التاريخ والوقت والمنطقة الزمنية

.للحفظ إدخال اضغط على

قفل عناصر التحكم وإلغاء قفلها
ويمكن قفل اللوحة األمامية ومفتاح الطاقة وإلغاء قفلهما بشكل .ح بها على مفاتيح التحكم واإلعداداتّاستخدم أقفال التحكم لمنع التغييرات العرضية أو غير المصر

.مستقل

القفل عمليات > الجهاز تكوين > الرئيسية القائمة
.استخدم عجلة التحكم الختيار خيارات القفل

.للحفظ إدخال اضغط على

إعدادات سماعة الرأس
.مقبس سماعة رأس لمراقبة اإلشارات الصوتية AD600 يتضمن

الرأس سماعة إعدادات > الرأس سماعات :اضغط على مقبض سماعة الرأس أو تنقّـل من القائمة الرئيسية

.استخدم مقبض مستوى الصوت للتحكم في مستوى صوت سماعات الرأس
.يسيبلد -01 د الصوت هوِّاإلعداد االفتراضي لمحد .د لتوهين نقاط الذروة الصوتيةِّاضبط نقطة بدء المحد
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ضبط شاشة العرض
.السطوع ووقت النوم قابالن للضبط

:تتوفر خيارات العرض التالية

منخفض، متوسط، مرتفع، تلقائي :السطوع
، إيقاف تشغيل60 ،30 ،10 ):بالثواني( وضع السكون في الشاشة

.سيتم تنشيط وضع السكون من الشاشة الرئيسية فقط :مالحظة

العرض شاشة > الجهاز تكوين :التحديد
.استخدم بكرة التحكم لضبط السطوع أو لضبط وقت وضع السكون

.للحفظ إدخال اضغط على

إعدادات مروحة التبريد
المروحة :Device Configuration من القائمة

:اختر من خيارات إعداد المروحة التالية
يتم تشغيله تلقائيّـًـا لتنظيم درجة الحرارة :تلقائي
للعمل باستمرار لتوفير أقصى تبريد في البيئات الدافئة :تشغيل

.اعرض درجة الحرارة الداخلية على الشاشة :نصيحة

استكشاف المشاكل وإصالحها
.واحد فقط لكل شبكة DHCP استخدم خادم

.يجب أن تتشارك كل األجهزة قناع الشبكة الفرعية نفسه
.يجب أن يكون لدى كل األجهزة مستوى مراجعة البرنامج الثابت المثبّـت نفسه

:انظر إلى رموز الشبكة الموجودة على شاشة كل جهاز

.بمقبس الشبكة LED إذا لم يكن الرمز موجودا، فتحقق من اتصال الكابل ومؤشرات
.ورمز الشبكة LED ، استبدل الكابل وأعد التحقق من مصابيحًمضيئة والكابل موصال LED إذا لم تكن مصابيح

:لعرض األجهزة الموجودة على الشبكة )الكل عن البحث > الشبكة > المساعدة األداة" (البحث عن الكل" استخدم األداة المساعدة

.جميع األجهزة الموجودة على الشبكة "العثور على الكل" يسرد تقرير
.لضمان أنها موجودة على نفس الشبكة الفرعية "العثور على الكل" لألجهزة غير معروض في تقرير IP تحقق من عنوان

.Wireless Workbench نظام تعليمات راجع قسم الربط الشبكي في ،Wireless Workbench لحل مشكالت الشبكة المتعلقة بـ

سجل األحداث
يحتوي كل حدث على معرف وطابع زمني وفئة ووصف للمساعدة في استكشاف .يسجل سجل األحداث إجراءات وحدة إدارة التردد الطيفي واألجهزة التي يديرها

.عند بلوغ حد التخزين، يتم استبدال األحداث األقدم .وتظهر آخر األحداث في أعلى السجل .ًـاثدح 9999 يخزن السجل ما يصل إلى .األخطاء وإصالحها

.استخدم مفاتيح الوظائف لتصدير السجل أو مسحه .استخدم بكرة التحكم للتمرير عبر األحداث

.ال تتأثر إدخاالت السجل بدوائر الطاقة :مالحظة

https://content-files.shure.com/Pubs/WWB6/en-US/index.html
https://content-files.shure.com/Pubs/WWB6/en-US/index.html
https://content-files.shure.com/Pubs/WWB6/en-US/index.html
https://content-files.shure.com/Pubs/WWB6/en-US/index.html
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تحديثات البرنامج الثابت
بشكل دوري، يتم تطوير إصدارات جديدة من البرنامج الثابت لتضمين ميزات وتحسينات .البرنامج الثابت هو برنامج مضمّـن في كل مكون يتحكم في الوظائف

.Shure Update Utility يمكنك تثبيت البرنامج الثابت باستخدام أداة .إضافية

.hsure.com من الموقع اإللكتروني Shure Update Utility قم بتنزيل األداة

إعادة تعيين ضبط المصنع
:الستعادة جميع المعلمات إلى إعدادات المصنع

المصنع ضبط إعادة > الجهاز تكوين > الرئيسية القائمة
.السترداد إعدادات المصنع إدخال حدد

قائمة المصطلحات
التحكم في الوصول

أو أي Wireless Workbench التي تحمي ضد الوصول غير المصرح به إلى المكونات المتصلة بالشبكة من جهاز كمبيوتر يقوم بتشغيل PIN إلتاحة تعيين أرقام
.Shure برنامج تحكم آخر من

التردد االحتياطي

:حاالت التردد .يمكن نشر تردد احتياطي في حال حدوث تداخل .تردد متوافق مع بيئة التردد الالسلكي وليس معينًـا لجهاز

.تردد تم تخصيصه لجهاز :قيد االستخدام
.تردد احتياطي جاهز لالستخدام :جاهز

.تردد احتياطي غير مناسب لالستخدام وغير متاح للنشر :ذو جودة متدهورة

الترددات المتوافقة

.تردد ال يتعارض مع الترددات األخرى المستخدمة في بيئتك

مستوى التوافق

يُـسمى أحيانًـا إعدادات التوافق أو .يسمح لك ضبط مستوى التوافق بتحديد التباعد بين الترددات المركبة والترددات األخرى، بما في ذلك منتجات التشكيل البيني
:مستويات للتوافق 3 هناك .ملفات تعريف التوافق

.استخدم هذا اإلعداد لتحقيق التوازن بين التشغيل القوي وعدد الترددات .الستخدام تباعد القنوات االفتراضي :القياسي

https://www.shure.com
https://www.shure.com
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ا بين الترددات، فإن الترددات التي ستتوفرًا كبيرًا إلى أن هذا اإلعداد يتطلب تباعدًنظر .الستخدام التباعد الكبير بين الترددات لتجنب التداخل :القوي
إذا كان من الممكن العثور على ترددات كافية، فهذا هو الخيار ".مزيد من الترددات" أو "القياسي" باإلعدادين ًستكون أقل في مقدار معين من الطيف مقارنة

.األفضل
ا إلى أن هذاًنظر .استخدم هذا اإلعداد عند الحاجة إلى أكبر عدد ممكن من الترددات .الستخدام تباعد أضيق لتعيين مزيد من الترددات :مزيد من الترددات

اإلعداد يسمح بتباعد أقرب بين الترددات، فقد تكون نطاقات عمل األنظمة التي تستخدمه محدودة بدرجة أكبر، بما في ذلك المسافة من هوائي جهاز اإلرسال
.إلى جهاز االستقبال والمسافة الدنيا من جهاز اإلرسال الى جهاز اإلرسال

ملف تعريف المعدات

.iWreless Workbench يمكن تحرير ملفات تعريف المعدات في .مجموعة من إعدادات اإلحداثيات التي تنطبق على كل األجهزة من جهة تصنيع وطراز معينين
.يُـطلق عليها أحيانًـا اسم ملف تعريف الجهاز

االستبعادات

.تسمى هذه االستبعادات .كجزء من إحداثي التردد، يمكنك تحديد ترددات ونطاقات أحادية يجب تجنبها عند حساب التردد

قائمة الترددات

.FCL تُـسمى أحيانًـا قائمة ترددات متوافقة، أو .و وحدة إدارة الطيفأ iWreless Workbench قائمة تضم الترددات األساسية واالحتياطية المتاحة المحتسبة في

مجموعة الترددات

ULX-D ( تتشارك الترددات في مجموعة ما سلسلة أجهزة مشتركة .يتم تنظيم قائمة الترددات في مجموعات، وهي مجموعات الترددات المتوافقة مع أجهزة معينة
بسبب هذه القواسم المشتركة، يمكن لخادم التردد نشر .، ونطاقًـا، وفي بعض األحيان ملف تعريف تردد السلكي، أو مجموعة تضمين، أو منطقة)وما إلى ذلك QLX-Dو

.أي تردد من مجموعة جهاز ما إلى ذلك الجهاز

خادم التردد

على سبيل المثال، في حال وقوع( كخادمي تردد لنشر ترددات متوافقة لألجهزة ويستجيبان لطلبات الجهاز المتعلقة بالترددات الجديدة AXT600و AD600 يعمل
).تداخل

منتجات التشوه البيني

وهي ترددات إضافية ،intermods اًوهي تُـسمى اختصار .موجات التردد الالسلكي الصغيرة هي منتج ثانوي للتشوه ويمكن أن تتسبب في حدوث تداخل محتمل
.تستهلك مساحة في الطيف لديك

الجهاز المُـدار

للتأكد من أن قنوات التردد Wireless Workbench راقب قائمة األجهزة في لوحة خصائص .الجهاز المُـدار هو جهاز تقدم إليه الخدمة وحدة إدارة الطيف الترددي
.الالسلكي الخاص بك تعمل على الترددات المقررة

نقطة بدء المراقبة

.الترددات فوق هذا المستوى توضع عليها عالمة على أنها ذات جودة متدهورة ).غير مناسب لالستخدام( اًفيه التردد متدهور ُّالمستوى الذي يعد

إعادة الحساب

.لتشغيل الحساب مرة أخرى للعثور على ترددات مختلفة ألجهزتك

إعادة النشر

.لتوصيل تغييرات اإلحداثيات إلى أجهزتك

مناطق التردد الالسلكي

يتم استخدامها بشكل شائع .أداة تساعدك في زيادة عدد الترددات المتاحة إلى أقصى حد عند ضبط إحداثيات الترددات الالسلكية عبر مناطق متعددة في مكان كبير
.م الجامعية وبيئات الشركاتُفي الساحات الرياضية والحر

على سبيل المثال، إذا كان لديك أنظمة في مبنيين في أجزاء منفصلة من .تعتمد مناطق التردد الالسلكي على المسافة بين األجهزة للسماح بإعادة استخدام التردد
.معين ّكل مبنى سيكون في منطقته الخاصة في إحداثي .الحرم الجامعي، يمكنك إعادة استخدام الترددات ما دامت ثمة مسافة كافية بينهما
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.Wireless Workbench لضبط إحداثيات مناطق متعددة، استخدمه مع برنامج .إلدارة منطقة واحدة AD600 يتم إعداد

RSSI

.مؤشر قوة اإلشارة المستقبلة، أو مقدار طاقة التردد الالسلكي الموجودة عند تردد معين

نقطة بدء ذروة المسح

.التردد الذي سيفترض عنده الحساب وجود جهاز إرسال نشط

Shure تحكم

.Wireless Workbench يسمح بالتحكم في األجهزة، مثل Shure برنامج من

مجموعات المستخدمين

.مجموعات محددة مسبقًـا من الترددات المصممة للتحكم في المكان الذي يمكن أن تعمل فيه األنظمة الالسلكية داخل منطقة أو بلد معين

القناة الظاهرية

والتابعة للجهات( تم إنشاء القنوات الظاهرية لتمثل األجهزة غير المتصلة باإلنترنت التي تخطط إلضافتها إلى شبكتك أو المعدات غير القابلة لالتصال بالشبكة
.تعمل القناة الظاهرية كعنصر نائب خالل أي إحداثي بحيث يكون للجهاز غير المتصل تردد مضمّـن له في إحداثي معين .التي لن تتصل باإلنترنت مطلقًـا )الخارجية

.تسمى أحيانًـا باألجهزة الظاهرية

المواصفات
نطاق تردد ضبط التردد الالسلكي

ميجاهرتز 2000 - 174

حجم خطوة توليف الترددات الراديوية
كيلوهرتز 200 / كيلوهرتز 25

طبقة التشويش
النطاق الترددي للدقة

ديسيبل لكل مللي وات، نموذجي 109-كيلوهرتز 25

ديسيبل لكل مللي وات، نموذجي 100-كيلوهرتز 200

رفض صورة اإلشارة
ديسيبل 90 >

استجابة زائفة
ديسيبل لكل مللي وات، بشكل نموذجي 100< -

األبعاد
العمق × العرض × ، االرتفاع)بوصة 11.25 × 19.0 × 1.7( ملم 285.7 × 482.6 × 43.2

الوزن
)أرطال 8.15( كجم 3.7

اإلطار
صلب
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متطلبات الطاقة
هرتز 60 - 50 فولت تيار متردد، 240 - 110

تيار التصريف
أمبير 1.2

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

نطاق درجة حرارة التخزين
)درجة فهرنهايت 165 - درجة فهرنهايت 20(- درجة مئوية 74 - درجة مئوية 29-

RF Input
نوع الموصل

BNC

متوازن
أوم 50

الحد األقصى لمستوى اإلدخال
ديسيبل مللي 10+

فولتية االنحياز
فولت تيار مستمر 13.5 - 12

مللي أمبير كحد أقصى لكل جهاز 450 مللي أمبير كحد أقصى لكل هوائي، 150

إخراج صوت شاشة سماعة الرأس
االستجابة للتردد الصوتي

ديسيبل 3 +/- كيلوهرتز، 20 - هرتز 20

التهيئة
مم، استريو غير متوازن 6.3 / بوصة ¼ موصل

متوازن
أوم 63

الحد األقصى لمستوى اإلشارة
ميجاوات 350

تسميات السنون
أرضي :، الجلبة: |، يمين+ صوت :، الحلقة : |، يسار+ صوت :تلميح

االتصال بالشبكة
واجهة الشبكة

ميجابت في الثانية 10/100/1000 شبكة إيثرنت بأربعة منافذ بسرعة
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االحتياطي Dante دعم

يتم دعم اإلمداد بالطاقة عبر منفذ إيثرنت في منافذ التحكم

إمكانية معالجة الشبكة
DHCP أو عنوان IP اليدوي

مواصفات وحدة التيار المباشر
نطاق الجهد الكهربي إلدخال التيار المباشر

فولت 16 - 10.9

الحد األقصى لتيار إدخال التيار المباشر
أمبير 5.5

أوضاع الحماية
القطبية العكسية، الجهد الكهربي المفرط

نوع الموصل
XLR ذكر( سنون 4 تشتمل على(

.الخاص بإدخال التيار المباشر بأرضية الهيكل XLR يتصل غالف موصل

مقاس الكابل الموصى به
)مم 1( بمحدد األسالك األمريكي 18 مقاسأقدام أو أقل 6

)مم 1.5( بمحدد األسالك األمريكي 16 مقاسقدمًـا 15 إلى 7 من

)مم 2.5( بمحدد األسالك األمريكي 14 مقاسقدمًـا 25 إلى 16 من

.دمًـاق 52 يجب أال يزيد الطول اإلجمالي للكابل عن :مهم

معلومات للمستخدم
يستعمل هذا .من قواعد لجنة االتصاالت الفيدرالية 15 بموجب القسم B تم فحص هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع الحدود الخاصة بأي جهاز رقمي ينتمي إلى الفئة

الجهاز طاقة الترددات الالسلكية ويقوم بتوليدها وتنبعث منه وقد يتسبب في حدوث تشويش ضار مع االتصاالت الالسلكية إذا لم يتم تركيبه واستخدامه حسب دليل
.تعليمات الجهة المصنعة

عليها بشكل صريح قد تؤدي إلى Shure Incorporated على أن أي تغييرات أو تعديالت لم توافق شركة )FCC( تنص لوائح لجنة االتصاالت الفيدرالية :اإلشعار
.إبطال السلطة الممنوحة إليك لتشغيل هذا الجهاز

يستعمل هذا الجهاز طاقة الترددات الالسلكية ويقوم بتوليدها وإشعاعها وقد .تم تصميم هذه الحدود لتوفير الحماية المقبولة ضد التشويش الضار في البيئات السكنية
وعلى الرغم من ذلك، نحن ال نضمن عدم حدوث التشويش .يتسبب في حدوث تشويش ضار مع االتصاالت الالسلكية إذا لم يتم تركيبه واستخدامه حسب التعليمات

إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تشويش ضار مع استقبال إرسال الراديو أو التلفاز وهو ما يتم الكشف عنه عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز ثم تشغيله، .في بيئة معينة
:أو أكثر من اإلجراءات التالية ٍفنوصي المستخدم بتجربة إصالح التشويش من خالل القيام بواحد

.إعادة توجيه هوائي االستقبال أو تغيير مكانه
.زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز ووحدة االستقبال

.قم بتوصيل الجهاز بمقبس كهربي على دائرة مختلفة عن الدائرة التي يتم توصيل وحدة االستقبال بها
.تليفزيون محترف للمساعدة/استشارة الوكيل أو فني راديو

2

2

2
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:تخضع عملية التشغيل للشرطين التاليين .FCC من قوانين 15 يتوافق هذا الجهاز مع الجزء

.قد ال يتسبب هذا الجهاز في حدوث أي تداخل ضار
.يجب أن يقبل هذا الجهاز أية تداخالت يتم استقبالها، بما في ذلك أي تداخل قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه

)أستراليا( تحذيرات بالنسبة لألجهزة الالسلكية
.ويجب أن يمتثل لكل شروط هذا الترخيص، بما في ذلك ترددات التشغيل ACMA يعمل هذا الجهاز بموجب ترخيص من فئة :تحذير

)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
.لترخيص الطوعي لألجهزة الالسلكية منخفضة الطاقة المعفاة من الترخيص في نطاقات التلفزيونا ،CPC-2-1-28 إجراءات العميل

الشهادات
.قد يؤدي إدخال تغييرات أو تعديالت لم توافق شركة التصنيع عليها بشكل صريح إلى إبطال سلطة المستخدم في تشغيل هذا الجهاز

.ICES-003 مع المعيار الكندي B يتوافق هذا الجهاز الرقمي من الفئة

المعفاة من الترخيص لمؤسسة االبتكار والعلوم RSS )خدمات( استقبال مُـعفى من الترخيص ويتوافق مع خدمة/إرسال )أجهزة( يشتمل هذا الجهاز على جهاز
:تخضع عملية التشغيل للشرطين التاليين .والتنمية االقتصادية في كندا

.قد ال يتسبب هذا الجهاز في حدوث أي تداخل
.يجب أن يقبل هذا الجهاز أية تداخالت، بما في ذلك أي تداخل قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه للجهاز

L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et
Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux

conditions suivantes :

L’appareil ne doit pas produire de brouillage;
L’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le

fonctionnement.

)WEEE( توجيه التعامل مع مخلفات المعدات الكهربائية واإللكترونية

بل يجب التخلص منه في منشأة مناسبة .يشير هذا الملصق في االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة إلى أن هذا المنتج يُـحظر التخلص منه مع المخلفات المنزلية
.لتمكين االستعادة وإعادة التدوير

)REACH المعروف باسم( توجيه تسجيل مواد الكيميائية وتقييمها وترخيصها

تتوفر .هو اإلطار التنظيمي للمواد الكيميائية ((KU والمملكة المتحدة ((UE في االتحاد األوروبي )تسجيل المواد الكيميائية وتقييمها وتفويضها( REACH إطار
.ند الطلبع ((w/w ن الوزن فوق الوزنم %1.0 ركيز أعلى من نسبةتب uhSre معلومات بخصوص المواد ذات المخاوف العالية للغاية المضمّـنة في منتجات

: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

.sptth/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

https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity
https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity
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إبينجن، ألمانيا 75031
0 49 92-7262-49+ :الهاتف
4 11 49 92-7262-49+ :فاكس

E :MEAsupport@shure.deالبريد اإللكتروني

:UKCA إشعار
والنص الكامل إلعالن .UKCA متوافق مع متطلبات UKCA أنه قد تقرر أن هذا المنتج الذي يحمل عالمة Shure Incorporated بموجب هذا المستند، تعلن

.tthps://www.shure.com/en-GB/support/declarations-of-conformity :التوافق مع متطلبات المملكة المتحدة متاح على الموقع التالي

:الممثل المعتمد في المملكة المتحدة/المستورد
Shure UK Limited شركة

Unit 2, The IO Centre, Lea Road,
Waltham Abbey, Essex, EN9 1 AS, المملكة المتحدة

）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。

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

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