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AD651B
مفتاح التحدث

تعليمات مهمة للسالمة
.اقرأ هذه التعليمات

.احتفظ بهذه التعليمات
.انتبه لجميع التحذيرات

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

.نظفه باستخدام قماشة جافة فقط
.اترك مساحات كافية للتهوية المالئمة واحرص على القيام بالتثبيت بما يتفق مع التعليمات الواردة من الجهة المصنعة .تجنب سد أي فتحات للتهوية

التي )بما فيها المكبرات( تجنب التثبيت بالقرب من أي مصادر حرارية مثل اللهب المكشوفة أو الرادياتير أو منافذ الحرارة أو المواقد أو غيرها من األجهزة
.تجنب وضع أي مصادر مكشوفة للهب على المنتج .تصدر عنها حرارة

والقابس األرضي 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، فاطلب مساعدة من فني .والشفرة العريضة والسن الثالث متوفران لسالمتك .شفرتان وسن تأريض ثالث

.كهربي الستبدال المقبس القديم
.احم سلك التيار الكهربي من المشي عليه أو الضغط عليه خاصة عند القابس أو المقبس المناسب أو نقطة خروجه من الجهاز

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

.الحرص عند تحريك العربة وعليها الجهاز لتجنب اإلصابة الناتجة عن انقالب العربة أو الجهاز

.انزع قابس الجهاز أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم استخدام الجهاز لفترات طويلة
تعد الصيانة ضرورية في حالة تعرض الجهاز للتلف بأي طريقة كانت، مثل؛ تلف كبل أو قابس اإلمداد .ل جميع أعمال الصيانة إلى فريق صيانة مؤهلّحو

بالتيار أو انسكاب السوائل أو سقوط أجسام على الجهاز أو في حالة تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة أو إذا كان الجهاز ال يعمل على النحو الطبيعي أو في حالة
.سقوطه

.ال تضع أواني مملوءة بالسوائل، مثل المزهرية، فوق الجهاز .تجنب تعريض الجهاز لقطرات الماء أو رشاشه
.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 األجهزة التي تركيبها من الفئة

.لتجنب خطر حدوث حريق أو صدمة كهربية، ال تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة
.أو تعطل المنتج/فقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابة جسدية و .ال تحاول تعديل هذا المنتج

.شغّـل هذا المنتج ضمن نطاق درجة حرارة التشغيل المحددة

.يشير هذا الرمز إلى تضمن هذه الوحدة على جهد كهربائي خطير قد يؤدي إلى صدمة كهربية
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.يشير هذا الرمز إلى وجود تعليمات هامة للصيانة والتشغيل في الكتيب المرفق مع هذه الوحدة

:تحذير
.ال تبتلع البطارية، فثمة خطر اإلصابة بحروق كيميائية

الزر، فقد يتسبب ذلك في حروق/الزر، إذا تم ابتالع بطارية خاليا تعمل بالعملة المعدنية/يحتوي هذا المنتج على بطارية خاليا تعمل بالعملة المعدنية
.داخلية شديدة في غضون ساعتين فقط ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة

.إذا كنت تعتقد أن البطاريات قد تم بلعها أو وضعها داخل أي جزء من الجسم، فاطلب عناية طبية فورية
.ا عن متناول األطفالًاحتفظ بالبطاريات الجديدة والمستعملة بعيد

.ا عن متناول األطفالًإذا لم تغلق حجيرة البطارية بإحكام، فتوقف عن استخدام المنتج واحتفظ به بعيد
.استبدلها فقط بنفس النوع أو ما يعادلها .ثمة خطر االنفجار إذا تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح

.يجب عدم تعريض حزم البطارية لحرارة زائدة مثل أشعة الشمس أو اللهب أو ما شابه
لتقليل خطر الصدمة اإللكترونية، ال تقم بأي عمل صيانة .إن إرشادات الصيانة هذه مخصصة لالستخدام من جانب موظفي الخدمة المؤهلين فقط

.للقيام بذلك ًبخالف ما هو متضمن في تعليمات التشغيل إال إذا كنت مؤهال
.يرجى اتباع نظام إعادة التدوير اإلقليمي للبطاريات والتحزيم والنفايات اإللكترونية

AD651B مفتاح التحدث
تؤدي إلى إضافة خيارات توجيه زر الضغط عن بُـعد لمخرجات صوت أجهزة Axient Digital ADX إن إضافة مفتاح تحدث إلى أجهزة اإلرسال من السلسلة

.ولتنشيط التوجيه الصوتي، اضغط مع االستمرار على زر مفتاح التحدث .Axient Digital AD4 االستقبال

تركيب البطارية
.ركِـّـب البطارية لتشغيل مفتاح التحدث
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.اضغط على زر تحرير المزالج لفتح غطاء البطارية
.أدخل البطارية بحيث تكون القطبية كما هو موضح

.أغلق غطاء البطارية
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تركيب المفتاح

.أدخل خرطوشة الميكروفون في مفتاح التحدث
.أدخل المفتاح في جسم جهاز اإلرسال

.أدر حلقة المفتاح للمحاذاة مع الشاشة :نصيحة

اختيار توجيه إخراج صوت جهاز االستقبال
.يتم تكوين توجيه مفتاح التحدث في قائمة قنوات جهاز االستقبال

:تتيح لك خيارات التكوين تبديل إخراجات جهاز االستقبال التالية بالضغط على الزر

XLR
TRS

AES3
Dante

.Advanced > Talk Switch/Output Routing :من قائمة قنوات جهاز االستقبال، حدد
:استخدم بكرة التحكم لتحديد خيارات توجيه اإلخراج

Normal: سيتبع اإلخراج تحديدات On/Off عند تحرير الزر
Pressed: سيتبع اإلخراج تحديدات On/Off عند الضغط على الزر

.للحفظ والرجوع إلى قائمة القنوات Exit حدد
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.TRS وإيقاف تشغيل إخراج XLR في المثال الموضح، يؤدي الضغط على الزر إلى تشغيل إخراج :مالحظة

تعيين مفتاح تحدث إلى جهاز إرسال
.في قائمة جهاز اإلرسال Talk Sw لتمكين التحكم عن بُـعد، ينبغي تعيين مفتاح التحدث باستخدام المعلمة

.Talk Sw في جهاز اإلرسال وحدد Utilities انتقل إلى قائمة
.إلضافة مفتاح تحدث O حدد

.ستعرض الشاشة اسم طراز مفتاح التحدث لتأكيد التعيين .اضغط على زر مفتاح التحدث مرتين لتعيين مفتاح التحدث
.سيظهر رمز مفتاح التحدث وحالة البطارية مع كل ضغطة على الزر .اضغط على زر مفتاح التحدث لتأكيد التحكم
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.للخروج X حدد5

.للتأكيد O اضغط على .⌄ لجهاز اإلرسال وحدد Talk Sw إللغاء تعيين مفتاح التحدث، قم بتمييز اسم المفتاح في قائمة :نصيحة

توجيه إخراج الصوت باستخدام مفتاح التحدث
.ويؤدي تحرير المفتاح إلى إرجاع التوجيه إلى مسارات اإلشارة العادية .عند الضغط على مفتاح التحدث، يتم توجيه صوت جهاز االستقبال إلى اإلخراج المحدد

.يتغير لون رمز القناة على شاشة جهاز االستقبال عند الضغط على مفتاح التحدث :نصيحة
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المواصفات
القطر

.O.D )بوصة 1.57( مم 40

االرتفاع
)بوصة 1.53( مم 39

)بدون بطاريات( الوزن
)أونصة2.0( جرام 57

الجزء الخارجي
ألومنيوم

الزر
بالستيك مصبوب

)غير مشمول( نوع البطارية
SR44 فولت تيار مباشر 1.55( أو ما يعادله(

)Silver oxide recommended; avoid zinc air types(

نطاق درجة حرارة التشغيل
)℉107.6( ℃42 إلى )℉0( ℃18−

Performance of coin cell batteries are sensitive to cold temperature extremes (< 0C). In these conditions, consider using
Shure’s AD651FOB for applications requiring talk switch functionality.
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نطاق درجة حرارة التخزين
)℉165( ℃74 إلى )℉20−( ℃29−

Battery characteristics may limit this range

مخرج التردد الالسلكي
Zigbee Dual Conformal

نوع الشبكة
IEEE 802.15.4

طاقة إخراج التردد الالسلكي
EIRP ديسيبل ميلي وات25-

شهادات االعتماد
).FCC( من قانون لجنة االتصاالت الفيدرالية 15 هذا المنتج معتمد حسب القسم

.RSS-247 في كندا بموجب )IC( معتمد من إدارة الصناعات

FCC ID: DD4AD651B, وDD4AD651FOB. IC: 616A-AD651B, 616وA-AD651FOB.

ال يجوز أن يتسبب هذا )1: (يخضع تشغيل هذا الجهاز للشرطين التاليين .لإلعفاء من الترخيص بالنسبة إلى الصناعة الكندية RSS يتوافق هذا الجهاز مع معايير
Le présent .يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل الجهاز بشكل غير مرغوب فيه )2(الجهاز في حدوث تداخل، و

appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est
autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit

accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

:المنتج يلبي المتطلبات األساسية لجميع التوجيهات األوروبية التالية

لألجهزة الالسلكية EU/2014/53 التوجيه

EU/2014/30 توجيه التوافق الكهرومغناطيسي

WEEE 2012/19/EU توجيهات

RoHS EU 2015/863 توجيهات

يرجى اتباع نظام إعادة التدوير اإلقليمي للبطاريات والنفايات اإللكترونية :مالحظة

EC/2001/95 توجيهات منتج السالمة العامة

.CE يحقق هذا المنتج المتطلبات األساسية لجميع التوجيهات األوروبية ذات الصلة ويستحق حمل عالمة

ويتوافر النص الكامل إلعالن التطابق من االتحاد .EU/2014/53 أن هذا الجهاز الالسلكي متوافق مع التوجيه Shure Incorporated وبموجب هذا، تعلن شركة
http://www.shure.com/europe/compliance :األوروبي على عنوان اإلنترنت التالي

:الممثل األوروبي المعتمد
Shure Europe GmbH

أوروبا، الشرق األوسط وأفريقيا - المقرات الرئيسية
اعتمادات مناطق أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا :القسم

Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Germany

0 49 92-7262-49 :هاتف
4 11 49 92-7262-49 :فاكس

EMEAsupport@shure.de :البريد اإللكتروني

http://www.shure.com/europe/compliance
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