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ADX5D   
جهاز االستقبال المحمول

ADX5D جهاز االستقبال المحمول بفتحة إدخال
Axient جهاز  Digital ADX5D هو جهاز استقبال السلكي رقمي محمول ثنائي القنوات.

الميزات
)يختلف حسب المنطقة( ميجاهرتز 184 نطاق موالفة واسع يصل إلى

توفر الكفاءة الطيفية العالية الناجمة عن التعديل الرقمي المتقدم المزيد من القنوات الالسلكية في مساحة التردد الالسلكي المتاح
استقبال ذو تنوع رقمي فعلي لكل قناة للتغلب على انقطاع الصوت وتوفير نطاق متميز

مللي ثانية 2 زمن وصول منخفض، حتى
ShurePlusو Wireless Workbench تحكم عبر االتصال بالشبكة من خالل برنامج  Channels

Axient بالتحكم عن بُـعد في أجهزة اإلرسال ShowLink يسمح الوضع المباشر لـ  Digital من دون الحاجة إلى معدات إضافية*
بسماعات الرأس أو بإدخال متوازن على مستوى الخط ًملم اتصاال 3.5 يوفر خرج الصوت اإلضافي

تدعم ثالثة خيارات لموصالت اللوحة الخلفية تطبيقات وأنواع موصالت متنوعة

.قيود الوظائف الخاصة بالدول راجع *

®

™

®®
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الملحقات االختيارية

① ADX5BP-TA3
اللوحة الخلفية المستقلة

② ADX5BP-DB15
DB15 اللوحة الخلفية ولوحة الفاصل

③ ADX5BP-DB25
DB25 اللوحة الخلفية ولوحة الفاصل

④ ADX5BS-L
L تثبيت مزلجة البطارية من النوع

⑤ ADX5BS-AA
AA تثبيت مزالج البطارية من الحجم

⑥ ADX5-MOUNT
دة بسناد باردّلوحة تركيب مزو
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)وحدتان( M3 براغي ⑦
لتثبيت السناد البارد بلوحة التركيب

)وحدتان( M2.5 وبراغي )وحدتان( 20¼- براغي ⑧
لتثبيت لوحة التركيب بالحوامل التابعة لجهات خارجية
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استدعاءات األجهزة

B والهوائي A من الهوائي SMA إدخاالت ①
.B والهوائي A اتصال التردد الالسلكي للهواء

② )M2.5x0.45( براغي التركيب الرئيسية
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.براغي تقييد لتركيب جهاز اإلرسال على أجهزة أخرى

ShowLink من هوائي SMA إدخال ③
.ShowLink اتصال التردد الالسلكي لالتصال بالشبكة عن طريق

.قيود الوظائف الخاصة بالدول راجع :ملحوظة

)X" (الخروج" زر ④
.لتشغيل الوحدة أو إيقاف تشغيلها ًاضغط للعودة إلى شاشة القائمة السابقة، واضغط مطوال

)O" (إدخال" الزر ⑤
.اضغط إلدخال شاشات القوائم وتأكيد التغييرات بالقائمة

أزرار التحكم ⑥
.يُـستخدم للتنقل عبر قوائم المعلمات ولتغيير اإلعدادات

مؤشر الطاقة الضوئي ⑦

الوحدة قيد التشغيل = أخضر
الوحدة في وضع إيقاف التشغيل = أحمر

الوحدة ليست متصلة بمصدر طاقة صالح = إيقاف التشغيل

المؤشرات الضوئية لمستوى الصوت ⑧
ا، استخدم مرقاب الصوتًلالطالع على قراءات أكثر تحديد .باللون األحمر واألصفر واألخضر توضح مستويات الصوت المتوسطة والمرتفعة LED مؤشرات

.المضمّـن في الشاشة

المؤشرات الضوئية لحالة الهوائي ⑨
: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 :ملحوظة

المؤشرات الضوئية لجودة القناة ⑩
عندما تكون إشارة التردد الالسلكي قوية مع مستوى منخفض من الضجيج، تضيء كل .تعرض معدل اإلشارة إلى الضجيج الخاص بإشارة التردد الالسلكي

من ٍا باحتمالية ظهور مشكالت، ما يسمح لك بالتحول إلى تردد خالًا مبكرًالمؤشرات الضوئية الخمسة، وتوفر المستويات المنخفضة من جودة القناة تحذير
.التشويش

المؤشر الضوئي لمزامنة األشعة تحت الحمراء ⑪
.يشير إلى أن منفذ األشعة تحت الحمراء في جهاز االستقبال في محاذاة مع جهاز اإلرسال

)IR( منفذ األشعة تحت الحمراء ⑫
.يكون في محاذاة منفذ األشعة تحت الحمراء في جهاز اإلرسال المتوافق أثناء مزامنة األشعة تحت الحمراء من أجل الموالفة واإلعداد التلقائيين

مستشعر ضوء لألجواء المحيطة ⑬
.الكتشاف أجواء اإلضاءة الخارجية تلقائيًـا

®
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شاشة عرض ⑭
.اضغط على أي زر تحكم لتنشيط الشاشة .لعرض شاشات القوائم واإلعدادات

C من النوع USB منفذ ⑮
.لالتصال بالكمبيوتر لتحديث البرنامج الثابت

.USB ال يمكن إمداد الجهاز بالتيار عن طريق منفذ :ملحوظة

ملم 3.5 منفذ إخراج مقاس ⑯
.خرج صوت قابل للتعيين بواسطة المستخدم

فتحات براغي اللوحة الخلفية ⑰
.فتحات براغي ذات سنون متجهة للداخل لتثبيت اللوحات الخلفية القابلة للتبديل

موصل اللوحة الخلفية ⑱
.ينقل البيانات والطاقة من لوحات خلفية متوافقة
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إعداد األجهزة
تثبيت الهوائي
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أطقم اللوحة الخلفية
إحدى المزايا الرئيسية لنموذج تصميم جهاز االستقبال ذي الفتحة المضمّـنة هي أنه يمكن تكوينه الستخدامات متعددة، بما في ذلك اإلدخال في كاميرا أو جهاز متعدد

تدير اللوحات الخلفية دخل الطاقة وخرج الصوت .أو مزالج بطارية )BDS( القوارن، أو لالستخدام المستقل عندما يتم توفير الطاقة بواسطة نظام توزيع بطاريات
تسهّـل اللوحات الفاصلة التركيب في الكاميرات والقوارن المتعددة طراز ).مثل الكاميرات والقوارن المتعددة، وما إلى ذلك( ونقل البيانات بين األجهزة المقترنة

SuperSlot وUniSlot من هذه األجهزة له أبعاد وقيم خلوص مختلفة ألجهزة االستقبال ذات الفتحة المضمّـنة ًولوحات منظم حقيبة الصوت ألن كال.

تثبيت اللوحة الخلفية
اربط .ثم حرك اللوحة الخلفية لتستقر في مكانها ADX5D مع الفتحات الملولبة على الجزء الخلفي من جهاز االستقبال Phillips قم بمحاذاة براغي التقييد من

.البراغي بإحكام لتضمن االتصال الثابت

.لست بحاجة إلى دفعها بالقوة إلى مكانها .تتم محاذاة اللوحات الخلفية في اتجاه واحد فقط :تلميح

TA3 اللوحات الخلفية
مصممة لتستوعب دخل الطاقة من مصدر خارجي وخرج الصوت لجهاز االستقبال والربط البيني االختياري مع مزالجات ADX5D للطراز TA3 اللوحة الخلفية

ووصلة دخل طاقة )سنون 3 مصغر ذو XLR نوع( TA3 سنون لالقتران مع مزالج البطارية، ووصلتي خرج صوت 4 تشمل اللوحة وصلة ذات .البطارية المتوافقة
.فك اللوحة الخلفية/لتركيب Phillips وبراغي تقييد برأس من Hirose سنون 4 بقفل من خالل

.AES3 التناظري عند تحديد 2 الخرج يتم تعطيل .في قائمة الجهاز AES3 للخرج التناظري أو خرج 1 الخرج عند االتصال، يمكن تكوين

ا إلى أن جهاز اإلرسال ليس بحاجة إلى االقتران مع جهاز خارجي أثناء استخدامه مع لوحة خلفية مستقلة، فإن لوحة الفاصل ليست مطلوبة أو مضمّـنة مع اللوحةًنظر
.الخلفية

™®
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دّمزو Hirose ، وإدخال طاقة2و TA3، 1 سنون، ووحدات خرج صوت 4 د بـّإدخال طاقة عبر مزالج بطارية مزو :هي )من اليسار إلى اليمين( الموصالت
.سنون 4 بـ

توصيل مصدر الطاقة
ويعمل Hirose عند توصيل مصادر طاقة متعددة، سوف يسحب الجهاز الطاقة من موصل .الطاقة فولت بوصلة إدخال 18-6 قم بتوصيل مصدر طاقة متوافق بجهد
.سلسًـا بين عمليات وحدة اإلمداد بالطاقة والبطارية ًيتيح هذا تبديال .مزالج البطارية كمصدر طاقة احتياطي

.احرص دائمًـا على توصيل اللوحة الخلفية بجهاز اإلرسال قبل توصيل مصدر الطاقة :تنبيه

.وال يقوم مصدر اإلمداد بالطاقة بشحن البطاريات القابلة إلعادة الشحن :ملحوظة

مزالج البطارية
سنون 4 ذا ً؛ ألن هذه اللوحة تتضمن موصالADX5BP-TA3 مع اللوحة الخلفية المستقلة ADX5BS-AAو ADX5BS-L يجب استخدام مزالجات البطارية طراز

يتم بعد ذلك تثبيت مزالج البطارية بجهاز االستقبال باستخدام مسمارين ملولبين في الجزء الخلفي من المزالج، .مطلوبًـا للمكونين ليتسنى لهما االقتران وتمرير الطاقة
.ما يضمن عدم إمكانية سقوط المزالج أو فكه، وكذلك برغيين من اللوحة األمامية لتثبيت المزالج أثناء وجوده على جهاز االستقبال
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ADX5BS-L
يختلف وقت تشغيل البطارية .، وعند تركيب بطاريتين، يمكن استبدال إحداهما دون مقاطعة التشغيلL بواسطة بطارية واحدة من النوع ADX5D يمكن تشغيل

.باختالف عدد البطاريات المستخدمة ونوعها وسعتها

أدخل البطارية بحيث تتصل نقاط المالمسة الموجودة على الوجه األمامي بنقاط التالمس الموجودة في الجزء الخلفي من حجرة مزالج البطارية إلى أن يتحرك المزالج
.لفك البطارية، ادفع المزالج ألسفل واسحب ظهر البطارية للخلف ثم ألعلى .ليستقر في مكانه

ADX5BS-AA
احرص .تأكّـد من إدخال جميع البطاريات بطريقة صحيحة على النحو المبين قبل تشغيل الجهاز .AA بطاريات بحجم 6 بالطاقة عن طريق ADX5D يمكن إمداد

.دائمًـا على إيقاف تشغيل الجهاز بشكل كلي قبل إزالة البطاريات
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AA أوقات تشغيل البطارية بحجم

وقت التشغيلنوع البطارية

1:30>القلوية

NiMH<4:00

6:00>ليثيوم رئيسية

.يمكن لظروف التشغيل والتخزين المختلفة أن تؤدي إلى تقصير أو تطويل عمر البطارية :ملحوظة

DB15 اللوحة الخلفية
في حال توفر قناة صوت واحدة فقط، يمكن استخدام .Sony سنّـًـا، مثل كاميرات الفيديو من 15 دة بموصالت ذاتّلألجهزة المزو DB15 تتوفر اللوحات الخلفية

.األحادية المجمّـعة 2 + 1 أو القناة 2 + 1 أو القناة 2 أو القناة 1 ملم الموجود أسفل اللوحة األمامية إلخراج الصوت من القناة 3.5 الموصل مقاس

.قيود الوظائف الخاصة بالدول راجع :ملحوظة

:ADX5D لـ DB15 يشمل طقم اللوحة الخلفية

فك اللوحة الخلفية من دون فقدان البراغي/والتي تسهّـل تركيب Phillips خلفية، مع براغي تقييد ذات رأس من DB15 لوحة
DB15 لوحة فاصلة
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التوصيل باألجهزة الخارجية
إذا تطلب األمر، فقم بتوصيل اللوحة الفاصلة المضمّـنة لتوفير .المتوافقة DB15 في كاميرا الفيديو ADX5D قم بتوصيل اللوحة الخلفية وأدخل جهاز االستقبال

.المالءمة الصحيحة

DB25 اللوحة الخلفية
يشيع استخدام نوع الوصالت هذا في .سنّـًـَـا إلرسال الصوت والفيديو والبيانات والطاقة 25 التي تشتمل على D-Sub وصلة DB25 تستخدم اللوحات الخلفية

SuperSlot األجهزة التي تتطلب العديد من مسارات الواجهات البينية المتعددة في تصميم صغير الحجم، ما يشمل أجهزة /UniSlot.

.قيود الوظائف الخاصة بالدول راجع :ملحوظة

:ADX5D لـ DB25 يشمل طقم اللوحة الخلفية

فك اللوحة الخلفية من دون فقدان البراغي/والتي تسهّـل تركيب Phillips خلفية، مع براغي تقييد ذات رأس من DB25 لوحة
DB25 لوحة فاصلة

™ ®
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التوصيل باألجهزة الخارجية
إذا تطلب األمر، فقم بتوصيل .المتوافق، مثل كاميرا الفيديو أو القارنة المتعددة DB25 في جهاز ADX5D قم بتوصيل اللوحة الخلفية وأدخل جهاز االستقبال
.اللوحة الفاصلة المضمّـنة لتوفير المالءمة الصحيحة
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1
2
3
4
5

البحث عن الترددات المتاحة
.قم بتنفيذ عمليات البحث عن المجموعات والقنوات للعثور على أفضل ترددات ألجهزتك

ما المقصود بالمجموعات والقنوات؟
والقنوات التي من غير .التردد الفردي هو القناة .سابقة التحديد قنواتو مجموعات الالسلكية نطاقات التردد الالسلكي إلى Shure لتصغير الواجهة، تنظم أنظمة

.المرجع أن تتداخل بعضها مع بعض يتم دمجها في مجموعات

وتتميز نطاقات المجموعة الفردية بأداء الترددات الالسلكية نفسه المتوفر مع المجموعات .وألن المجموعات تعتمد على نطاق التردد، فإن بعض األنظمة تشتمل فحسب على مجموعة متاحة واحدة :ملحوظة
.المتعددة

:قبل البدء :مهم

).سيؤدي هذا إلى منع تداخلها مع البحث عن التردد( جميع أجهزة اإلرسال لألنظمة التي تقوم بإعدادها أوقف تشغيل

األنظمة أو األجهزة الالسلكية األخرى وأجهزة الكمبيوتر ولوحات المؤشرات الضوئية الكبيرة ووحدات معالجة التأثيرات وغير( مصادر التداخل المحتملة قم بتشغيل
.سيكتشف البحث أي تداخل يحدث وسيتجنب حدوثه .بحيث تعمل كما لو كانت أثناء العرض أو التسجيل )ذلك

مسح المجموعة
يمكن نشر الترددات المتاحة تلقائيًـا على قنوات جهاز االستقبال والمكونات .ًقم بإجراء البحث عن المجموعة للعثور على المجموعة التي تضم الترددات األكثر إتاحة

.األخرى المرتبطة بالشبكة

.مجموعة عن البحث > القنوات قائمة انتقل إلى
.للبحث عن المجموعة O اضغط على

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

.مزامنة األشعة تحت الحمراء لنشر الترددات في أجهزة اإلرسال، قم بتنفيذ
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البحث عن القنوات
.قم بإجراء بحث عن قنوات للعثور على الترددات المتاحة ضمن المجموعة

قناة عن البحث > القنوات قائمة انتقل إلى
.استخدم أزرار األسهم الختيار المجموعة التي ترغب في البحث عنها

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

.لتأكيد التردد المختار O اضغط على
.مزامنة األشعة تحت الحمراء لنشر الترددات في أجهزة اإلرسال، قم بتنفيذ

Spectrum Scan "مسح الطيف الترددي"
استخدم أزرار التحكم لتحريك .ابحث عن طيف التردد الالسلكي الكامل للعثور على المصادر المحتملة للتداخل، من جهاز اإلرسال أو من برنامج التحكم المتصل

.المؤشر عبر الطيف وعرض معلومات التردد والمستوى

.ضعفًـا 16 لتكبير نقطة المؤشر حتى :التصغير/ضبط التكبير
.لتخزين نتائج البحث الحالي :الحفظ

.السترداد نتائج أحدث بحث تم حفظه :االستدعاء
.لتنفيذ بحث جديد :إعادة البحث

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

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

.قم بتشغيل جهاز اإلرسال
.أدخل قائمة قنوات جهاز استقبال

.حدد مزامنة
سيجري اآلن ضبط جهاز اإلرسال وجهاز .بنجاح تم عند االنتهاء، تظهر رسالة .ا أحمرًضوء IR لمزامنة LED حتى يصدر مؤشر IR قم بمحاذاة إطارات

.االستقبال على التردد ذاته

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

الشاشة الرئيسية
.من الشاشة الرئيسية، استخدم أزرار األسهم لالنتقال إلى الشاشات الرئيسية للقنوات .للجهاز والقنوات ًتعرض الشاشة الرئيسية الخصائص والحاالت األشد أهمية

.لالنتقال إلى قائمة االختصارات X على ًلفتح شاشة اختيار القائمة، أو اضغط مطوال O اضغط على

.للقناة الرئيسية الشاشة خيارات  أو للجهاز الرئيسية الشاشة خيارات > العرض شاشة > الجهاز تكوين لتغيير المعلومات التي تظهر على الشاشتين الرئيسيتين للجهاز أو القنوات، انتقل إلى :ملحوظة

الرموز
الوصفاأليقونة

وقت تشغيل بطارية جهاز اإلرسال بالساعات والدقائق أو شاشة عرض األشرطة

يظهر حينما يكون التشفير ممكّـنًـا

سيومض الرمز إذا أجريت محاولة وصول إلى .يُـعرض عند قفل مفاتيح التحكم
).الطاقة أو القائمة( مفتاح تحكم مقفول

أشرطة 5 إلى 0 بمقياس من ShowLink تُـعرض قوة إشارة

لإلشارة إلى وضع اإلرسال القياسي

لإلشارة إلى وضع اإلرسال العالي الكثافة

يُـعرض عند كتم صوت خرج التردد الالسلكي

القوائم والتكوين
:يستخدم جهاز االستقبال بنية قائمة ثنائية الطبقات لدعم القنوات المتعددة

.تؤثر العناصر في هذه القائمة في األداء الكلي لجهاز االستقبال وتنطبق على كل القنوات بصفة عامة :قائمة تكوين الجهاز
.تشتمل كل قناة على قائمتها الخاصة، ما يسمح بالتكوين المستقل للقنوات :قوائم القنوات

.فعليك التحديث إلى أحدث برنامج ثابت إذا كان جهاز االستقبال لديك يتميز بهيكل قوائم مختلف، :ملحوظة

قائمة االختصارات
.لتأكيد اختيارك O استخدم مفاتيح األسهم للتنقل عبر الخيارات، واضغط على .X على الزر ًللوصول إلى قائمة االختصارات، اضغط مطوال

الوظيفةاالختصار

.إليقاف تشغيل جهاز االستقبالالتشغيل؟ إيقاف

القنوات تبديل
.للتبديل السريع بين القنوات من دون تغيير المعلمة المحددة

.يكون متاحًـا فقط عندما يتم فتح قائمة االختصارات من داخل قائمة قناة :ملحوظة

®
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الوظيفةاالختصار

1 بوصة بخطوات كل منها 12 إلى 60- مم من 3.5 اضبط مستوى الخرجملم 3.5 مستوى
.ديسيبل

.افتح الشاشة الرئيسية للجهازالرئيسية الصفحة

ح بها على مفاتيحّالستخدام ميزة القفل لمنع التغييرات العرضية أو غير المصرالقائمة قفل
.استخدم أزرار األسهم لتغيير حالة قفل القائمة .التحكم واإلعدادات

.Rx1 على )IR( قم بإجراء مزامنة األشعة تحت الحمراءRx1 مزامنة

Rx2 مزامنة
.Rx 2 على )IR( قم بإجراء مزامنة األشعة تحت الحمراء

FD-C ال يتم العرض في وضع :ملحوظة

قائمة تكوين الجهاز
لرؤية خيارات O من الشاشة الرئيسية التالية، اضغط على .استخدم إعدادات عناصر القوائم والمعلمات التالية لتكوين قنوات جهاز االستقبال على مستوى الجهاز

:القائمة

.لفتح تلك القائمة O استخدم األسهم لتحديد القائمة التي من اختيارك، واضغط على

.لإللغاء من دون حفظ X لحفظ التغييرات أو اضغط على O أثناء قيامك بتحرير قيم القائمة، اضغط على
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خريطة قوائم تكوين الجهاز

قرص جزئي
.جدُقم بإعداد جهاز اإلرسال للقرص الجزئي إذا و

.مراقبة بنظرة واحدة للصوت والعمل التشغيلي للبطارية .قم بالتبديل بين القنوات النشطة

ملم 3.5 تكوين
ملم 3.5 مستوى

.ديسيبل 1 بدرجات مقدار كل منها 12 إلى 60- لضبط مستوى سماعة الرأس من

ملم 3.5 المحدد مقاس

.ديسيبل 30- إلى 0 اضبط الحد األقصى للمحدد لتجنب الزيادة المفرطة في نشاط مضخم صوت سماعة الرأس من

ملم 3.5 المخرج مقاس

.لمزيد من التفاصيل إعدادات اإلخراج .ملم 3.5 انظر .اختر وضع اإلخراج

ملم 3.5 مقاس FD-S خيارات

.أو بعده FD-S ، حدد ما إذا كانت نقطة مراقبة سماعة الرأس قبل تحديدFD-S عند تشغيل الوضع

العرض
السطوع

على ًمستشعر اإلضاءة المحيطة للتحكم تلقائيًـا في السطوع بناء ADX5D بشكل افتراضي، يستخدم جهاز .لضبط سطوع شاشة العرض والمؤشرات الضوئية
.البيئة

.أقل ًتستهلك إعدادات السطوع األكثر انخفاضًـا طاقة :ملحوظة
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المهلة

.دقائق 5 دقائق، أو 3 أو دقيقتين، أو )افتراضيّـًـا( ثانية، أو دقيقة واحدة 30 لتوفير خيارات إليقاف تشغيل شاشة العرض وإضاءة اللوحة األمامية بعد

المؤشرات الضوئية

.تعمل جميع المؤشرات الضوئية بشكل طبيعي ):افتراضيّـًـا( مضاءة دومًـا
تستمر المؤشرات الضوئية لحالة الطاقة ومحاذاة األشعة تحت الحمراء .تكون المؤشرات الضوئية لحالة الهوائي والصوت وجودة القناة مطفأة :مطفأة دومًـا

.في العمل بشكل طبيعي
تستمر المؤشرات .OLED إيقاف تشغيل شاشة عرض/تتبع المؤشرات الضوئية لحالة الهوائي والصوت وجودة القناة سلوك تشغيل :متابعة شاشة العرض

.الضوئية لحالة الطاقة ومحاذاة األشعة تحت الحمراء في العمل بشكل طبيعي

خيارات الشاشة الرئيسية لألجهزة

.لتحديد شاشة رئيسية لجهاز معين

خيارات الشاشة الرئيسية للقناة

.لتحديد شاشة رئيسية لقناة معينة

متقدم
.خيارات التكوين الفني

صوت الجهاز
تنسيق الصوت

.AES3 اختر تنسيق الصوت التناظري أو

AES3 معدل

.AES3 قم بتكوين معدل عينة خرج

Device RF
نطاق التردد الالسلكي

.للتشغيل السليم، يجب أن يتطابق هذا مع نطاق أجهزة اإلرسال لديك .تحدد نطاق الموالفة لجهاز االستقبال

التشفير

استخدم أزرار .لضمان إمكانية مراقبة جهاز االستقبال المتصل بجهاز اإلرسال فقط لمحتوى الصوت )AES-256( يتميّـَـز جهاز االستقبال بمعيار التشفير المتقدم
.القائمة لتحديد ما إذا كنت تريد تشفير محتوى الصوت وإجراء مزامنة األشعة تحت الحمراء لتمكين التشفير أو تعطيله

.من جهاز االستقبال وجهاز اإلرسال عند تمكين التشفير ّعلى شاشة عرض كل )( سيظهر رمز مفتاح التشفير :ملحوظة

وضع اإلرسال

.أوضاع اإلرسال لمزيد من المعلومات حول كل خيار، راجع .اختر من بين تباعد أجهزة اإلرسال القياسية والعالية الكثافة

مجموعات مخصصة

).نسخها وتوزيعها على أجهزة استقبال أخرى على الشبكة( قم بتكوين مجموعات الترددات المخصصة أو تحريرها أو تحميلها

تنسيق التلفزيون

.ضبط نطاق التلفزيون الترددي لمطابقة المعايير اإلقليمية
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معرف الجهاز
.ف أو تحريرهّاستخدم أزرار األسهم لتحديد معر .ا من نظام كبيرًيساعد تعيين األسماء أو المعرفات المخصصة على المراقبة والتنظيم عندما يكون جهاز االستقبال جزء

ShowLink جهاز
.قيود الوظائف الخاصة بالدول راجع :ملحوظة

SL وضع

:ShowLink حدد وضع

.ADX من سلسلة ًجهاز إرسال مسجّـال 16 معلمات التحكم في ما يصل إلى :الوضع المباشر
.واحدة أو أكثر AD610 موجودة عبر نقطة وصول Shure اتصل بشبكة تحكم :وضع الشبكة

للتحكم عن بُـعد ShowLink وحدة ، راجعShowLink لمزيد من المعلومات حول كل وضع من أوضاع ®
.

الحالية SL قناة

.، فإنه يعرض القناة الحاليةShowLink عند تشغيل وضع

SL التكوين المباشر لـ

:المباشر ShowLink في وضع ADX5D يتم تطبيق اإلعدادات التالية عندما يتم فتح

.اختر ما إذا كان تحديد القناة سيكون تلقائيّـًـا أم يدويًـا :SL اختيار قناة
.ShowLink حدد إحدى قنوات ):يدوي( SL قناة

.لتعيين تحديد القناة بشكل تلقائي الستخدام القنوات الفردية أو تجنبها ):تلقائي( SL قناع قناة
.باإلضافة إلى السعة اإلجمالية للشبكة ShowLink لعرض عدد األجهزة المتصلة بشبكة :SL سعة

SL تكوين شبكة

:ShowLink في وضع شبكة ADX5D يتم تطبيق اإلعدادات التالية عندما يتم فتح

 لمزيد من المعلومات، راجع .حول منطقة العمل ADX5D عندما يتحرك ShowLink حالة نقطة وصول <=> ADX5D شاهد ):استقبال( SL اختبار
.ShowLink اختبار

.وقم بتكوينه ShowLink ف عميل شبكةّراجع معر ):العميل( SL ف شبكةّمعر

التحكم في الوصول
Wireless Workbench استخدم برنامج .إذا كان ممكّـنًـا، يمكنك تعطيل التحكم في الوصول هنا ).من حيث إنه ممكّـن أم معطل( لعرض حالة التحكم في الوصول

.لتمكين التحكم في الوصول Shure أو برنامج تحكم آخر من

إلدارة الجهاز )PIN( توفر رقم تعريف شخصيّـًـا ShurePlus Channelsو Wireless Workbench إذا تم تمكين التحكم في الوصول، فإن تطبيقات التحكم مثل
Wireless لي عن طريقَّاألو )PIN( يمكن تكوين رقم التعريف الشخصي .يظهر رقم التعريف الشخصي للتحكم في الوصول هذا في هذه القائمة .عن بُـعد

Workbench. راجع تعليمات Wireless Workbench لمزيد من المعلومات بهذا الصدد.

تصفح الشبكة
.الموجودة على الشبكة Shure استخدم األدوات المساعدة لمتصفح الشبكة لعرض جميع أجهزة

حسب الطراز

.لترتيب نتائج متصفح الشبكة حسب اسم الطراز

)FW( حسب إصدار البرنامج الثابت

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®
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.لترتيب نتائج متصفح الشبكة حسب إصدار البرنامج الثابت

)HW( تعريف األجهزة
.ليتسنى لك تحديد موقع جهازك في التطبيق Wireless Workbench إلرسال رسالة تعريف األجهزة للتحكم في تطبيقات مثل

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

تحكم الجهة الخارجية
.تجب إعادة التشغيل لتطبيق التغييرات .تشغيله إيقاف دعم التحكم من جهة خارجية أو تشغيل

.قيود الوظائف الخاصة بالدول راجع *

حول
.توفير قائمة تفصيلية بالمواصفات األساسية واإلحصائيات الضرورية لجهاز االستقبال

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

.سيتم مسح جميع اإلعدادات الحالية أثناء إعادة التعيين وستتم إعادة تشغيل جهاز االستقبال

اإلعدادات المسبقة للمستخدم
يمكن حفظ ما يصل .تعمل اإلعدادات المسبقة على تخزين جميع إعدادات جهاز االستقبال لتوفير طريقة سريعة لتمكين جهاز استقبال أو التنقل بين إعدادات مختلفة

.إدارة وتحميل اإلعدادات المسبقة باستخدام أزرار التحكم .إعدادات مسبقة في ذاكرة جهاز االستقبال 4 إلى

تحميل اإلعداد المسبق الموجود :استعادة اإلعداد المسبق
حفظ اإلعدادات الحالية كإعداد مسبق :حفظ اإلعداد المسبق
حذف إعداد مسبق :حذف اإلعداد المسبق

قفل القائمة
.استخدم أزرار األسهم لتغيير حالة قفل القائمة .ح بها على مفاتيح التحكم واإلعداداتّالستخدام ميزة القفل لمنع التغييرات العرضية أو غير المصر

حالة الطاقة
.اعرض الفولطية ومصادر الطاقة المتصلة ومصدر الطاقة النشط لجهاز االستقبال

قائمة القنوات
:لمشاهدة خيارات القناة المقابلة O من إحدى الشاشتين الرئيسيتين التاليتين، اضغط على .استخدم القوائم والمعلمات التالية لتكوين قنوات جهاز االستقبال



Shure Incorporated

25/48

.لفتح تلك القائمة O استخدم األسهم لتحديد القائمة التي من اختيارك، واضغط على

.لإللغاء من دون حفظ X لحفظ التغييرات أو اضغط على O أثناء قيامك بتحرير قيم القائمة، اضغط على

خريطة قوائم القنوات

التردد الجديد
.لنشر التردد الجديد عند استخدام إدارة الطيف كخادم تردد O اضغط على

.لن ترى خيار القائمة هذا إذا لم يكن لديك خادم تردد معين لجهاز االستقبال :ملحوظة

السلكي
.لضبط مجموعة وقناة وتردد

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

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

.األسهم لتعيين اسم القناة أو تعديله

Sync )مزامنة(
يمكنك أيضًـا االطالع على معلومات حول عملية مزامنة األشعة تحت الحمراء، بما في ذلك متى تكون المزامنة قيد التقدم، .لمزامنة جهاز إرسال مع قناة جهاز اإلرسال

.وما إذا كانت المزامنة ناجحة أم ال، وبعض النصائح المفيدة إذا فشلت
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متقدم
.خيارات التكوين الفني

Spectrum Scan "مسح الطيف الترددي"
.اختر إلجراء بحث أو استدعاء بحث سابق محفوظ في حال توفر أحدها

مستوى التردد الالسلكي
.انظر تفاصيل الدقة الفائقة حول قوة إشارة التردد الالسلكي

إدارة التداخل
.اكتشاف التداخل لمزيد من المعلومات حول كل إعداد، انظر .تحديد إعداد اكتشاف التداخل للقناة

تنوع التردد
:اختر من بين .تكوين تنوع التردد ألجهزة اإلرسال المحمولة يدويًـا أو على الجسم

واحد محمول يدويًـا ADX2FD لالستخدام مع جهاز إرسال :الدمج
ADX1 أو AD1 لالستخدام مع جهازي إرسال من السلسلة :التحديد

.تنوع التردد لمزيد من المعلومات حول هذه اإلعدادات، راجع

المسبقة IR إعدادات
استخدم .يسمح تكوين اإلعدادات المسبقة لألشعة تحت الحمراء بضبط جميع معلمات جهاز اإلرسال تلقائيّـًـا من جهاز االستقبال أثناء مزامنة األشعة تحت الحمراء

.للحفاظ على اإلعدادات الحالية تغيير يوجد ال حدد .أزرار األسهم لتحديد معلمات جهاز اإلرسال وتحريرها من قائمة اإلعدادات المسبقة

المتقدمة FD-S إعدادات
.المتقدمة FD-S إعدادات لمزيد من المعلومات، راجع .المتقدمة FD-S لعرض وضبط خيارات

مفتاح التحدث
لمزيد من المعلومات حول استخدام مفتاح التحدث مع جهاز إرسال .تعيين خيارات توجيه إشارة اإلخراج لجهاز االستقبال للتحكم في مفتاح التحدث من جهاز إرسال

.، انظر دليل مستخدم مفتاح التحدثAxient رقمي من

استعداد
.ضع هذه القناة في وضع االستعداد للحفاظ على الطاقة عند عدم استخدامها

تفاصيل جهاز اإلرسال
.لعرض تفاصيل اإلصدار واإلحصائيات المهمة لجهاز اإلرسال الذي يجري االستقبال منه

®
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فتحات اإلرسال
لمزيد من التفاصيل حول فتحات جهاز .لتحديد فتحة ورؤية المزيد من اإلجراءات بخصوص تلك الفتحة O اضغط على .لعرض خصائص جهاز اإلرسال وتكوينها

.تعيين أجهزة إرسال إلى الفتحات اإلرسال، انظر

ShowLink يشير إلى جهاز إرسال يدعم 

)فقط ShowLink أجهزة اإلرسال(ShowLink حالة 

)فقط ShowLink أجهزة اإلرسال( إذا ظهر الرمز، فإن خرج التردد الالسلكي يكون في وضع التشغيل .لبرج الراديو 
)فقط ShowLink أجهزة اإلرسال( معلومات البطارية 

Sync )مزامنة(

.لتعيين جهاز إرسال إلى الفتحة المحددة

إلغاء الربط

.إلزالة جهاز إرسال من الفتحة المحددة

)فقط ShowLink أجهزة اإلرسال( وميض

.لعرض وميض على شاشة عرض جهاز اإلرسال المرتبطة بجهاز االستقبال

)فقط ShowLink أجهزة اإلرسال( التنشيط

.إلرسال كتم صوت التردد الالسلكي إلى كل الفتحات األخرى O اضغط على

SL اختبار

ShowLink اختبار لمزيد من المعلومات، انظر .لجهاز اإلرسال بينما تتحرك األجهزة المحمولة حول منطقة العمل ShowLink لرؤية حالة O اضغط على
®

.

الصوت
كتم/الكسب

.يمكنك التحكم بشكل فردي في الكسب وخرج الصوت لكل قناة في الوقت الفعلي

ديسيبل أثناء إجراء فحص الصوت باستخدام مستويات إشارة دخل الصوت النموذجية ومراقبة المؤشرات الضوئية 1 لضبط الكسب بزيادات قدرها :الكسب
.األحمر بصورة متكررة LED قلل الكسب إذا انطلق مؤشر .الخاصة بمقياس الصوت

.لتحديد الخيار تشغيل أو كتم الصوت لخرج صوت جهاز االستقبال :المخرج

منشئ النغمات

استخدم أزرار األسهم لتحديد مستوى وتردد للنغمة، واضبط المستوى على إيقاف .توفير نغمة إشارة صوتية متواصلة لالختبار واستكشاف األخطاء وإصالحها
.التشغيل إليقاف المولّـد

ShowLink جهاز التحكم عن بُـعد
ShowLink يستخدم جهاز التحكم عن بُـعد Axient اتصال شبكة السلكية لتمكين عمليات ضبط المعلمات عن بُـعد في الوقت الفعلي ألجهزة   .المحمولة المحددة  

إجراء تغييرات مهمة ShowLink سواء أكان مقدم العرض التقديمي في منتصف عرض تقديمي أم خارج المنصة في انتظار اإلشارة إلى أن دوره قد حان، يتيح لك
.على إعدادات جهاز اإلرسال دون مقاطعة مقدم العرض التقديمي

.قيود الوظائف الخاصة بالدول راجع :ملحوظة
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ADX5D ShowLink أوضاع
:ADX5D ShowLink أوضاع .SL وضع > ShowLink > الجهاز تكوين ، انتقل إلىShowLink لتحديث وضع

)افتراضي( المباشر
الشبكة
متوقف

وقت االستخدام :ShowLink أوضاع
مثال على حالة استخدامالمعدات المطلوبةأسباب االستخدامالوضع

واحد ADX5D إلنشاء اتصال بينالوضع المباشر
وجهاز إرسال واحد أو أكثر

ADX5D
أجهزة اإلرسال التي تدعم
ShowLink

لدى الطاقم إعداد صغير مع عدد قليل
وال توجد ADX من أجهزة اإلرسال

حاجة إلى استخدام برنامج
Wireless Workbench أو

.االتصال بشبكة أكبر

وضع الشبكة

بشبكة موجودة، ADX5D لتوصيل
تحكم في جهاز االستقبال وأي أجهزة

Wireless مثل( مرتبطة ببرنامج
Workbench(وقم بتنفيذ تخفيف ،

التردد أو التنسيق ألي أجهزة مرتبطة

ADX5D
AD610 نقطة وصول

ShowLink
اختياريًـا، أجهزة إرسال

AD وأجهزة استقبال
األخرى

استوديو أو موقع تصوير يحتوي على
مزيج من العربات وأرفف المعدات
وأجهزة الكمبيوتر أو أجهزة الكمبيوتر
اللوحية األخرى تشغل برنامج
.التحكم

وضع إيقاف التشغيل

أنت لست بحاجة إلى االتصال ببرنامج
Wireless Workbench أو شبكة

أكبر وتريد إطالة عمر البطارية عن
طريق إيقاف تشغيل الميزات غير
الضرورية المستهلكة للطاقة أو

2.4 تجنّـُـب استخدام طيف بتردد
جيجاهرتز

ADX5D

لدى الطاقم أجهزة إرسال ال تدعم
ShowLink يقوم المستخدمون . 

بإرسال الصوت لكن ال يتصلون بشبكة
.أكبر أو يعدلون المعلمات عن بُـعد

الوضع المباشر
المسجلة من دون االتصال بعملية تثبيت أكبر أو استخدام ADX الخاص بك في الوضع المباشر للتحكم عن بُـعد في معلمات أجهزة إرسال ADX5D قم بتشغيل

Axient جهاز إرسال من سلسلة 16 في الوضع المباشر، يمكنك التحكم في ما يصل إلى ADX5D عندما يكون .برنامج تحكم  Digital ADX )8 انطالقًـا )لكل قناة
.واحد ADX5D من جهاز استقبال

مثل أجهزة استقبال( أو أجهزة أخرى غير أجهزة اإلرسال )Channels أو Wireless Workbench مثل( عندما يكون في الوضع المباشر وأي تطبيقات تحكم ADX5D ال يكون هناك اتصال بين :ملحوظة
Axient  Digital أو نقاط وصول AD610.(

بشكل تلقائي أو يدوي ShowLink اختيار قناة
سيستخدم الجهاز .جيجاهرتز واختيار أفضل قناة للعمل عليها 2.4 بالبحث عن الطيف ذي التردد ShowLink عندما يكون جهازك في الوضع المباشر، سيقوم راديو

المباشر SL تكوين >  ShowLink >  الجهاز تكوين من ذلك تحديث إعداداتك الختيار قناة معينة عبر االنتقال إلى ًيمكنك بدال .هذه القناة حتى وقت التمهيد التالي
.التي تريد تشغيل الجهاز عليها ShowLink ، وإدخال قناةيدوي ، وتحديد SL قناة تحديد >

ShowLink قناع قناة
 تكوين انتقل إلى .إلمالء القنوات التي تريد استخدامها أو تجنبها ShowLink إذا كان جهاز االستقبال في وضع التحديد التلقائي للقنوات، يمكنك تعيين قناع قناة

.فردية ShowLink لكل قناة "تجنّـب" أو "استخدام" لتحديد )تلقائي( SL قناة قناع > المباشر SL تكوين >  ShowLink > الجهاز
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وضع الشبكة
Axient الحالية واالستفادة من الميزات الكاملة لجهاز استقبال Shure بشبكة ADX5D استخدم وضع الشبكة لتوصيل  Digitalبما في ذلك إدارة التداخل ،

الخاصة بك من خالل نقطة وصول ShowLink في وضع الشبكة ، يتم توجيه اتصاالت .Wireless Workbench وتنسيق الترددات عبر برنامج تحكم مثل
AD610ما يزيد من سعة الجهاز ونطاق ، ShowLink وكذلك تمكين الميزات التي تعتمد على االتصال بشبكة أكبر.

.AD610 ShowLink متوافق مع نقطة وصول ADX5D إن الجهاز :ملحوظة

ف مضيف الشبكةّواختيار معر AD610 إعداد
بشبكتك وتعيين معرف مضيف الشبكة الذي يتيح إمكانية الوصول AD610 ShowLink في وضع الشبكة، يجب عليك توصيل نقطة وصول ADX5D الستخدام
Axient ا من أجهزةًجهاز 24 يمكنك التحكم في ما يصل إلى .ف عميل مطابقّبمعر ADX5D إلى أجهزة  Digital مع كل جهاز AD610.

.بالشبكة ADX5D قبل توصيل جهاز Wireless Workbench لديك إلى أحدث البرامج الثابتة وقم بتنزيل أحدث إصدار من برنامج AD610 قم بتحديث جهاز :ملحوظة

:ف مضيف الشبكةّواختر معر AD610 ShowLink استخدم الخطوات التالية إلعداد نقطة وصول

.1 من الفئة )PoE( لديك بالشبكة باستخدام منفذ اإلمداد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت AD610 قم بتوصيل جهاز
.وافتح خصائص الجهاز Wireless Workbench انقر بزر الماوس األيمن فوق الجهاز في برنامج

).A.B.C.D مثل( ShowLink قم بتعيين معرف مضيف شبكة

.ADX5D أخرى لديك على الشبكة وتريد أن تكون بمثابة بوابة لجهاز AD610 كرر هذه العملية ألي أجهزة

وتعيين معرف العميل ADX5D تشغيل وضع شبكة
AD610 بمجرد توفر .الذي يحتوي على معرف مضيف مطابق AD610 في وضع الشبكة معرف عميل لالنضمام إلى الشبكات من خالل ADX5D يستخدم جهاز

.ف المضيفّف العميل ليطابق معرّعلى وضع الشبكة واضبط معر ADX5D ف مضيف الشبكة، عيّـنّعلى شبكتك واختيار معر

.Wireless Workbench يجب أن تستخدم وضع الشبكة للتحكم في هذا الجهاز باستخدام برنامج :ملحوظة

:ف العميلّلتشغيل وضع الشبكة وضبط معر

.وحدد وضع الشبكة SL وضع > ShowLink ، انتقل إلىADX5D في قائمة تكوين الجهاز
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.لديك AD610 الذي يتطابق مع )A.B.C.D على سبيل المثال،( ف العميلّاختر معر
.بإعادة التشغيل لتطبيق اإلعدادات الجديدة ADX5D يقوم

ف العميلّواختر معر )العميل( SL شبكة فّمعر > SL شبكة تكوين > ShowLink >  الجهاز تكوين يعمل بالفعل في وضع الشبكة، فانتقل إلى ADX5D إذا كان
.بإعادة التشغيل لتطبيق اإلعداد الجديد ADX5D يقوم .AD610 الذي يتطابق مع

ShowLink اختبار
، يتم عرض شاشة من خمسةShowLink عند تنشيط اختبار .بين األجهزة المرتبطة ShowLink للعثور على حدود منطقة تغطية ShowLink إلجراء اختبار

ما دام ShowLink يتم الحفاظ على التحكم في .كلما تم فصل األجهزة بعضها عن بعض، انخفض عدد األشرطة .أشرطة تشير إلى عرض جودة االرتباط على الشاشة
.هناك شريط واحد يتم عرضه

ومع ذلك، لن تتأثر اإلشارة الصوتية أو تنقطع ما دام جهاز االستقبال في نطاق إشارة .ممكنًـا ShowLink إذا كان الجهاز خارج نطاق التغطية، فلن يكون التحكم في
.التردد الالسلكي

.لتحسين التغطية، اضبط موقع أجهزتك أو ضع نقاط وصول إضافية لتوسيع التغطية

.Wireless Workbench إلسقاط عالمة في O ، اضغط علىShowLink أثناء اختبار :نصيحة

اختبار تغطية أجهزة اإلرسال المرتبطة
عندما يكون جهازك في الوضع المباشر، تقيس .لجهاز اإلرسال المرتبط ShowLink لرسم حالة تغطية اإلرسال فتحات من قائمة ShowLink قم بإجراء اختبار

المرتبط AD610 وعندما يكون جهازك في وضع الشبكة، تقيس هذه الوظيفة التغطية بين جهاز اإلرسال وجهاز .ADX5Dهذه الوظيفة التغطية بين جهاز اإلرسال و
.به

.SL اختبار >  اإلرسال فتحات انتقل إلى قائمة القنوات وحدد
.ضع المعدات الخاصة بك حيث تتوقع أن تكون عند االستخدام

.لبدء االختبار O في جهاز االستقبال، اضغط على الزر
من 0 تتم اإلشارة إلى حدود التغطية من خالل عدد .ShowLink راقب عدد األشرطة المعروضة وحالة رمز .سر بجهاز اإلرسال حول منطقة التغطية

.فارغًـا ShowLink األشرطة المعروضة أو يكون رمز
.ShowLink للخروج من اختبار X اضغط على

)وضع الشبكة فقط( وجهاز االستقبال AD610 اختبار التغطية بين
:AD610 في وضع الشبكة ونقطة وصول ADX5D بين ShowLink الختبار تغطية

.SL اختبار ، انتقل إلىالجهاز تكوين من قائمة
.حيث تتوقع أن يكون عندما يكون قيد االستخدام AD610 ضع

.لبدء االختبار O في جهاز االستقبال، اضغط على الزر
من 0 تتم اإلشارة إلى حدود التغطية من خالل عدد .ShowLink راقب عدد األشرطة المعروضة وحالة رمز .سر بجهاز االستقبال حول منطقة التغطية

.فارغًـا ShowLink األشرطة المعروضة أو يكون رمز
.ShowLink للخروج من اختبار X اضغط على

تعيين أجهزة إرسال إلى فتحات أجهزة إرسال
يمكن تعيين أجهزة اإلرسال إلى فتحات .فتحات لجهاز اإلرسال للتحكم في إشارات التردد الالسلكي التي يمر بها جهاز االستقبال 8 تحتوي كل قناة جهاز استقبال على

.مع جهاز االستقبال "تسجيلها" 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

.اإلرسال فتحات ، انتقل إلىالقناة من قائمة
.إذا كان المنفذ مشغوال، فإن المزامنة سوف تكتب فوق جهاز االستقبال الحالي .استخدم أزرار األسهم للتمرير إلى فتحة جهاز إرسال متاحة
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.O واضغط على مزامنة استخدم أزرار األسهم لتحديد3

إلزالة جهاز إرسال من فتحة، استخدم أزرار األسهم .سيظل جهاز اإلرسال معينًـا للفتحة حتى يتم فك ربطه .عند انتهاء المزامنة، سيتم تعيين جهاز اإلرسال إلى الفتحة
.O واضغط على Unlink قم بعد ذلك باستخدام أزرار األسهم لتحديد .لتحديد الفتحة

قرص جزئي
في القرص الجزئي، يمكن لجهازي إرسال أن يكونا نشطين في أي وقت، ويمكنك .استخدم القرص الجزئي للتبديل السريع بين أجهزة اإلرسال النشطة من قائمة واحدة

.فات القنوات من دون االضطرار إلى تأكيد التغييرّالتبديل بين معر

قبل الدخول إلى وضع القرص الجزئي، يجب عليك تحديد مجموعة ألجهزة اإلرسال .يقصر القرص الجزئي الترددات المتاحة على تلك الموجودة في مجموعة واحدة
.لتحديد ترددات كل جهاز إرسال إنشاء مجموعة مخصصة أو تنفيذ مسح جماعي يمكنك .لديك

:الحظ أن دخول وضع القرص الجزئي سوف يعين ما يلي على جهاز االستقبال .الجزئي القرص > الجهاز تكوينلفتح قرص جزئي، انتقل إلى

يتم إيقاف التشفير
يتم إيقاف تنوع التردد

يكون إجراء جهاز اإلرسال غير المسجّـل مسموحًـا به
تكون كل فتحات جهاز اإلرسال غير مرتبطة

.تستمر هذه التغييرات إذا خرجت من وضع القرص الجزئي

التنقل في وضع القرص الجزئي
يتم تطبيق التغييرات على الفور، .ف القناة المحددةّاضغط على مفاتيح األسهم لتغيير معر .يمكن لقناة كل جهاز استقبال الصوت من جهاز إرسال واحد في كل مرة

.2 وقناة جهاز االستقبال رقم 1 للتبديل بين قناة جهاز االستقبال رقم إدخال اضغط على مفتاح .ويتم ملء معلومات الجهاز بعد ذلك بوقت قصير

مؤشر قنوات جهاز االستقبال ①
للتبديل إلى القناة األخرى إدخال اضغط على .2 أو 1

ف الجهاز لجهاز اإلرسال المحددّمعر ②
للتحديد السريع لكل جهاز متصل

ف المجموعةّمعر ③
يجب تعيينه خارج القرص الجزئي

ف القناةّمعر ④
فات القنوات باستخدام مفاتيح األسهمّللتبديل بين معر

وقت تشغيل البطارية المتبقي ⑤
لجهاز اإلرسال المحدد
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مقياس الصوت ⑥
.ا، استخدم مرقاب الصوت المضمّـن في الشاشةًلالطالع على قراءات أكثر تحديد

مجموعات مخصصة
لقصر تلك المجموعة على مجموعة محددة من .في وضع القرص الجزئي، يمكنك التنقل سريعًـا ما بين جميع قنوات التردد الالسلكي المتاحة في مجموعة محددة
.معرفات القنوات، يمكنك تحديد الترددات بشكل استباقي ألجهزة اإلرسال لديك وتعيينها على مجموعة مخصصة

يمكنك استخدام المجموعات المبرمجة سابقًـا، لكن اعلم أنه قد تكون هناك معرفات قنوات إضافية في تلك المجموعة السابقة .ال يتطلب القرص الجزئي بالضرورة استخدام المجموعات المخصصة :ملحوظة
.فات قنوات إضافية في مجموعتك، فسوف يتعين عليك التمرير خارجها عندما تكون في وضع القرص الجزئي للوصول إلى معرفات القنوات المخصصة ألجهزة اإلرسال لديكّإذا كانت هناك معر .البرمجة

Wireless Workbench إعداد المجموعات المخصصة في برنامج
.الحتياجاتك ولتعيين تلك الترددات إلى مجموعة مخصصة ًلتحديد أفضل الترددات مناسبة Wireless Workbench استخدم أدوات التنسيق في برنامج

).المزامنة > المخصصة المجموعات > المسبق الضبط عمليات IR > متقدمة إعدادات > القناة( لمزامنة المجموعات المخصصة ADX5D قم بإعداد جهاز
.قم بتنفيذ تنسيق التردد

ف على تلكّللتعر Wireless Workbench في نظام تعليمات المجموعات المخصصة انظر موضوع( قم بإنشاء مجموعة مخصصة من تلك الترددات
).الخطوات

.قم بمزامنة األشعة تحت الحمراء لجميع أجهزة اإلرسال لتعيين المجموعة المخصصة ومعلومات القناة

ADX5D إعداد المجموعات المخصصة على جهاز
أو تمتلك إمكانية الوصول Wireless Workbench فقط إذا كنت ال تستخدم برنامج ADX5D يمكنك كذلك تعيين مجموعات مخصصة باستخدام جهاز االستقبال

.إليه

.المخصصة المجموعات > للجهاز الالسلكي التردد > متقدمة إعدادات > الجهاز تكوينانتقل إلى
أخرى ًاستخدم األسهم لتحديد كل حقل، واضغط على إدخال لتحريره، واضغط على إدخال مرة .ف القناة والتردد يدويّـًـاّف المجموعة ومعرّقم بتعيين معر

.للتأكيد
.األخرى المتصلة بالشبكة باستخدام نطاق الضبط نفسه AD معلومات المجموعات المخصصة إلى جميع أجهزة االستقبال تحميل ينسخ خيار
.معلومات المجموعة المخصصة من الجهاز، لكن ذلك ال يؤثر في أجهزة االستقبال المتصلة بالشبكة مسح يزل الخيار
.استخدم ميزة إزاحة الميكروفون لضبط الكسب على كل جهاز إرسال .تنفيذ فحص للصوت

.الجزئي القرص > .الجهاز تكوين انتقل إلى

تؤكد المؤشرات الضوئية الزرقاء أن الصوت يجري استقباله على القناة .القناة، فسوف يتم تضمين كل الترددات في المجموعة المحددة/إذا تم استخدام القرص الجزئي بعد مسح قياسي للمجموعة :ملحوظة
.المحددة

أوضاع اإلرسال
.يوفر جهاز االستقبال وضعين لإلرسال إلدارة الطيف المتاح الذي تستخدمه أجهزة اإلرسال بكفاءة

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

ميجاوات من الترددات 2 ينشئ وضع الكثافة العالية عرضًـا تردديًـا إضافيًـا لمزيد من القنوات في بيئات التردد الالسلكي المزدحمة عن طريق اإلرسال بقوة
.الالسلكية وتضييق عرض النطاق الترددي للتعديل

يعد وضع الكثافة العالية مثاليًـا لالستخدامات التي تتطلب العديد من القنوات في منطقة محصورة، وتكون مسافات اإلرسال قصيرة، وعدد الترددات المتاحة
.اًمحدود

®

https://shure-content-files.s3.us-east-2.amazonaws.com/Pubs/WWB6/en-US/en-US/c_e49f112d-49dc-4890-9b53-cf2cf937fb10.html
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.يختلف وضع التشغيل باختالف المنطقة :ملحوظة

اختيار وضع اإلرسال
.اإلرسال وضع > للجهاز الالسلكي التردد ، انتقل إلىالجهاز تكوين من قائمة

.استخدم أزرار األسهم لتحديد أحد األوضاع .لتمكين التحرير O اضغط على
.للحفظ O اضغط على

تنوع التردد
يعمل تنوع التردد عن طريق إرسال الصوت على ترددين مستقلين من جهاز .يتيح تنوع الترددات صوتًـا سلسًـا دون انقطاع للتطبيقات ذات األهمية الحرجة للمهام

.AD/ADX 2 محمول باليد أو من أجهزة إرسال من السلسلة ADX2FD إرسال

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

.يوفر استخدام تنوع الترددات باالقتران مع كشف التداخل طبقة إضافية من الحماية لإلشارة الصوتية

.التردد تنوع >  متقدمة إعدادات :من قائمة القنوات
:اختر وضعًـا من أوضاع تنوع التردد التالية

Combining: لالستخدام مع جهاز إرسال ADX2FD واحد محمول يدويًـا
Selection: لالستخدام مع زوج من أجهزة اإلرسال من السلسلة AD/ADX

.للحفظ O اضغط على
.بين جهاز اإلرسال وأجهزة االستقبال IR قم بإجراء مزامنة

المتقدمة FD-S إعدادات
الوصفاإلعداد

.وتحديد جهاز االستقبال يدويًـا FD-S إلتاحة القدرة على تجاوز خوارزميةلـ تأمين/ تجاوز

.FD-S ملم لمراقبة التحديد قبل أو بعد 3.5 لتكوين الخرج مقاسملم 3.5 مقاس الخرج مراقبة

الصوت تقييم

يتم إجراء تقييم التردد الالسلكي فقط ألزواج :عند إيقاف التشغيل
FD-S. يوصى به عند استخدام مدخلين منفصلين.

-FD إذا اجتازت كلتا قناتي التردد الالسلكي في الزوج :عند التشغيل
S تقييم التردد الالسلكي، يتم إجراء تقييم اختياري لمستوى اإلشارة

ا، فإن الخوارزميةًإذا كان االختالف في مستوى الصوت كبير .الصوتية
.تحدد اإلشارة األعلى من بين اإلشارتين

إدارة التداخالت
.قيود الوظائف الخاصة بالدول راجع

.من التشويش ومتوافق، إما يدويًـا أو تلقائيًـا ٍفي حال تدهور اإلشارة، توفر تقنية إدارة التداخل خيارات لالنتقال إلى تردد خال

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
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إعداد وضع االكتشاف
.من التشويش في حال حدوث تداخل ٍيحدد وضع االكتشاف كيف سيتحول جهاز االستقبال إلى تردد خال

 المتقدم >  التداخل إدارة >  اكتشاف وضع :تحديد قناة واالنتقال إليها
:اختر وضعًـا من األوضاع التالية

Manual: تحديد تردد يدويًـا عند حدوث تداخل
Automatic: للسماح لجهاز اإلرسال بتحديد تردد جديد تلقائيّـًـا

إجراء جهاز إرسال غير مسجّـَـل
إذا لم يكن جهاز .للتداخل ًا محتمالًيحدد إعداد جهاز اإلرسال غير المسجل كيفية تفاعل جهاز االستقبال مع وجود أجهزة إرسال غير مسجلة، والتي قد تكون مصدر

.اإلرسال مدرجًـا في فتحات اإلرسال في جهاز االستقبال، فإن جهاز اإلرسال هذا يعتبر غير مسجل بالنسبة إلى قناة جهاز االستقبال

:، اختر أحد الخيارات التاليةالتداخل إدارة من قائمة

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: وسيمنع الصوت ًسيعامل جهاز االستقبال جهاز اإلرسال غير المسجل باعتباره يمثل تداخال

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

التردد خادم ، حددالتداخل إدارة من قائمة
.لتمكين التحرير وحدد إدارة الطيف من شبكتك O اضغط على
.للحفظ O اضغط على

ملم 3.5 إعدادات خرج
.على المعدات التي تستخدمها مع جهاز االستقبال ًملم لديك بناء 3.5 اختر وضعًـا لخرج

نوع اإلشارةالجلبةصوت حلقيصوت رأسيالوضع

-+مجمّـع متوازن

أرضي

أحادي متوازن Rx2 متوازن+-

Rx1 متوازن*+-

++Rx1 + Rx2 مجمّـع

أحادي مزدوج غير متوازن Rx2 منفرد++

Rx1 منفرد++

Rx1/Rx2 استيريو *
)افتراضي(

) +Rx1() +Rx2(استيريو غير متوازن

FD-S مع اختيار التحديد المسبق، فإن الصوت المجمّـع سوف يواصل إخراج صوت ما بعد FD-S قيد العمل في ADX5D عندما يكون *
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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

//:http البرنامج متاح للتنزيل من .Shure Update Utility يمكن تحميل إصدارات جديدة من البرنامج الثابت وتثبيتها باستخدام أداة .وتحسينات إضافية
www.shure.com/firmware.

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

كحد أدنى، يجب أن تحتوي جميع األجهزة الموجودة على الشبكة ).1.2.14 مثل،( MAJOR.MINOR.PATCH يتم ترقيم البرنامج الثابت لجميع األجهزة بالتنسيق
).x.1.2 على سبيل المثال،( على رقمي إصدار البرنامج الثابت الرئيسية والثانوية )بما في ذلك أجهزة اإلرسال(

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 تحديثات وجود من التحقق انقر فوق

.تنزيل حدد التحديثات وانقر فوق
.C من النوع USB قم بتوصيل جهاز االستقبال بجهاز الكمبيوتر الخاص بك عبر منفذ

.المتصلة بالكمبيوتر Shure لعرض جميع أجهزة األجهزة تحديث افتح عالمة التبويب
.حدد جهاز االستقبال لديك

.لتنزيل أحدث البرامج الثابتة إلى جهاز االستقبال التحديثات إرسال اضغط على

تحديث البرنامج الثابت لجهاز اإلرسال
.اإلرسال لجهاز الثابت البرنامج تحديث :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
.على جهاز االستقبال لبدء التحديث O حافظ على المحاذاة واضغط على

.تظهر النسبة المئوية لتقدم التحديث على شاشة عرض جهاز االستقبال .يجب الحفاظ على المحاذاة أثناء دورة التحديث بأكملها :مهم

استكشاف المشاكل وإصالحها
الحلالمشكلة

ال يوجد صوت

تأكد من تشغيل جهاز االستقبال وجهاز اإلرسال وضبطهما على القناة نفسها

قم بإجراء بحث ومزامنة للتأكد من ضبط جهاز اإلرسال واالستقبال على
المجموعة والقناة نفسهما
تأكد من وجود جهاز اإلرسال واالستقبال في نطاقات متوافقة
تأكد من أن جميع الكابالت والموصالت تعمل بشكل صحيح

أعد مزامنة جميع أجهزة االستقبال واإلرسال بعد تمكين التشفير أو تعطيله

صوت خافت، تشويه
تأكد من أن مستوى خرج جهاز .اضبط كسب النظام على جهاز االستقبال

الخط لوحدة المزج أو مكبر/االستقبال يتوافق مع إعداد دخل الميكروفون
DSP الصوت أو

http://www.shure.com/firmware
http://www.shure.com/firmware
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الحلالمشكلة

تأكد من أن جميع الكابالت والموصالت تعمل بشكل صحيح

ضعف النطاق، اندفاعات الضوضاء غير المرغوب فيها، أو المشكالت

تأكد من توصيل هوائيات جهاز االستقبال
قم .عليك بإجراء مسح للمجموعة أو القناة للعثور على أفضل تردد مفتوح

بإجراء مزامنة لنقل اإلعداد إلى جهاز اإلرسال
بالنسبة إلى األنظمة المتعددة، تحقق من ضبط جميع األنظمة على قنوات في

ال يلزم تعيين األنظمة الموجودة في نطاقات مختلفة على( المجموعة نفسها
)المجموعة نفسها

حافظ على خط الرؤية بين هوائيي جهاز اإلرسال وجهاز االستقبال
ا عن األجسام المعدنية أوًقم بتحريك أو توجيه هوائيات جهاز االستقبال بعيد

مثل جدران المؤشرات الضوئية( المصادر األخرى لتداخل التردد الالسلكي
وأجهزة الكمبيوتر والمؤثرات الرقمية ومحوالت الشبكة ونقاط الوصول

)PSM( الالسلكية وكابالت الشبكة وأنظمة مراقبة االستريو الشخصية
)الالسلكية
:التخلص من الحمل الزائد للترددات الالسلكية

أمتار 6 ا عن جهاز االستقبال؛ على األقلًقم بنقل جهاز اإلرسال بعيد
)قدمًـا 20(

قلل مستوى طاقة التردد الالسلكي بجهاز اإلرسال
إذا كنت تستخدم هوائيات نشطة، فقم بتقليل كسب الهوائي أو مكبر
الصوت
استخدم الهوائيات لجميع االتجاهات

في برنامج AD610 ال تمكن إضافة معرف الشبكة في لوحة خصائص
Wireless Workbench

Wireless Workbench أحدث إصدار من برنامج قم بتثبيت
إلى أحدث البرامج الثابتة AD610 قم بتحديث

ShowLink معاناة تداخل
ا عن األجسام المعدنية أو المصادرًحرك أو وجّـه هوائي جهاز االستقبال بعيد

األخرى لتداخل التردد الالسلكي
ADX5D أعد تشغيل جهاز

ADX5D على ShowLink غير قادر على ضبط وضع
قيود راجع - ShowLink تحقق من أن اللوحة الخلفية الموصّـلة والوضع يمكّـنان

.الوظائف الخاصة بالبلد

Wireless Workbench في ADX5D ال يظهر

متصل بشبكتك باستخدام معرف شبكة معيّـن AD610 تأكد من وجود جهاز
في وضع الشبكة ADX5D تحقق من أن

AD610s يطابق معرف شبكة ADX5D تحقق من أن معرف عميل
Wireless Workbench أحدث إصدار من برنامج قم بتثبيت

ADX5D أعد تشغيل جهاز

Wireless Workbench ال تظهر أجهزة اإلرسال المرتبطة في

قم بإجراء بحث ومزامنة للتأكد من ضبط جهاز اإلرسال واالستقبال على
المجموعة والقناة نفسهما
تأكد من وجود جهاز اإلرسال واالستقبال في نطاقات متوافقة
تحديث جهاز اإلرسال إلى أحدث البرامج الثابتة

®

®
®

https://www.shure.com/en-US/support/downloads/software-firmware-archive/wireless-workbench-6
https://www.shure.com/en-US/support/downloads/software-firmware-archive/wireless-workbench-6
https://www.shure.com/en-US/support/downloads/software-firmware-archive/wireless-workbench-6
https://www.shure.com/en-US/support/downloads/software-firmware-archive/wireless-workbench-6
https://www.shure.com/en-US/support/downloads/software-firmware-archive/wireless-workbench-6
https://www.shure.com/en-US/support/downloads/software-firmware-archive/wireless-workbench-6
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اإلعالمات
.لديك Shure إذا لم تنجح اإلجراءات المقترحة في حل المشكلة، فاتصل بممثل خدمة عمالء .ADX5D يتم عرض التنبيهات التالية في شاشات قوائم

إخطارات الجهاز
اإلجراءالرسالة

تأكد من عدم وجود أجهزة إرسال عالية الطاقة في المنطقة المجاورةالحمل الزائد لطاقة التردد الالسلكي

قم بإيقاف تشغيل الجهاز واتركه ليبرد قبل استئناف االستخدامدرجة حرارة مفرطة

تأكد من أن إدارة الطيف المتصلة قيد التشغيل ومتصلة باإلنترنتSM وضع عدم االتصال لـ

عطل اللوحة الخلفية

أوقف تشغيل الوحدة
قم بإزالة اللوحة الخلفية
تأكد من عدم انسداد الموصالت أو تلفها
أعد توصيل اللوحة الخلفية

FPGA ال يستجيب
أعد تشغيل الوحدة
.إذا استمر اإلبالغ عن التنبيه، فحاول تحديث البرنامج الثابت
.إذا استمرت الحالة، فاتصل بالدعم

SL فشل شراء
أعد تشغيل الوحدة
.إذا استمر اإلبالغ عن التنبيه، فحاول تحديث البرنامج الثابت
.إذا استمرت الحالة، فاتصل بالدعم

ملم مشغل 3.5 محدد مقاس

:قلل ما يلي/اضبط

ملم 3.5 مستوى
كسب النظام
تعويض اإلرسال
الصوت المصدر

ملم 3.5 الحمولة المفرطة للمقاس
ملم مناسب لجهاز الخرج المتصل 3.5 تأكد من أن تنسيق خرج

ملم 3.5 اضبط المحدد مقاس
تحقق من الوصلة بحثًـا عن دوائر قصر كهربائي

.إيقاف تشغيل هذا التنبيه وتعيين حد الطاقة للتنبيه / في قائمة تكوين الجهاز لتبديل تشغيل الطاقة حالة تحقق منجهد منخفض

إخطارات القناة
اإلجراءالرسالة

قم بإجراء بحث عن مجموعة أو قناة وقم بمزامنة جهاز اإلرسالالتداخل
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اإلجراءالرسالة
ال يلزم أن يتم ضبط( بالنسبة لألنظمة المتعددة، تأكد من ضبط جميع األنظمة إلى قنوات في نفس المجموعة

).األنظمة الموجودة في نطاقات تردد مختلفة على نفس المجموعة
حافظ على خط رؤية فيما بين هوائيات جهاز اإلرسال واالستقبال

ا عن األجسام المعدنية أو المصادر األخرى لتداخل الترددًقم بنقل هوائيات جهاز االستقبال أو توجيهها بعيد
مثل جدران المؤشرات الضوئية وأجهزة الكمبيوتر والتأثيرات الرقمية ومحوالت الشبكة وكابالت( الالسلكي

).الالسلكية )PSM( الشبكة وأنظمة مراقبة االستريو الشخصية
).انظر أدناه( قم بتقليل تحميل التردد الالسلكي الزائد

غير AD جهاز إرسال من السلسلة
.تم تعيينها إلى فتحات أجهزة اإلرسال تأكّـد من أن جميع أجهزة اإلرسالمسجّـل

.تنشيط حدد جهاز اإلرسال المطلوب وحدد .اإلرسال فتحات > القناة أدخل قائمةجهاز اإلرسال المتعدد نشط

.أعد مزامنة جهاز اإلرسال مع جهاز االستقبال المطلوبعدم مطابقة التشفير

.تأكد من أن لوحة اإلدخال وتعويض جهاز اإلرسال مناسبان للصوت المصدرالحمل المفرط لإلرسال

.قم بإلغاء كتم صوت جهاز اإلرسال النشطتم كتم صوت جهاز اإلرسال

تم كتم صوت التردد الالسلكي لجهاز
.قم بتعطيل كتم صوت التردد الالسلكي على جهاز اإلرسال النشطاإلرسال

.لتحديث البرنامج الثابت لجهاز اإلرسالاإلرسال لجهاز الثابت البرنامج تحديث  > الجهاز تكوين استخدمعدم مطابقة البرنامج الثابت

التشغيل وضع وقم بتغيير الوضع إلىالصوتالخرج > القناة انتقل إلىتم كتم صوت جهاز االستقبال

إذا استمر الحال، فسيتم إيقاف تشغيل .قم بتخليص جهاز اإلرسال من الحرارة واستبدل البطارية للسماح لها بالتبريدبطارية جهاز اإلرسال ساخنة
.استبدل البطارية وتأكد من أن الوحدة تعمل في بيئات درجات الحرارة العادية .جهاز اإلرسال

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

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

https://www.shure.com/en-US/about-us/contact-us#form
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)ميجاهرتز( نطاق الترددالنطاق

G63487 636 إلى

H54520 636 إلى

K53606 698 إلى*

K54606 663 إلى**

K55606 694 إلى

K56606 714 إلى

K57606 790 إلى

K58622 698 إلى

L54630 787 إلى

L60630 698 إلى

P55694 806 إلى 803 ،758 إلى 748 ،703 إلى

R52794 806 إلى

JB806 810 إلى

X51925 937.5 إلى

X55941 960 إلى

X56960 1000 إلى

.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†

المواصفات
UHF مواصفات

نطاق الموجات الناقلة للتردد الالسلكي
)انظر جدول التردد( ميجاهرتز، تختلف حسب المنطقة 470-1000

)خط الرؤية( نطاق العمل
يعتمد النطاق الفعلي على امتصاص إشارة التردد الالسلكي وانعكاسها والتشويش :ملحوظة

)قدمًـا 246( اًمتر 75وضع الكثافة القياسي

)قدمًـا 131( اًمتر 40وضع الكثافة المرتفعة
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حساسية التردد الالسلكي
من معدل خطأ البت 10 ديسيبل ميلي بمعدل 90−

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

رفض صورة اإلشارة
ديسيبل، بشكل نمطي 70>

رفض االستجابة الطفيلية
ديسيبل، بشكل نمطي 80>

نوع الموصل
SMA )اإلشارة=األرض، المركز=الغالف(

متوازن
أوم 50

ShowLink مواصفات

نطاق التردد الالسلكي
)قناة 16( جيجاهرتز 2.4835 إلى 2.40

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

اًمتر 30

نوع الموصل
SMA )اإلشارة=األرض، المركز=الغالف(

متوازن
أوم 50

ShowLink قدرة هوائي
ديسيبل مللي 2.5 بمقدار )EIRP( قدرة مشعة فعالة

نوع الهوائي
جيجاهرتز 2.4 متعدد االتجاهات 1

نوع الشبكة
IEEE 802.15.4

خرج الصوت
نطاق ضبط الكسب

)باإلضافة إلى إعداد كتم الصوت( ديسيبل 1 ديسيبل بخطوات تبلغ كل منها 42+ إلى 18−

-5

®

®
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المعاوقة
TA3 أوم،  نموذجي،  خرج 66

)ألف أوم 200 حمل يبلغ( خرج كامل النطاق
ديسيبل فولت  9+

الحماية من الطاقة الطيفية
مم بحماية ضد الطاقة الطيفية 3.5 ال يحظى الخرج الذي يبلغ :ملحوظة

نعم

االستجابة للتردد الصوتي
تبعًـا لنوع الميكروفون :ملحوظة

كيلوهرتز 20 هرتز إلى 20 من

النطاق الديناميكي
ديسيبل 129

إجمالي التشويه التوافقي
كيلوهرتز، 1 ديسيبل نطاق كامل، 6- عند 0.0006%

قطبية صوت النظام
يؤدي الضغط اإليجابي على الغشاء إلى جهد كهربي موجب على الصوت الموجب في ما يخص الصوت السالب

وصول الخرج التماثلي
مللي ثانية 2.08وضع الكثافة القياسي

مللي ثانية 2.96وضع الكثافة المرتفعة

)يُـستخدم لتحديثات البرنامج الثابت( USB دخل

نوع الموصل
USB-C

USB بروتوكول
USB 2.0

USB دور
)منفذ مواجه للمنبع( طرفي

USB توصيل طاقة
بال

الطاقة
متطلبات طاقة التيار المستمر

فولت من التيار المتردد 18 فولت من التيار المستمر إلى 6
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تبديد الطاقة الحرارية
فولت، وسطوع كامل، وكل خرج الصوت كامل 18 إدخال بجهد( واط 4.8بحد أقصى

)النطاق، وقنوات التردد الالسلكي نشطة

فولت، وال توجد إخراجات، وال توجد أجهزة إرسال 12 إدخال بجهد( واط 4اسمي
)مرتبطة

)فولت، كلتا القناتين في وضع االستعداد 6.5 إدخال بجهد( واط 2.3الحد األدنى

المواصفات الميكانيكية
نطاق درجة حرارة التشغيل

.قد تؤدي خصائص البطارية إلى تقليل هذا النطاق :ملحوظة

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

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

األبعاد
)ال توجد لوحة خلفية( عمق × عرض × ملم ارتفاع 108 × 88 × 29

الوزن
، من دون الهوائيات أو اللوحة الخلفية)رطل 0.53( كجم 0.24

اإلطار
ألومنيوم مشكّـل
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األبعاد

مخططات توصيل السنون
DB15
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1
2
3

DB25

TA3M

Hirose

تعليمات مهمة للسالمة
.اقرأ هذه التعليمات

.احتفظ بهذه التعليمات
.انتبه لكل التحذيرات
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4
5
6
7
8

9

10
11
12

13
14

15
16
17
18
19
20
21

.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

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

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

.الغرض من هذا الجهاز هو استعماله في االستخدامات الصوتية االحترافية

.FCC: DD4ADX5D. IC: 616A-ADX5D فِّمُـعر

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

:المنتج يلبي المتطلبات األساسية لجميع التوجيهات األوروبية التالية

EU/2014/30 - التوافق الكهرومغناطيسي

EU/2014/35 - توجيه الجهد المنخفض

RoHS- ( EU 2015/863( توجيه تقييد المواد الخطرة

EU/2012/19 - توجيه المخلفات اإللكترونية

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

https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity
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التوافق العالمي :القسم
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12

إبينجن، ألمانيا 75031
0 49 92-7262-49+ :الهاتف
4 11 49 92-7262-49+ :فاكس

EMEAsupport@shure.de :البريد اإللكتروني

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดทางเทคนิคของ กสทช.

）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。

低功率射頻器材技術規範

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅

自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用

不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並

改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之

無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻

射性電機設備之干擾。

運用に際しての注意

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の

構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無

線局）が運用されています。

この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマ 　 チュア無線局が運用さ

れていないことを確認して下さい。

万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、 速やかに使用周波

数を変更するか又は電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混　 信回避のための処置等（例えば、パーティ

ションの設置など）についてご相談して下さい。

その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生

した場合など何かお困りのことが起きたときは、保証書に記載の販売代　 理店または購入店へお問い合わせください。代

理店および販売店情報は Shure 日本語ウェブサイト　 http://www.shure.co.jp でもご覧いただけます。

現品表示記号について

現品表示記号は、以下のことを表しています。 この無線機器は 2.4GHz 帯の電波を使用し、変調方式は「 DS 」方式、想定与干渉

距離は 40m です。 2,400MHz ～ 2,483.5MHz の全帯域を使用し、移動体識別装置の帯域を回避することはできません 。

部件名称有害物质

http://www.shure.co.jp
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铅汞镉六价铬多溴联苯多溴二苯醚

电路模块X○○○○○

金属模块X○○○○○

线缆及其组

件
X○○○○○

外壳○○○○○○

电源适配器

*
X○○○○○

电池组*X○○○○○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

注：本产品大部分的部件采用无害的环保材料制造，含有有害物质的部件皆因全球技术发展水平

的限制而无法实现有害物质的替代。

:*表示如果包含部分

معلومات للمستخدم
: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

تم تصميم هذه الحدود .FCC من قواعد 15 بالبند ًجد أنه متوافق مع حدود الجهاز الرقمي من الفئة ب وذلك عمالُتم إخضاع هذا الجهاز لالختبار وو :ملحوظة
يستعمل هذا الجهاز طاقة الترددات الالسلكية ويقوم بتوليدها وإشعاعها وقد يتسبب في حدوث .لتوفير الحماية المقبولة ضد التشويش الضار في البيئات السكنية

إذا .وعلى الرغم من ذلك، نحن ال نضمن عدم حدوث التشويش في بيئة معينة .تشويش ضار مع االتصاالت الالسلكية إذا لم يتم تركيبه واستخدامه حسب التعليمات
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، فنوصي المستخدم

:أو أكثر من اإلجراءات التالية ٍ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

)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

وفقًـا لمعايير االبتكار والتطوير العلمي واالقتصادي في كندا ليعمل مع أنواع الهوائيات المدرجة أدناه مع ]616A-ADX5D[ تم اعتماد جهاز اإلرسال الالسلكي هذا
يُـمنع منعًـا باتًـا استخدام أنواع الهوائيات غير المدرجة في هذه القائمة، والتي يكون الكسب فيها أكبر من أقصى كسب مشار إليه ألي .أقصى كسب ممكن مشار إليه

.نوع مُـدرج، مع هذا الجهاز
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Le présent émetteur radio [i616A-ADX5D] a été approuvé par Innovation, Sciences et Développement économique Canada
pour fonctionner avec les types d'antenne énumérés ci‑dessous et ayant un gain admissible maximal. Les types d'antenne non
inclus dans cette liste, et dont le gain est supérieur au gain maximal indiqué pour tout type figurant sur la liste, sont strictement

interdits pour l'exploitation de l'émetteur.

CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

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.

)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

قيود الوظائف الخاصة بالدول
.مع طرز الواليات المتحدة DB25 أو DB15 ال يتوفر تجنب التداخل إال في الوضع اليدوي عند استخدام األلواح الخلفية

.مع أجهزة تحكم تابعة لجهات خارجية في طرازات الواليات المتحدة ADX5D عند استخدام ShowLink ال يتوفر
®
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