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Complete user guide for the ANI22. Includes system diagrams, specifications, installation instructions, command strings, and more.
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ANI22   
واجهة الشبكة الصوتية

بدء التشغيل
:ستتمكن، عند استكمال عملية اإلعداد األساسية هذه، مما يلي .قائم على المتصفح، يتحكم في خصائص الصوت والشبكة بتطبيق ويب يتميز هذا الجهاز

الوصول إلى تطبيق الويب لتخصيص إعدادات الصوت وخصائص الشبكة
Dante استخدام برنامج  Controller لالتصال بأجهزة Dante األخرى وتمرير الصوت

الوصول إلى معلومات التكوين اإلضافية

االتصال بشبكة :1 الخطوة
.بمبدل الشبكة ANI22 لتوصيل جهاز )أو ما بعده CAT5e( استخدم كابل إيثرنت

.، حيث ال توفر العديد من المبدالت الطاقة على جميع المنافذ)طاقة عبر إيثرنت( PoE تأكد من االتصال بمنفذ ).PoE( ينبغي أن يقوم مبدل الشبكة بتوفير الطاقة عبر إيثرنت :مالحظة

قم بتوصيل جهاز كمبيوتر بمبدل الشبكة باستخدام كابل إيثرنت

الوصول إلى تطبيق الويب :2 الخطوة
)www.shure.com( وتثبيته من موقع الويب Shure Device Discovery قم بتزيل تطبيق

Shure Device Discovery افتح تطبيق
.ا مزدوجًـا فوق الجهاز لفتح تطبيق الويبًانقر نقر

.الموجود في التطبيق لتومض المؤشرات الضوئية الموجودة على الجهاز "Identify" متعددة، استخدم زر Shure في حالة إعداد أجهزة :تلميح

™
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Dante Controller توصيل األجهزة في برنامج :3 الخطوة
www.audinate.com وتثبيته من موقع الويب Dante Controller قم بتنزيل برنامج

األخرى Dante إلنشاء اتصاالت مع أجهزة Dante Controller استخدم برنامج

/www.audinate.com/resources المتوفر على موقع الويب( للحصول على مزيد من المعلومات بشأن توجيه القنوات Dante Controller م الخاص ببرنامجِيرجى الرجوع إلى دليل المُـستخد :مالحظة
technical-documentation(

Shure MXA310و ANI22 توصيل جهازي :مثال

.إلظهار جميع القنوات (+) واختر عالمة الجمع Dante في قائمة أجهزة إرسال MXA310 اعثر على جهاز
.إلظهار جميع القنوات (+) واختر عالمة الجمع Dante في قائمة أجهزة استقبال ANI22 اعثر على جهاز

ANI22 لجهاز DANTE 1 مدخل و MXA310 لجهاز مخرج المزج التلقائي حدد المربع الذي يتقاطع فيه

تكوين الصوت :4 الخطوة
ارجع إلى قسم األجهزة في .إلى اإلدخاالت واإلخراجات التناظرية )مثل مكبرات الصوت أو أنظمة الميكروفون الالسلكية( قم بتوصيل المعدات التناظرية

.LED هذا الدليل للحصول على معلومات بشأن التوصيالت وقياس مؤشرات
ارجع إلى الموضوعات المساعدة في تطبيق الويب للحصول على .، اضبط مستويات اإلدخال واإلخراج وتحقق من الصوتANI22 في تطبيق ويب جهاز

.مزيد من المعلومات
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الحصول على مزيد من المعلومات
تتوافر معلومات أكثر شمولية على اإلنترنت وفي .اآلن بعد اكتمال اإلعداد األساسي، ينبغي أن يكون بإمكانك الوصول إلى تطبيق الويب وتمرير الصوت بين األجهزة

:قسم المساعدة، بما في ذلك

تحسين جودة الصوت إلى أقصى حد مُـمكن باستخدام المعادل البارامتري المُـدمج
سالسل أوامر نظام التحكم الخارجي

مخططات سيناريو النظام
تكوين البرنامج

معلومات الشبكات
استكشاف المشاكل وإصالحها

قطع الغيار والملحقات

http://pubs.shure.com/guide/ANI22 م الكامل على موقع الويبِيتوافر دليل المُـستخد

الوصف العام
.Dante إلى تناظري وقناتين من قنوات التحويل من إشارة تناظرية إلى Dante قناتين من قنوات التحويل من إشارة Shure ANI22 توفر واجهة الشبكة الصوتية

توفر الواجهة الفردية طريقة بسيطة لتوصيل األجهزة التناظرية بالشبكة الصوتية، مثل الميكروفونات الالسلكية ومعالجات الصوت وبرامج ترميز الفيديو وأنظمة مكبر
).PoE( وموصل الكتلة، كابل شبكة واحد لنقل الصوت والطاقة باستخدام الطاقة عبر اإليثرنت XLR يستخدم كل مربع متوفر في كل من إصدارات موصل .الصوت

.يتحكم تطبيق الويب المستند إلى المستعرض في إعدادات الصوت والشبكة من أي جهاز كمبيوتر متصل بنفس الشبكة

المكونات والتركيب
مكونات األجهزة

:طراز موصل المجموعة

http://pubs.shure.com/guide/ANI22
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:XLR طراز

اإلشارة/مؤشرات التقليم ①
.تطبيق الويب يتم إجراء التعديالت على الكسب التناظري والرقمي من خالل .يطابق كل مؤشر قناة فردية

.في حالة وميض المؤشر الضوئي لقناة اإلدخال باللون األحمر، فقم بتوهين المستوى من الجهاز المصدر لتجنب تقليم اإلشارة بمرحلة اإلدخال
 أسفل عالمة التبويب Dante لقناة )ديسيبل( كسب رقمي في حالة وميض المؤشر الضوئي لقناة اإلخراج باللون األحمر، فقم بخفض الخافت الصوتي

ا لحدوث أي تفليم مشار إليه بالمؤشر الضوئي قبل مرحلة مستوىًنظر )ميكروفون/أجهزة خارجية/خط( ال تقم بخفض مستوى اإلخراج .إدخال القنوات
.اإلخراج النهائي

مستوى إشارة الصوتحالة المؤشر الضوئي

dBFS 60- أقل منمتوقف

dBFS 24- إلى dBFS 59- يتراوح منأخضر
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مستوى إشارة الصوتحالة المؤشر الضوئي

dBFS 1- إلى dBFS 23- يتراوح منأصفر

أو أكثر dBFS 0 منأحمر

الصوت والوصالت المنطقية ②

.تتوفر الوصالت المنطقية بإصدار موصل المجموعة فقط :مالحظة

:تعيينات سنون موصل المجموعة

المدخل
زيادة الصوت

- الصوت

تأريض الصوت

)المرسلة من الميكروفون( كتم اإلشارة المنطقيةالمبدل

)المتلقي من الميكروفون( المؤشر الضوئي المنطقيالمؤشر الضوئي

التأريض المنطقيأرضي

المخرج
زيادة الصوت

- الصوت

تأريض الصوت
:XLR تعيينات سنون

أرضي1

موجب2

سالب3

برغي قاعدة التوصيل المعدنية ③
.لتوفير توصيل اختياري لسلك الميكروفون المغطى بالسلك األرضي للشاسيه

المؤشرات الضوئية ④
Ethernet (PoE) إمداد الطاقة عبر :الطاقة

.PoE في حالة عدم دعم مبدل الشبكة لـ PoE استخدم حاقن :مالحظة

اتصال الشبكة نشط :الشبكة
موجود بالشبكة Dante صوت :صوت الشبكة

.بتطبيق الويب تتوفر تفاصيل الخطأ بسجل األحداث :مالحظة

النشاطحالة المؤشرات الضوئية

عدم وجود إشارة نشطةمتوقف

الجهاز قيد التشغيل بنجاحأخضر
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النشاطحالة المؤشرات الضوئية

.راجع سجل األحداث لالطالع على التفاصيل .لقد حدث خطأأحمر
:التشفير

النشاطحالة المؤشرات الضوئية

الصوت غير مشفرمتوقف

اتصال صوت مشفر بجهاز آخر بنجاحأخضر

أحمر

:األسباب المحتملة .خطأ تشفير

التشفير ممكن بأحد األجهزة وغير ممكن بأجهزة أخرى
عدم تطابق عبارة المرور

Dante منفذ شبكة ⑤
واالتصال Dante راجع قسم .والبيانات من برنامج التحكم Ethernet (PoE) أثناء تلقي إمداد الطاقة عبر Dante يتم توصيله بمبدل الشبكة إلرسال صوت

.لالطالع على معلومات إضافية بالشبكة

زر إعادة التعيين ⑥
.يعيد تعيين إعدادات الجهاز إلى اإلعدادات االفتراضية

)PoE( جهاز إرسال الطاقة عبر إيثرنت
.3 الفئةو 0 الفئة )PoE( متوافق مع كال مصدري جهاز إرسال الطاقة عبر إيثرنت .للتشغيل )PoE( يتطلب هذا الجهاز جهاز إرسال الطاقة عبر إيثرنت

:يتم توفير الطاقة عبر اإليثرنت بطريقة واحدة من الطرق التالية

)PoE( ل الشبكة الذي يتيح جهاز إرسال الطاقة عبر إيثرنتِّمبد
)PoE( جهاز حاقن للطاقة عبر اإليثرنت

تعريف الجهاز
.في قسم خيارات الجهاز تحديد لتحديد الجهاز من خالل وميض المؤشرات الضوئية، حدد الزر

التثبيت وتركيب الحامل
:واجهة الشبكة الصوتية ثمة حالن متوفران لتركيب

أجهزة؛ يتم تركيبها على حامل أو أسفل الطاولة 3 تدعم حتى ):ملحق اختياري( بوصة 19 قطرها CRT1 علبة حامل
تدعم تركيب جهاز واحد أسفل الطاولة ):ملحق مضمن( علبة تركيب خاصة بجهاز واحد

تأمين األجهزة
أدخل .في مواجهة أي اتجاه واجهات الشبكة الصوتية يمكن تركيب .واجهات الشبكة الصوتية استخدم البراغي المضمنة بمجموعة مكونات التركيب لتأمين تثبيت

:البراغي باألسفل في الفتحات المناسبة وفق المخططات التالية
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يرجى محاذاة الفتحات على النحو الموضح لتأمين جهاز واحد بعلبة تركيب الجهاز الواحد

.بوصة 19 أجهزة بعلبة حامل قطرها 3 قم بمحاذاة الفتحات على النحو الموضح لتأمين تثبيت حتى

تكوين مقبض الحامل
تدعم مقابض الحامل القابلة للضبط تركيبها بحامل أدوات قياسي أو .بوصة 19 بمساحة حامل فردي قطره واجهات شبكة صوتية 3 يمكن تركيب مجموعة تصل إلى

.أسفل الطاولة

بوصة 19 تركيب حامل قياسي
.قم بمحاذاة المقبضين مع فتحتي التركيب المشار إليهما في الجزء األمامي

.براغي لتثبيت المقابض بالعلبة على النحو الموضح في الصورة 3 قم بتركيب
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التركيب أسفل الطاولة
.قم بمحاذاة المقبضين مع فتحتي التركيب المشار إليهما بالجزء العلوي

.براغي لتثبيت المقابض بالعلبة على النحو الموضح في الصورة 3 قم بتركيب

تركيب الحامل أسفل الطاولة
.قم بثبيت العلبة بالمكان المراد أسفل الطاولة

.استخدم قلم رصاص لتحديد مكان فتحات التركيب أسفل الطاولة
.مم 7.1 يبلغ قطر فتحات العلبة .فتحات لتثبيت البراغي 4 اثقب
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.قم بتثبيت المكونات بالعلبة
.براغي لتأمين تثبيت العلبة أسفل الطاولة 4 قم بتركيب

إعادة تعيين
.استخدم مشبك ورقي أو أداة صغيرة أخرى للضغط على الزر .زر إعادة التعيين موجود داخل فتحة صغيرة باللوحة الخلفية

:ثمة وظيفتان إلعادة تعيين الجهاز

)ثوان 8-4 اضغط على الزر لمدة( إعادة تعيين الشبكة
لشبكة الصوت إلى اإلعدادات االفتراضية IP وإعدادات عنوان Shure يعيد تعيين جميع عناصر تحكم

)ثوان 8 اضغط على الزر ألكثر من( إعادة التعيين إلى اإلعدادات االفتراضية بالكامل
.إلى اإلعدادات االفتراضية Designer إعادة جميع إعدادات الشبكة وبرنامج

خيارات إعادة تعيين البرنامج
:إلعادة اإلعدادات ببساطة دون إعادة تعيين األجهزة بالكامل، استخدم أحد الخيارات التالية

.ويتم االحتفاظ بجميع اإلعدادات عند إعادة تشغيل الجهاز .إعادة تشغيل الجهاز كما لو أنه قد تم فصله من الشبكة:إعادة تمهيد الجهاز

الضبط المسبق للحمل ، حدد)وكلمات المرور IP وإعدادات عنوان اسم الجهاز باستثناء( إلعادة إعدادات الصوت مرة أخرى إلى تكوين المصنع :اإلعدادات االفتراضية
.واختر اإلعداد المسبق لإلعدادات االفتراضية

الجمع
وال شك أن هذا يتيح إرسال جميع القنوات إلى جهاز .إمكانية جمع القنوات لتجميع إشارات اإلدخال وإرسالها عبر قناة إخراج فردية واجهة الشبكة الصوتية توفر

لن تتأثر مستويات القناة النسبية؛ يتم جمع الخلط بالجهاز وإرساله عبر قناة إخراج فردية .أو اإلدخاالت التناظرية Dante يحتوي على عدد محدد من قنوات استقبال
.

.ال يؤثر المحدد على المخرجات المباشرة، بل يؤثر فقط على اإلشارة المجمعة .عند تمكين ميزة الجمع، يتم تنشيط المحدد لتجنب التحميل الزائد لإلشارة :مالحظة

:اإلشارات بهذه الطريقة ANI22 بشكل افتراضي، يعالج

Dante 1 إخراج → 1 اإلدخال التناظري
Dante 2 إخراج → 2 اإلدخال التناظري

1 اإلخراج التناظري → Dante 1 إدخال
2 اإلخراج التناظري → Dante 2 إدخال

.اإلدخاالت > القنوات لجمع القنوات، حدد أحد خيارات الجمع في

وجهة اإلشارةخيار الجمع

1 + 2

2 اإلدخال التناظري + 1 اإلدخال التناظري
Dante 1 إخراج

Dante 2 إخراج

3 + 4

1 اإلخراج التناظريDante 2 إدخال + Dante 1 إدخال
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وجهة اإلشارةخيار الجمع

2 اإلخراج التناظري

1 + 2 / 3 + 4

2 اإلدخال التناظري + 1 اإلدخال التناظري
Dante 1 إخراج

Dante 2 إخراج

Dante 2 إدخال + Dante 1 إدخال
1 اإلخراج التناظري

2 اإلخراج التناظري

ضبط مستويات اإلدخال
.Input بعالمة التبويب Dante يمكن تعديل مستويات القنوات التناظرية وقنوات

Dante مصادر
:واجهة الشبكة راجع مستوى المصدر قبل وصوله إلى

.األخرى بمستويات اإلخراج االعتبارية Dante تحقق من تشغيل الميكروفونات المتصلة بالشبكة أو مصادر
.الخاص بها تطبيق الويب من خالل ™Microflex Advance يمكن التحكم في ضبط مستويات ميكروفونات

:بواجهة الشبكة الخاص بتطبيق الويب ضبط الكسب الرقمي
.استخدم الخافتات أو أدخل قيمة الكسب يدويًـا

.يضبط الكسب الرقمي مستوى اإلشارة قبل وصولها إلى الدائرة التناظرية
.بوحدة القياس )ديسيبل 0( قم بتعيين هذه المستويات على أعلى قيمة ممكنة بدون الوصول إلى مستوى الذروة

المصادر التناظرية
فالكسب التناظري يضبط مستوى اإلشارة .قبل البدء، تحقق من تشغيل مستويات األجهزة التناظرية المزودة بمستويات إخراج قابلة للتخصيص بمستويات اعتبارية

.ديسيبل من إجمالي الكسب 51 ديسيبل وحتى 3 وقيمته قابلة للضبط بزيادات .الصوتية قبل تحويلها من التناظرية إلى الرقمية

:طابق إعداد الكسب التناظري بمستوى اإلشارة الواردة

نطاق الكسبالمستوى المصدر

ديسيبل 9+إلى 0 من)وحدة ديسيبل 4(+ الخط

ديسيبل 21+ إلى 9+ من)ديسيبل فولت 10(- المساعد
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نطاق الكسبالمستوى المصدر

ديسيبل 51+ إلى 21+ من)متنوع( الميكرفون
.ديسيبل 9- إلى 18- يجب أن تتراوح ذروة وحدات القياس بين

.يوصى بترك بعض مجاالت الحركة اإلضافية لتجنب تقليم اإلشارة في حالة توصيل األجهزة المحمولة بقنوات خاصة :مالحظة

ضبط مستويات اإلخراج
Dante إحراجات

في معظم الحاالت، سيؤدي إعداد الكسب .اضبط دومًـا كسب اإلدخال قبل كسب اإلخراج .)ديسيبل( كسب رقمي يتم التحكم في مستويات اإلخراج من قبل خافت
قد تحتاج المصادر التي تحتوي على إشارة هادئة مثل الميكرفون ذو الحساسية المنخفضة إلى .التناظري بشكل صحيح إلى الحصول على مستوى إخراج مناسب

.لخفض اإلشارة )ديسيبل( كسب رقمي في حالة تقليم اإلخراج، استخدم الخافت الصوتي .)ديسيبل( كسب رقمي تطبيق بعض

.لضبط الخلط Input بقسم )ديسيبل( كسب تناظري وعناصر تحكم )ديسيبل( كسب رقمي في حالة تمكين ميزة الجمع بقنوات اإلدخال، استخدم :مالحظة

اإلخراجات التناظرية
:بحساسية اإلدخال بالجهاز التناظري واجهة الشبكة من مستوى اإلخراج قم بمطابقة

)ديسيبل 0( مستوى الخط
)ديسيبل 20(- مستوى الجهاز الخارجي

)ديسيبل 46(- مستوى الميكروفون

المؤشرات الضوئية الخاصة باإلشارة والتقليم
:لدى كل قناة إخراج تناظري مؤشر ضوئي مطابق

إشارة الصوت موجودة :أخضر
.إشارة الصوت مقلمة وينبغي بتوهينها :أحمر

Audio Settings
األدوات المساعدة للقناة

)طاقة الفانتوم( فولت 48+
إلى القناة المحددة 48+ توفر طاقة فانتوم بجهد

عكس القطبية
.على خانة اختيار لعكس قطبية إشارة اإلدخال Dante تحتوي كل قناة

الكسب التناظري
.يقوم بضبط الكسب لتحسن مستوى إشارة اإلدخال قبل تحويل الصوت التناظري إلى صوت رقمي

الكسب الرقمي
.يقوم بضبط مستوى اإلشارة الرقمية لتحسين قوة اإلشارة عبر الشبكة

كتم صوت المجموعات
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إلى كتم صوت جميع القنوات الموجودة مجموعة الكتم قد يؤدي كتم صوت أي مجموعة داخل .إلضافة القناة إلى مجموعة مجموعة الكتم حدد خانة االختيار
.داخل المجموعة

مجموعة الخافت الصوتي
جميع الخافتات الصوتية داخل المجموعة متصلة ببعضها البعض وتنتقل معًـا عند ضبط خافت .إلضافة القناة إلى مجموعة مجموعة الخافت الصوتي حدد مربع

.صوتي واحد

مؤشر المبدل المنطقي
.من الميكرفون واجهة التوصيل الشبكي للصوت يومض عند تلقي إشارة منطقية من المبدل من قبل

.ينطبق هذا على الطراز المزود بوصلة مجموعة فقط :مالحظة

المؤشر الضوئي المنطقي
.عبر الشبكة من نظام تحكم واجهة التوصيل الشبكي للصوت يومض عند تلقي إشارة منطقية من المؤشر الضوئي من قبل

.ينطبق هذا على الطراز المزود بوصلة مجموعة فقط :مالحظة

)ما قبل الكسب وما بعد الكسب( خيارات القياس
.، الموجودة في تطبيق الويب ضمن أقسام اإلدخال واإلخراج)ديسيبل نطاق كامل( ا لقياس مستويات اإلشارةًعداد Dante تتضمن كل قناة

مرحلة تقيس قياسات .وهي تعكس تعديالت الكسب التناظري على قناتي اإلدخال .مستوى اإلشارة دون تطبيق الكسب الرقمي مرحلة ما قبل الكسب تقيس قياسات
.اإلشارة باستخدام كل من الكسب التناظري والرقمي ما بعد الكسب

.قياس ثم اضبط إعداد عام ثم حدد عالمة التبويب اإلعدادات لتغيير إعداد القياس، افتح قائمة

واجهة ، فتأكد من ضبطها على المستوى االعتباري قبل ضبط الكسب التناظري على)مثل أنظمة الميكروفونات الالسلكية( إذا كانت اإلشارة الواردة قابلة للضبط :مهم
.الشبكة الصوتية

المعادل البارامتري
.قم بتضخيم جودة الصوت من خالل ضبط استجابة التردد باستخدام المعادل البارامتري

:تطبيقات المعادل العامة

تحسين وضوح الكالم
أو أجهزة عرض الفيديو HVAC خفض الضوضاء الصادرة من أنظمة
تقليل حاالت عدم االنتظام بالغرفة

ضبط استجابة التردد ألنظمة التقوية

.للتعرف على مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع Designer لتكوين نظامك، يرجى التحقق من قسم المساعدة في برنامج Shure Designer في حال إذا ما كنت تقوم باستخدام برنامج

ضبط معلمات المرشح
قم بتعطيل المرشح باستخدام مربع االختيار بجوار .اضبط إعدادات المرشح من خالل معالجة الرموز في مخطط استجابة التردد أو من خالل إدخال القيم الرقمية

.المرشح

نوع المرشح
.يشتمل النطاق األول واألخير فقط على أنواع مرشحات قابلة للتحديد

يخفف اإلشارة أو يعززها داخل نطاق التردد القابل للتخصيص :بارامتري

يؤدي إلى تخفيض اإلشارة الصوتية األقل من التردد المحدد تدريجيًـا :التردد المنخفض

يخفف اإلشارة الصوتية األقل من التردد المحدد أو يعززها :اللوح المنخفض

يؤدي إلى تخفيض اإلشارة الصوتية األعلى من التردد المحدد تدريجيًـا :التردد المرتفع
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يخفف اإلشارة الصوتية األعلى من التردد المحدد أو يعززها :اللوح المرتفع

التردد
االنقطاع/يحدد التردد المركزي للمرشح للتحسين

الكسب
)ديسيبل  30 (+/- اضبط المستوى لمرشح معين

Q - معامل حزمة المرشح
.وكلما ازدادت هذه القيمة، يصبح نطاق التردد أرفع .يضبط مدى الترددات المتأثرة من المرشح

العرض
.ويتم تمثيل القيمة في مجموعة ثمانية .يضبط مدى الترددات المتأثرة من المرشح

.ويكمن الفرق الوحيد في الطريقة التي يتم بها تمثيل هذه القيم .والعرض على منحنى التوازن بنفس الطريقة Q تؤثر معلمات :مالحظة

نسخ إعدادات قناة المعادل ولصقها واستيرادها وتصديرها
.تُـسهل هذه الميزات من استخدام إعدادات المعادل الفعالة من أي عملية تثبيت سابقة، أو تزيد من سرعة وقت التكوين
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النسخ واللصق
.بسرعة عبر قنوات متعددة PEQ يُـستخدم لتطبيق نفس إعداد

.PEQ حدد القناة من القائمة المنسدلة في شاشة
.Copy حدد

.وحدد لصق PEQ في القائمة المنسدلة، حدد القناة لتطبيق إعداد

االستيراد والتصدير
وهذا مفيد إلنشاء مكتبة من ملفات التكوين القابلة إلعادة االستخدام على أجهزة الكمبيوتر .من ملف على جهاز كمبيوتر PEQ يُـستخدم لحفظ وتحميل إعدادات

.المستخدمة لتثبيت النظام

تصدير
.تصدير إلى ملف ، وحددPEQ اختر قناة لحفظ إعداد

استيراد
.استيراد من ملف ، وحددPEQ اختر قناة لتحميل إعداد

تطبيقات المعادل
.استخدام التوجيهات الواردة بالجدول التالي .تختلف الصوتيات في غرفة المؤتمرات حسب حجم الغرفة وشكلها ومواد اإلنشاء

اإلعدادات المقترحةتطبيق المعادل

كيلوهرتز بمعدل 1 لوح مرتفع لتحسين الترددات إلى ما يزيد عن - أضف مرشحتحسين الصوت الثالثي لوضوح الكالم المحسّـن
.ديسيبل  6 إلى 3

هرتز 200 أضف مرشح الترددات العالية لتخفيف الترددات إلى أقل منHVAC خفض ضوضاء

خفض أصداء االرتجاف وصوت الصفير

:من الغرفة "الصادر" حدد نطاق التردد المحدد

ضيق Q تعيين قيمة
ثم تجربة ديسيبل  15+و 10+ قم بزيادة التضخيم إلى ما بين

كيلوهرتز لتحديد نطاق أصداء 6كيلوهرتز و 1 الترددات بين
االرتجاف أو صوت الصفير

لتقليل )ديسيبل 6-و 3- البدء بين( خفض الكسب عند التردد المحدد
صوت الغرفة غير المطلوب

تقليل صوت الغرفة الرنان األجوف

:من الغرفة "الصادر" حدد نطاق التردد المحدد

.منخفضة Q قم بتعيين قيمة
ثم تجربة ديسيبل  15+و 10+ قم بزيادة الكسب إلى ما بين

.هرتز لتحديد نطاق تردد الرنين 900هرتز و 300 الترددات بين
لتقليل )ديسيبل 6-و 3- البدء بين( اخفض الكسب عند التردد المحدد

.صوت الغرفة غير المطلوب

اإلعدادات المسبقة المخصصة
إعدادات مسبقة الضبط على كل جهاز لتطابق العديد من 10 ويمكن تخزين ما يصل إلى .استخدم اإلعدادات مسبقة الضبط لحفظ اإلعدادات واستدعائها بسرعة

ويعمل استيراد وتصدير اإلعدادات .وكلمات المرور IP ، وإعداداتاسم الجهاز ويحفظ اإلعداد المضبوط مسبقًـا جميع إعدادات الجهاز باستثناء .ترتيبات الجلوس
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فعند تحديد إعداد مضبوط مسبقًـا، يعرض االسم أعاله قائمة اإلعدادات المضبوطة .المضبوطة مسبقًـا إلى التثبيتات الجديدة على توفير الوقت وتحسين سير العمل
.وفي حالة إجراء تغييرات، تظهر عالمة نجمة بجوار االسم .مسبقًـا

).وكلمات المرور IP ، وإعدادات عنواناسم الجهاز يستثنى( استخدم اإلعداد مسبق الضبط لإلعدادات االفتراضية للتحويل إلى تكوين المصنع :مالحظة

:افتح قائمة الضبط المسبق لعرض خيارات الضبط المسبق

حفظ اإلعدادات بالجهاز:حفظ كإعداد مسبق

فتح التكوين من الجهاز:تحميل اإلعدادات المسبقة

:استيراد من ملف
يمكن تحديد الملفات من خالل المتصفح أو سحبها إلى .يقوم بتنزيل إعداد مسبق الضبط من جهاز الكمبيوتر إلى الجهاز

.نافذة االستيراد

حفظ ملف ضبط مسبق من الجهاز إلى كمبيوتر:تصدير إلى ملف

مزامنة كتم الصوت
تضمن مزامنة كتم الصوت أن تكون جميع كل األجهزة المتصلة في نظام عقد المؤتمرات مكتومة الصوت أو غير مكتومة في الوقت نفسه وعند النقطة الصحيحة في

.USB تتم مزامنة حالة كتم الصوت في األجهزة التي تستخدم إشارات منطقية أو اتصاالت .مسار اإلشارة

.الستخدام مزامنة كتم الصوت، تأكّـد من تمكين الوحدة المنطقية على كل األجهزة

.بتكوين كل إعدادات مزامنة كتم الصوت الالزمة بالنيابة عنك Designer ببرنامج التحسين يقوم سير عمل ميزة

:المنطقية المتوافقة Shure أجهزة

P300 )المتصل بـ الترميز المرن المدعوم أيضًـا يكتم صوت USB(
المتصل بـ الترميز المرن المدعوم أيضًـا يكتم صوت( ANIUSB-MATRIX برنامج
IntelliMix برنامج  Room

®
)USB التي يتم توصيلها بواسطة المرمزات البرمجية المدعومة يكتم كذلك صوت( 

MXA910
MXA920
MXA710
MXA310

زر كتم الصوت في الشبكة
ANI22-BLOCK

ANI4IN-BLOCK
ANI4IN-BLOCK أو ANI22-BLOCK الممكنة منطقيًـا والمتصلة بـ MX ميكروفونات

MX392
MX395-LED

MX396
MX405/410/415

.ANI22-BLOCK أو ANI4IN-BLOCK تم تمكين المنطق عليه إما بـ MX الستخدام مزامنة كتم الصوت، وصّـِـل ميكروفون من السلسلة

.راجع أدلة الميكروفون لمعرفة كيفية تشغيل المنطق على الميكروفونات :مالحظة

.راجع األسئلة المتداولة التي نقدمها للحصول على مساعدة في عمليات تنفيذ مزامنة كتم صوت معينة،

https://www.shure.com/en-US/products/mixers/p300
https://www.shure.com/en-US/products/mixers/aniusb-matrix
https://www.shure.com/en-US/products/software/intellimix_room
https://www.shure.com/americas/support/find-an-answer
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الوصوالت وتدفق اإلشارة

)MX392( اإلدخال التناظري مع االتصال المنطقي ①
حيث يتيح هذا للمبدل الموجود .عالوة على تشغيل اإلشارة الصوتية، يتميز هذا الميكروفون الطرفي بتزويده بثالثة أسالك توصيل إضافية للوصالت المنطقية

.بالميكروفون إرسال إشارة كتم منطقية إلى األجهزة األخرى بالشبكة واستقبال إشارة تحكم بالمؤشر الضوئي المنطقي

مصادر المدخل التناظري ②
يتم توصيل المصادر التناظرية، مثل الميكروفونات الالسلكية، بالمدخل التناظري

أجهزة المخرج التناظري ③
يتم توصيل مكبرات الصوت أو مضخمات الصوت أو أجهزة التسجيل بمخرج الخط التناظري

Dante المعدات الممكّـِـنة لـ ④
ل الشبكة ويمكن توجيهها باستخدام برنامجّبمبد Shure Microflex Advance ، مثل ميكروفونات مصفوفة الطاولة والسقفDante يتم توصيل ميكروفونات

Dante Controller.

⑤ Control CPU
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.كمبيوتر متصل بالشبكة يمكنه الوصول إلى تطبيق الويب للتحكم في مستويات القنوات والمعالجة

مبدل الشبكة ⑥
.Dante ، بينما يدعم في نفس الوقت جميع معدات الصوت الممكّـِـنة لـANI22 إلى )PoE( يوفر مبدل الشبكة الطاقة عبر اإليثرنت

االستعماالت المنطقية
يتم إرسالها واستقبالها من Ethernet يتم تحويل اإلشارات المنطقية إلى سالسل أوامر .تتميز إدخاالت موصل المجموعة باحتوائها على ثالث وصالت إشارة منطقية

.Ethernet وتدعم سالسل أوامر )مثل ملغيات الصدى أو نظام تحكم( أي جهاز

يرسل زر كتم الصوت بكل ميكروفون إشارة .بواجهة التوصيل الشبكي للصوتShure MX392 Microflex في هذا الرسم البياني، يتم توصيل ميكروفونات
ليعكس سلوك المؤشر الضوئي للميكروفون ")LED" على شكل مؤشرات ضوئية( تستقبل الميكروفونات إشارات منطقية .لكتم جهاز الصوت اآلخر )مبدل( منطقية

.حالة نظام الصوت بأكمله

التشفير
الخاضع للحكومة األمريكية في المنشور )NIST( ، الذي حدده المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا)AES-256( يتم تشفير الصوت باستخدام معيار التشفير المتقدم

FIPS-197. تطلب أجهزة Shure ويعتبر التشفير غير مدعوم بأجهزة الجهات األخرى .التي تدعم التشفير عبارة مرور إلجراء اتصال.

:لتنشيط التشفير

.عام ثم حدد عالمة التبويب اإلعدادات افتح القائمة
.Enable Encryption حدد

.يجب أن تستخدم جميع األجهزة نفس عبارة المرور لتأسيس اتصال مشفر .أدخل عبارة المرور

.الموجودة على شبكتك التشفير Shure لكي يعمل التشفير، يجب أن تستخدم جميع أجهزة :مهم

.للتعرف على مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع Designer لتكوين نظامك، يرجى التحقق من قسم المساعدة في برنامج Shure Designer في حال إذا ما كنت تقوم باستخدام برنامج

®
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Danteالربط الشبكي و
Dante تدفقات نقل

.من خالل بث أحادي أو نقل بث متعدد أربع قنوات تصل عدد قنوات التدفق الفردي حتى .تدفقي استقبالو تدفقي إرسال هذا الجهاز يدعم ما يصل إلى

.هو عبارة عن اتصال من نقطة إلى نقطة بين جهازين، ويدعم حتى أربع قنوات لكل عملية تدفق تدفق البث األحادي
هو عبارة عن عملية نقل من طرف واحد إلى أطراف متعددة، وتدعم اإلرسال إلى عدد يصل إلى أربع قنوات إلى أجهزة استقبال متعددة تدفق البث المتعدد

.عبر الشبكة

Shure تطبيقات أجهزة
.Dante يمكن توصيل هذا الجهاز بعدد أجهزة يصل إلى جهازي

وهذا يعني أن التدفقات يمكن أن تنتقل إلى أجهزة متعددة .إرسال البث المتعدد Shure من ANI4INو ANIUSB-MATRIXو ANI22و MXA310 تدعم أجهزة
.Dante عند استخدام تدفقات بث أحادي، يمكن توصيل جهاز من تلك األجهزة بعدد أجهزة يصل إلى جهازي استقبال .بعدد األجهزة التي تدعمها الشبكة --

.Dante بعدد أجهزة يصل إلى جهازي إرسال ANI4OUT يمكن توصيل جهاز

Dante إرسال أسماء األجهزة إلى شبكة
.إلرسال االسم ليتم عرضه على الشبكة Dante إرسال إلى حدد .اسم الجهاز ثم أدخل عام>اإلعدادات ، انتقل إلىDante إلرسال اسم جهاز ليتم عرضه بوحدة تحكم

".d"- ملحقًـا بها Dante Controller تظهر األسماء في :مالحظة

Dante Domain Manager التوافق مع برنامج
عبارة عن برنامج إلدارة الشبكة مزود بميزات مصادقة المستخدم واألمان المستند إلى DDM وبرنامج .Dante Domain Manager يتوافق هذا الجهاز مع برنامج

.Dante والمنتجات التي تدعم Dante األدوار وميزات التدقيق لشبكات

:DDM التي يتحكم فيها برنامج Shure اعتبارات أجهزة

وإال، فلن تتمكن من الوصول إلى إعدادات .Read Write ، قم بتعيين إعداد الوصول لوحدة التحكم المحليةDante إلى مجال Shure عند إضافة أجهزة
Dante أو إجراء إعادة ضبط المصنع أو تحديث البرامج الثابتة للجهاز.

أو إجراء إعادة ضبط المصنع أو تحديث Dante عبر الشبكة ألي سبب، لن تتمكن من التحكم في إعدادات DDM في حالة تعذر اتصال الجهاز وبرنامج
.Dante وعند إعادة إنشاء االتصال، يتبع الجهاز السياسة المحددة له في مجال .البرامج الثابتة للجهاز

، يتم تعطيل بعض"منع" في وضع عدم االتصال، أو تم ضبط تكوين الجهاز على الخيار DDM قيد التشغيل، أو كان برنامج Dante إذا كان قفل جهاز
.SCM820 وربط Dante cueو AD4 Dante وتصفح MXW وربط Dante تشفير :وتشمل هذه اإلعدادات .إعدادات الجهاز

.للحصول على مزيد من المعلومات Dante Domain Manager وثائق برنامج راجع

)QoS( إعدادات جودة الخدمة
تتوفر هذه الوظيفة .األولويات لحزم البيانات المحددة على الشبكة، مما يضمن تقديم صوت موثوق على شبكات أكبر حجمًـا مع الحركة الكثيفة QoS تعيّـن إعدادات

.QoS على الرغم من أنها غير مطلوبة، إال أنه يوصى بتعيين إعدادات .في معظم محوالت الشبكة المدارة

.يتغير اإلحداثي مع مسؤول الشبكة لتجنب انقطاع الخدمة :مالحظة

.Dante ، افتح واجهة المحول واستخدم الجدول التالي لتعيين قيم قائمة االنتظار المقترنة بـQoS لتعيين قيم

.الحساسة للوقت PTP ألحداث )في هذا المثال 4 موضحة برقم( قم بتعيين أعلى قيمة ممكنة
.استخدم قيم األولوية التنازلية لكل حزمة متبقية

Dante QoS قيم أولوية

ثنائيعشريسداسيDSCP ملصقاالستخداماألولوية

)4( مرتفع
الحساسة PTP أحداث

CS70×3856111000للوقت

®

https://audinate.com/
https://audinate.com/
https://audinate.com/
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ثنائيعشريسداسيDSCP ملصقاالستخداماألولوية

PTPEF0×2E46101110 صوت،)3( متوسط

CS10×088001000)محفوظ()2( منخفض

BestEffort0×000000000حركة أخرى)1( بال

.راجع دليل المنتج الخاص بجهة التصنيع لمعرفة تفاصيل التكوين المحددة .قد تختلف إدارة المحول باختالف جهة التصنيع ونوع المحول :ملحوظة

.www.audinate.com والشبكات، تفضل بزيارة Dante لمزيد من المعلومات عن متطلبات

مصطلحات الشبكات
PTP )يستخدم لمزامنة الساعات على الشبكة ):بروتوكول الوقت الدقيق

DSCP )طريقة التعريف المعيارية للبيانات المستخدمة في تحديد أولوية ):نقطة رمز الخدمات المميزة QoS 3 للطبقة

IP Ports and Protocols
Shure Control

PortTCP/UDPProtocolDescription
Factory
Default

21TCPFTPRequired for firmware updates (otherwise closed)Closed

22TCPSSHSecure Shell InterfaceClosed

23TCPTelnetNot supportedClosed

53UDPDNSDomain Name SystemClosed

67UDPDHCPDynamic Host Configuration ProtocolOpen

68UDPDHCPDynamic Host Configuration ProtocolOpen

80*TCPHTTPRequired to launch embedded web serverOpen

443TCPHTTPSNot supportedClosed

2202TCPASCIIRequired for 3rd party control stringsOpen

5353UDPmDNSRequired for device discoveryOpen

5568UDPSDT (multicast)Required for inter-device communicationOpen

57383UDPSDT (unicast)Required for inter-device communicationOpen

8023TCPTelnetDebug console interfaceClosed

8180TCPHTMLRequired for web application (legacy firmware only)Open

8427UDPSLP (multicast)Required for inter-device communicationOpen

64000TCPTelnetRequired for Shure firmware updateOpen

†

†

†
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*These ports must be open on the PC or control system to access the device through a firewall.

These protocols require multicast. Ensure multicast has been correctly configured for your network.

See Audinate's website for information about ports and protocols used by Dante audio.

سجل األحداث
إدخال من إدخاالت النشاط مع تسجيل طوابع الوقت الخاصة بها 1000 يجمع السجل حتى .عن النشاط من لحظة تشغيل الجهاز ًا مفصالًيوفر سجل األحداث تقرير
قيم( CSV تقوم ميزة التصدير بإنشاء مستند بتنسيق .يتم تخزين اإلدخاالت بالذاكرة الداخلية ولن يتم مسحها عند تدوير الطاقة .المتعلقة بآخر دورة تشغيل

.لحفظ بيانات السجل وفرزه )مفصولة بفاصلة

.Shure راجع ملف السجل لالطالع على التفاصيل عند استكشاف المشاكل وإصالحها أو استشارة خدمة دعم أنظمة

:عرض سجل األحداث

افتح القائمة مساعدة
عرض سجل األحداث حدد

مستوى درجة األهمية

معلومات
ثمة إجراء أو حدث تم إكماله بنجاح

تحذير
ثمة إجراء ال يمكن إكماله لكن الوظيفة عمومًـا مستقرة

خطأ
.ثمة مشكلة حدثت قد تعيق أداء الوظيفة

تفاصيل السجل

الوصف
.وقناع الشبكة الفرعية IP حول األحداث واألخطاء بما في ذلك عناوين ًيوفر تفاصيال

طابع الوقت
.منذ أخر إعادة تشغيل ٍثوان:دقائق:أيام :تدوير الطاقة

معرف الحدث
.يشير إلى نوع الحدث الخاص بالمرجع الداخلي

.حدد عنوان فئة لفرز السجل .استخدم عامل تصفية لتضيق النتائج :تلميح

استخدام سالسل األوامر
يمكن التحكم بها عبر نظام تحكم تابع لجهة خارجية Designer كثير من المعلومات التي يتم التحكم بها عن طريق .يتلقى هذا الجهاز أوامر منطقية عبر الشبكة

.باستخدام سلسلة األوامر المناسبة

†

https://www.audinate.com/learning/faqs/which-network-ports-does-dante-use
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:التطبيقات الشائعة

كتم
وأسلوبه LED لون

تحميل اإلعدادات المسبقة
ضبط المستويات

:تتوفر قائمة كاملة بسالسل األوامر في

pubs.shure.com/command-strings/ANI22.

المواصفات
نظرة عامة

االتصاالت التناظرية

متوازن نشطاإلدخاالت
ANI22-XLR)2( موصل XLR

ANI22-BLOCK)2( سنون 6 موصالت مجموعة مكونة من

متوازن المعاوقةاإلخراجات
ANI22-XLR)2( موصل XLR

ANI22-BLOCK)2( سنون 3 موصل مجموعة مكونة من

)Dante صوت رقمي بتقنية( توصيالت الشبكة
)1( RJ45

اإلخراجات 2 ,اإلدخاالت 2 :عدد القنوات

القطبية
غير قابلة للعكس، أي إدخال إلى أي إخراج

طاقة الفانتوم
قابل للتحديد لكل قناة

فولت  48+

متطلبات الطاقة
).متوافق PoE Plus. (0 الفئة ),PoE( جهاز إرسال الطاقة عبر إيثرنت

استهالك الطاقة
الحد األقصى ,وات11

الوزن
)رطل 1.5( جرام 672

األبعاد
البُـعد × العرض × الطول

4 x 14 x 12.8 1.6 ( سم x 5.5 x 5.0 بوصة(

برنامج التحكم
HTML5 مستعرض مستند إلى

https://pubs.shure.com/command-strings/ANI22
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نطاق درجة حرارة التشغيل
−6.7°C (20°F) 40 إلى°C (104°F)

نطاق درجة حرارة التخزين
−29°C (-20°F) 74 إلى°C (165°F)

تبديد الطاقة الحرارية
)ساعة/وحدة حرارية بريطانية 41.3 ( وات 12.1بحد أقصى

)ساعة/وحدة حرارية بريطانية 33.7 ( وات 9.8نموذجي

الصوت
استجابة التردد

ديسيبل ±1

هرتز 20،000 إلى 20

Dante صوت رقمي بتقنية
كيلوهرتز 48معدل تصنيف العينات

24عمق البت

زمن االنتقال

Dante ال تشمل زمن انتقال
ميللي ثانية Dante0.35 تناظري إلى

Dante ميللي ثانية 0.71إلى تناظري

كسب تناظري النطاق
خطوات ديسيبل 3 قابل للتعديل في

ديسيبل 51

)Dante تناظري إلى( نطاق ديناميكي
نموذجي ,A المرجّـح ,كيلوهرتز 20 هرتز إلى 20

ديسيبل 113

ضوضاء اإلدخال المتكافئة
150Ω تم إنهاء اإلدخال بـ ,A المرجّـح ,كيلوهرتز 20 هرتز إلى 20

فولت ديسيبل 93-ديسيبل 0= +تناظري إعدادات الكسب

فولت ديسيبل 119-ديسيبل 27= +تناظري إعدادات الكسب

فولت ديسيبل 130-ديسيبل 51= +تناظري إعدادات الكسب

إجمالي التشويش التوافقي
ديسيبل كسب تناظري 0 ,فولت ديسيبل اإلدخال 0 ,كيلو هرتز 1 بمعدل

>0.05%

نسبة رفض الوضع المشترك
كيلو هرتز 1 بمعدل 150Ωمصدر متوازن

ديسيبل 70أكبر من
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مقاومة اإلدخال
5 kΩ

معاوقة اإلخراج
أوم 150

اإلدخال مستوى التقطع
فولت ديسيبل 20+ديسيبل 0= +تناظري إعدادات الكسب

فولت ديسيبل 7-ديسيبل 27= +تناظري إعدادات الكسب

فولت ديسيبل 31-ديسيبل 51= +تناظري إعدادات الكسب

مستوى اإلخراج التناظري

قابل للتحديد

ديسيبل 0المسار

Aux- 20 ديسيبل

ديسيبل 46-ميكروفون

مضمن معالجة اإلشارة الرقمية
لكل
)ديسيبل النطاق 140 ( الكسب ,المحدد ,كتم الصوت ) ,فقط Dante قنوات ,بارامتري مكون من أربعة نطاقات( المعادلقناة

جمع القنواتنظام

الشبكات
متطلبات الكبل

Cat 5e يُـوصى بكبل مغلف( أو ما بعده(

المُـلحقات
الملحقات المزودة مع الوحدة

XLR(90A29254 طراز( مجموعة األدوات

90B33522)طراز موصل الكتلة( مجموعة األجهزة

53A27742)رف 1/3 وحدة( كتيفة التركيب

الملحقات االختيارية وقطع الغيار
CRT1بوصة 19 علبة أرفف مقاس



Shure Incorporated

26/28

1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12

13
14

15
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اتصل بخدمة دعم العمالء
.للحصول على المساعدة اتصل بخدمة دعم العمالء لدينا لم تعثر على ما تحتاجه؟

معلومات السالمة
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

.يشير هذا الرمز إلى تضمن هذه الوحدة على جهد كهربائي خطير قد يؤدي إلى صدمة كهربية

.يشير هذا الرمز إلى وجود تعليمات هامة للصيانة والتشغيل في الكتيب المرفق مع هذه الوحدة

https://www.shure.com/en-US/about-us/contact-us#form
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معلومات مهمة حول المنتج
.الغرض من هذا الجهاز هو استعماله في االستخدامات الصوتية االحترافية

.لم يتم تصميم هذا الجهاز لتوصيله مباشرة بشبكة إنترنت عامة :مالحظة

إلى تدهور )المعزولة( قد يؤدي استخدام أنواع كابالت أخرى خالف المغطاة .يعتمد االختبار على استخدام أنواع الكابالت المزودة والموصى بها .بيئة تجارية وبيئة الصناعة الخفيفة :E2 للبيئة EMC مؤتمر
.EMC أداء

.عليها بشكل صريح إلى إبطال سلطتك في تشغيل هذا الجهاز Shure Incorporated قد يؤدي إدخال أي تغييرات أو تعديالت لم توافق شركة

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) :ملصق التوافق ICES-003 إدارة الصناعة الكندية

.الرجاء اتباع نظام إعادة التدوير اإلقليمي للبطاريات والتحزيم والنفايات اإللكترونية

Dante is a registered trademark of Audinate Pty Ltd.

Information to the user
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC

Rules. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance
with the manufacturer's instruction manual, may cause interference with radio and television reception.

Notice: The FCC regulations provide that changes or modifications not expressly approved by Shure Incorporated could void
your authority to operate this equipment.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This
equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the

instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not
occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be
determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the

following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and the receiver.

Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

This device may not cause harmful interference.
This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

.من قوانين لجنة االتصاالت الفيدرالية 15 معتمد بموجب أحكام التحقق في القسم

الشهادات
www.shure.com/europe/compliance :من CE يمكن الحصول على إعالن التطابق مع العالمة

:الممثل األوروبي المعتمد
Shure Europe GmbH

Global Compliance
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12

75031 Eppingen, Germany
0 49 92-7262-49 :هاتف

info@shure.de :البريد اإللكتروني
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www.shure.com

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

للحصول على معلومات االتصال، تفضلوا بزيارة .أو أي ممثل أوروبي لها Shure Incorporated من شركة CE يمكن الحصول على إعالن التطابق مع العالمة
www.shure.com
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