
هوائي توزيع أنظمة Axient
أجهزة من العديد إلى الهوائيات من واحد زوج من الالسلكي التردد إشارة الهوائي توزيع أنظمة ترسل
التردد بيئات في األداء تحسين على للضبط القابل والتوهين الفائق الخطي التضخيم يعمل االستقبال.
اإلرسال ألجهزة المتاحة التردد نطاقات مع للتحديد القابلة اإلدخال مرشحات تتوافق الصعبة. الالسلكي
هوائي خرج أزواج توزع النطاق. خارج القوية اإلشارات من زائدة حماية يوفر ما BNC اإلشارات
إلى يصل ما حتى للنطاق المرشحة 4 عريض نطاق تسلسل منافذ من زوج يزود استقبال. أجهزة
أجل عريضمن نطاق السلكي تردد إشارات Spectrum Managers الهوائيات توزيع مضخمات أو
بالشبكة االتصال يمكن اإلضافية. Wireless Workbench الترشيح نطاقات في التحكم من
هوائي توزيع أنظمة تتوافق المرونة، من مزيد إلضفاء والتوهين. Axient استقبال أجهزة مع Shure
ULX-D .UHF-Rو

التردد نطاقات في هوائي توزيع أنظمة تتوفر الالسلكي، التردد طيف من استفادة أقصى لتحقيق
:التالية

• AXT630 (470-698 (ميجاهرتز
• AXT631 (606-814 (ميجاهرتز
• AXT632 (470-510 و 787-630ميجاهرتز (ميجاهرتز

     : هوائي توزيع أنظمة طُرز جميع على النظام هذا دليل في الموجودة التعليمات تنطبق Axient.

الميزات
• النطاق خارج القوية اإلشارات ضد النظام مستوى على حماية للتحديد القابل الدخل ترشح يوفر
• متعددة نطاقات النطاق عريض الترشيح خيار يغطي
• إلى يصل ما 15 إلى اإلشارة نسبة لتحسين للتحديد القابل الالسلكي التردد توهن من ديسيبل

الضجيج
• وبرنامج األمامية اللوحة واجهة في التحكم إن Wireless Workbench 6 سهال إعدادًا يوفر

والتوهن الهوائي وطاقة الترشيح في .والتحكم
• مخرجات BNC: 4 هوائي خرج أزواج
• قدره للتحديد قابل إعداد كسب مع عريض نطاق ذو السلكي تردد تسلسل منفذ 3 ديسيبل

النطاق عريضة بأجهزة للتوصيل
• إيثرنت عبر الطاقة من ممكنين إيثرنت منفذا اإليثرنت: بشبكة االتصال
• طاقة منافذ تمكن IEC المتناوب التيار لطاقة ديزي سلسلة

التركيب تعليمات
صوت حامل في ليستقر المكون هذا تصميم .تم

بالحامل بأمان الجهاز هذا تثبيت يتعين فإنه اإلصابة لمنع .تحذير:

والموصالت التحكم مفاتيح
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PoE Class 1

① شاشة LCD
واإلعدادات القوائم .تعرض

② التنقل أزرار
• اإلعدادات وتغيير القوائم بين لتنقل األسهم:
• التغييرات وحفظ القوائم تحرير تتيح ضبط:

الزر على االستمرار مع اضغط تلميح: Set لمدة 1 نظام في األجهزة تحديد ميزة لتنشيط ثانية Wireless Workbench.
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③ التشغيل مفتاح
تشغيلها إيقاف أو الوحدة لتشغيل

④ المتردد التيار لطاقة الرئيسي المفتاح
المتردد بالتيار الرئيسي التشغيل مفتاح

⑤ المتردد التيار طاقة مدخل
موصل IECمتردد تيار ، 100-240 فولت

⑥ المتردد التيار طاقة تسلسل
تطويل كابالت استخدم IEC إلى يصل ما لتوصيل 5 واحد متردد تيار طاقة مصدر إلى .أجهزة

⑦ (كهرماني الشبكة سرعة :(مؤشر
• تشغيل =إيقاف 10 ثانية/ميجابايت
• =تشغيل 100 ثانية/ميجابايت

⑧ اإليثرنت منافذ (2)
الفئة من اإليثرنت عبر الطاقة تشغيل 1. والمراقبة بُعد عن التحكم تشغيل لتمكين إيثرنت بشبكة يوصل

⑨ (أخضر الشبكة حالة (مؤشر
• بالشبكة اتصال يوجد ال التشغيل= إيقاف قيد
• نشط بالشبكة االتصال = مضاء
• الشبكة في الحركة حجم يطابق الوميض ومعدل نشط، بالشبكة االتصال = يومض

⑩ "ب القناة الالسلكي, التردد إخراج "موصالت
"ب للقناة الالسلكي التردد إشارات "توزع

⑪ "أ القناة الالسلكي, التردد إخراج "موصالت
"أ للقناة الالسلكي التردد إشارات "توزع

⑫ "ب و "أ" القناتين الهوائي, إدخال "منافذ
الموصلة التضخيم أجهزة أو النشطة الهوائيات مع لالستخدام المستمر للتيار منحازة الهوائي .إدخاالت

⑬ "ب و "أ" القناتين الالسلكي, التردد تسلسل "منافذ
إلى يصل لما يتيح بما يليه، الذي إلى واحد جهاز من النطاق واسع الالسلكي التردد إشارة تمرر 5 الهوائيات من واحد زوج في تتشارك أن .أجهزة

⑭ الهوائي إدخال حالة مؤشر
• المستمر التيار تشغيل = أخضر
• المستمر التيار إيقاف = مطفأ
• التيار في زيادة أو الهوائي في خطأ = أحمر

الهوائيات
بُعد عن المركبة الهوائيات مع أو األمامية المركبة الهوائيات مع الهوائي توزيع أنظمة .تتوافق

     : المرشح نطاق لتغطية النطاق عريض هوائيًا حدد الدخل، نطاق ترشيح وظيفة استخدام .عند

أمامية مركبة هوائيات تثبيت
واضحة إشارة مسار توفير خالل من النظام أداء يحسن األمامية اللوحة على الهوائيات تركيب إن
األمامية باللوحة الهوائيات لتثبيت المزود الحاجز محول مجموعة استخدم الالسلكي. التردد .إلشارة
1. في موجودة فتحات خالل من المزودة األمامية التركيب بكابالت الموجودة الحاجز محوالت أدرج

المزودة األجهزة باستخدام األمام من وثبتها كتيفة .كل
2. بموصالت المزودة الهوائيات كابالت وصل BNC.

3. الحاجز محوالت في الهوائي .ثبت

البعض:      بعضها عن وبعيدًا ألعلى الهوائيات وجه األداء، وتحسين اإلشارة انقطاع احتمالية لتقليل
بمقدار 45 العمودي الوضع من .درجة

بُعد عن الهوائيات تثبيت
نقل مسار توفير خالل من األداء تحسن أن ويمكن الهوائي ألوضاع أكبر مرونة بُعد عن الهوائيات تتيح
استشر النطاق. وتمديد إعاقة أقل عن المركبة للهوائيات الممارسات وأفضل تلميحات على للحصول
.بعد

الالسلكي التردد خرج توزيع

4B 3B 2B 1B

RF  outputs

4A 3A 2A 1A

RF  outputs

إلى يصل ما إلى الهوائي من زوج من اإلشارة الالسلكي التردد مخرجات توزع 4 لتوزيع األمثل الخيار التوزيع منافذ يجعل ما التداخل من لمنفذ منفذ عزل يقلل إضافية. هوائي توزيع أنظمة أو استقبال أجهزة
اإلضافية األجهزة على .اإلشارة
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األجهزة توصيل
للجهاز ب و أ المدخالت إلى الهوائي نظام من الالسلكي التردد لمخرجات ب و أ الزوج .وصل
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12.7V      OUT
150 mA

B A

الدخل نطاق ترشيح
يتوافق الذي النطاق مرشح حدد الهوائي. توزيع لنظام الكامل التردد بنطاق العريض النطاق إعداد يمر الالسلكي. التيار تسلسل منافذ على تؤثر ال ولكنها المتردد التيار توزيع منافذ على الدخل نطاق مرشحات تعمل
األداء لتحسين المتصلة األجهزة موالفة نطاق مع .بشدة

المحدد النطاق ضمن بموالفتها وقم المتصلة األجهزة شغل نطاق، مرشح ضبط .عند

والتوهن الكسب
المتاح الضبط نطاق يبلغ المتصلة. لألجهزة المرسلة اإلشارة مستويات تناسق على للحفاظ الالسلكي التردد كسب قائمة استخدم -12 حتى 3 و التشغيل إيقاف قيد التسلسل منافذ تكون عندما 15-ديسيبل حتى
0 نشطة التسلسل منافذ تكون عندما .ديسيبل

الالسلكي التردد تسلسل منافذ
antenna

in

cascade
out

12.7V    OUT
150 mA

B A

و اإلضافية االستقبال ألجهزة اتصال نقطة تقديم خالل من الهوائي توزيع نظام الالسلكي التردد تسلسل منافذ Spectrumتمد Managers الهوائي توزيع .وأنظمة

يبلغ جهد استشار عند تلقائيًا التسلسل منافذ تنشط تلقائي، الوضع على الهوائي تسلسل ضبط عند 12 يحدث ثنشطة، التسلسل منافذ تكون عندما المنفذ. وصلة في متصل لجهاز الهوائي دخل من مباشر تيار فولت
يبلغ واحد انشطار فقد 5 أقصى (بحد .(ديسيبل

النطاق نفس ضمن اإلضافية االستقبال أجهزة إلى الهوائي إشارة الالسلكي التردد تسلسل مخرجات ذات االستقبال أجهزة تمد أن .يمكن

إضافة AXT600 Spectrum Manager هوائي نظام إلى
وصَّل AXT600 Spectrum Manager الهوائي توزيع لنظام الالسلكي التردد تسلسل .بمنافذ
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الهوائي لتوزيع المتعددة المستويات
اإلشارة لتوزيع العديدة المستويات لدعم طبقات في هوائي توزيع أنظمة عدة وضع يمكن الكبيرة، للتكوينات :بالنسبة
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• للمستوى التسلسل منافذ تنشيط تم إذا الهوائي توزيع من مستويين إعداد يمكن 1 والمستوى 2 الهوائي توزيع ألنظمة
• إلى يصل ما إعداد يمكن 3 للمستوى التسلسل منافذ تنشيط تم إذا الهوائي توزيع من مستويات 1 الهوائي توزيع ألنظمة
• إضافية مستويات إنشاء قبل واحد مستوى في الالسلكي التردد مخرجات جميع استخدم الالسلكي، للتردد أداء أفضل على للحصول

AXT630 (Wideband)

AXT600
AXT630 (H4 Filtered)AXT630 (G1 Filtered)

Receiver (G1)

Receiver (G1)

Receiver (G1)

Receiver (G1)

Receiver (H4)

Receiver (H4)

Receiver (H4)

Receiver (H4)

RF Outputs

Cascade Ports

        1: العريض النطاق على الهوائي توزيع نظام ضبط

        2: مع يتوافق نطاق مرشح على الهوائي توزيع نظام ضبط 4 النطاق لنفس موالفة استقبال أجهزة

وصَّل AXT600 Spectrum Manager المستوى في الهوائي توزيع لنظام الالسلكي التردد تسلسل بمنافذ 1.

وإصالحها المشاكل استكشاف

الهوائي أعطال

SET
Antenna

Fault

مصباح LED منفذ في زائد تيار أو قصر حالة إلى ليشير األحمر باللون يومض الهوائي دخل لحالة
الهوائي منفذ القائمة تعرض المباشر. التيار طاقة قائمة إلى انتقل العطل، لعزل الهوائي. (A, B, أو
A+B) العطل حالة إلزالة الهواء وصالت افحص العطل. مصدر يمثل .الذي

مفرطة حرارة درجة رسالة

SET
Over

Temperature

الرسالة تعرض Over Temperature حالة إلى يشير ما بكفاءة التبريد المراوح تستطيع ال عندما
عالية حرارة .درجة
• لمدة الرسالة إلخفاء زر أي على اضغط 20 ثانية
• الرسالة لمسح الوحدة في التهوية بزيادة قم
• اإلعداد حدد High Speed التبريد لمروحة

الرئيسية القائمة
منافذ بتكوين وقم الالسلكي التردد كسب اضبط النطاق، مرشح لتحديد الرئيسية القائمة استخدم
.الهوائي

Band
مرشح تحديد إن Band الالسلكي التردد بمخرجات المتصلة المكونات تكون عندما األداء يحسن للدخل
نطاق ضمن فقط الموجودة الترددات سوى المحدد النطاق مرشح يمرر لن النطاق. نفس في جميعًا
اإلرسال أجهزة مع لتتوافق بينها من االختيار يمكن دخل مرشحات أربعة تتوفر المتصلة. المكونات
إعداد يتوفر التردد. لنطاقات واالستقبال Wideband األربعة. النطاقات جميع عبر التردد دعم لتمديد
التردد مخرجات الستخدام النطاقات من متنوعة مجموعة في العمل االستقبال ألجهزة اإلعداد هذا يتيح
.الالسلكي

النطاق مرشح :لضبط

1. قائمة في تنقل Band الزر على واضغط SET التحرير .لتمكين
2. اإلعداد لتحديد أو نطاق مرشح لتحديد األسهم استخدم Wideband.
3. الزر على اضغط SET التغييرات .لحفظ

RF Gain
ومنع متناسقة مستويات على للحفاظ الهوائي إشارة لتوهين أو لتحسين الالسلكي التردد كسب اضبط
بزيادة الكسب ضبط عمليات تتم الزائد. الحمل 1 ديسيبل

الالسلكي التردد تسلسل لمنافذ االتصال حالة على الكسب ضبط نطاق :يعتمد

• الضبط نطاق متصلة: التسلسل منافذ = -15 حتى ديسيبل 0 ديسيبل
• الضبط نطاق متصلة: غير التسلسل منافذ = - 12 حتى ديسيبل +3 ديسيبل

Antenna Cascade
تلقائي
يبلغ جهدًا متصل جهاز يزود عندما المنافذ تنشط سوف 12-15 المنفذ إلى مباشر تيار .فولت

تشغيل
متصل جهاز يستخدمه الذي الكهربي الجهاد عن مستقلة باستمرار، نشطة المنافذ .تكون

Antenna Power
ON (تشغيل)
يبلغ جهدًا الهوائي منافذ تزود 12-15 بالطاقة النشطة الهوائيات لزويد مباشر تيار .فولت

OFF تشغيل) (إيقاف
الهوائي منافذ في المباشر التيار جهد .يفصل
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Network Status نشط
الشبكة على األخرى باألجهزة االتصال إلى .يشير

نشط :غير
الشبكة على األخرى باألجهزة اتصال وجود عدم إلى .يشير

     : عنوان يكون أن يجب IP الشبكة في التحكم لتمكين .صالحًا

اإلضافية األدوات قائمة
والتي منها والخروج المساعدة األدوات قائمة إلى للدخول األسهم مفاتيح على االستمرار مع اضغط
الشاشة وإعدادات الشبكة إلى للوصول .تستخدم

عنوان IP : Automatic
خادم مع لالستخدام االفتراضي اإلعداد هو هذا DHCPعنوان تلقائيًا يعين والذي ، IP.

1. أوضاع قائمة إلى انتقل IP المفتاح على واضغط SET.
2. لتحديد االسهم مفاتيح استخدم Automatic.
3. المفتاح على اضغط SET.
4. لتحديد ► إلى لالنتقال األسهم مفاتيح استخدم OK أو Cancelللحفظ اضغط ثم للتجاهل،

المفتاح على SET.

عنوان IP : Manual
عنوان تعيين استخدم IP عنوان لضبط يدويًا IP خادم يكون عندما الفرعية الشبكة وشبكة DHCP
متاح غير
1. أوضاع قائمة إلى انتقل IP المفتاح على واضغط SET.
2. لتحديد االسهم مفاتيح استخدم Manual.
3. المفتاح على اضغط SET عنوان تحرير لتمكي IP الفرعية .والشبكة
4. لتحديد ► لنقل األسهم مفاتيح استخدم IP: أو Sub:

5. والمفتاح األسهم مفاتيح استخدم SET عنوان لتحرير IP الفرعية .والشبكة
6. لتحديد ► إلى لالنتقال األسهم مفاتيح استخدم OK أو Cancelللحفظ اضغط ثم للتجاهل،

المفتاح على SET.

MAC عنوان) MAC)
عنوان يعرض MACجانب من يستخدم جهاز. لكل فريد للتحرير قابل غير تعريف ورقم المضمن ،
وبرنامج الشبكة WWB المكونات .لتحديد

Device ID
أو األخرى الشبكة أجهزة على الجهاز هذا اكتشاف عند أحرف ثمان من المكون االسم هذا يُعرض
برنامج في WWB.

1. المفتاح على اضغط SET التحرير .لتمكين
2. األحرف لتغيير األسهم مفاتيح .استخدم
3. المفتاح على اضغط التحرير، عملية إلنهاء SET محددة أحرف هناك يبقى ال .حتى

التسلسلي الرقم
التسلسلي الرقم .يعرض

Firmware
الجهاز هذا على المثبت الثابت البرنامج إصدار .يعرض

Brightness
شاشة سطوع يضبط LCD مرتفع أو متوسط أو منخفض .على

Display Invert
قائمة يغير وهذا LCD مضيئة خلفية على مظلم نص إلى مظلمة خلفية على أبيض نص .من

Front Panel Lock
لإلعدادات بها المصرح غير أو العرضية التغييرات لمنع التنقل أزرار يفتح أو .يقفل

تشغيل
التنقل أزرار .يقفل

إيقاف
التنقل أزرار .يفتح

Power Switch Lock
عرضية بصورة الطاقة فصل عدم لضمان الطاقة مفتاح .اقفل

تشغيل
الطاقة مفتاح يقفل .يفتح

إيقاف
الطاقة مفتاح .يفتح

المروحة سرعة إعداد
التالية السرعة خيارات التبريد مروحة :تتضمن

• Low Speed = الهادئ للتشغيل منخفضة سرعة عند التشغيل، قيد دائمًا المروحة
• High Speed= درجة أقصى على للحصول أعلى سرعة عند التشغيل، قيد دائمًا المروحة

تبريد
• Automatic = للغاية الحرارة درجة تنخفض عندما إال تعمل لن المروحة

من السرعة تتبدل قد مالحظة: Low - High المكون لحماية إضافي لتبريد حاجة هناك كان .إذا

1. األدوات قائمة إلى للوصول ▼ و ▲ الزرين على الضغط في االستمرار ومع بالتزامن اضغط
.المساعدة

2. اإلعداد إلى للتمرير األسهم أزرار استخدم Fan.
3. على اضغط Set سرعة خيار لتحديد األسهم أزرار استخدم ثم التحرير عملية .لتمكين
4. على اضغط Set إلى للعودة ▼ و ▲ الزرين على االستمرار مع بالتزامن اضغط ثم للحفظ،

الرئيسية .القائمة

الثابت البرنامج تحديثات
تطوير يتم دوري، بشكل الوظائف. في يتحكم مكون كل في مضمّن برنامج هو الثابت البرنامج
التصميم، تحسينات من لالستفادة إضافية. وتحسينات ميزات لتضمين الثابت البرنامج من جديدة إصدارات

األداة باستخدام وتثبيتها الثابت البرنامج من جديدة إصدارات تحميل يمكن Firmware Update
Manager برنامج في المتاحة WWB6. من للتنزيل الثابت البرنامج يتوفر .
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المواصفات
المواصفات -- AXT630, AXT631, AXT632

األبعاد
44 مم x 483 مم x 366 مم (1.7 بوصة x 19.0 بوصة x 14.4 البُعد × العرض × الطول بوصة),

الوزن
4.6 كجم (10.1 ,(رطل

الخارجي الجزء
بالبثق مشكل ألومنيوم فوالذ؛

التشغيل حرارة درجة نطاق
-18°C (0°F) إلى 63°C (145°F)

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

الطاقة متطلبات
100 إلى 240 متردد تيار ,فولت 50-60 هرتز

التيار مصب
1.0 مربع متوسط جذر أ (RMS) عند) المرجعية اإلشارة 120 متناوب تيار (فولت

(Cascade Bypass)

() Denotes gain when cascade is disabled

Passive Splitter
-3.5 dB

-3.5 dB0 dB
50 Ω 50 Ω

-15 dB to 0 dB
(-12 dB to +3 dB)

-15 dB to 0 dB
(-12 dB to +3 dB)

50 Ω

Passive Splitter

50 Ω
-15 dB to 0 dB

(-12 dB to +3 dB)
-15 dB to 0 dB

(-12 dB to +3 dB)

Passive SplitterUser Gain Adjust

50 Ω50 Ω

Antenna In Cascade Out Distro Out 1 Distro Out 4Distro Out 3Distro Out 2
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Filter 4

Wide Band

Filter 3

Filter 2

Filter 1

Passive Splitter

AXT630/AXT631/AXT632 Circuit Diagram

الالسلكي التردد خرج

الموصل نوع
BNC

التكوين
نشط متوازن، غير
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XXXXERROR: [[ Band Filters ]] DOES NOT EXISTXXXX

AXT630

Wideband470–698ميجاهرتز

Band G1470–530ميجاهرتز

Band H4518–578ميجاهرتز

Band J5578–638ميجاهرتز

Band L3638–698ميجاهرتز

AXT631

Wideband606–814ميجاهرتز

Band K4E606–666ميجاهرتز

Band M8666–730ميجاهرتز

Band P8, P9710–790ميجاهرتز

Band Q5740–814ميجاهرتز

AXT632

Wideband470–787ميجاهرتز

Band G7C470–510ميجاهرتز

Band L3E638–698ميجاهرتز

Band M8666–730ميجاهرتز

Band P9710–787ميجاهرتز

المعاوقة
50 أوم

االنحياز فولتية
12 مباشر تيار ,فولت 150 أمبير (300 أمبير maximum)

الالسلكي التردد نطاق

AXT ميجاهرتز698–630470

AXT ميجاهرتز814–631606

AXT ميجاهرتز787–632470

XXXXERROR: [[ Distribution Output ]] DOES NOT EXISTXXXX

الموصل نوع
BNC (XXXXERROR: [[ 4 pairs ]] DOES NOT EXISTXXXX)

التكوين
نشط متوازن، غير

المعاوقة
50 أوم

التضخيم ضبط نطاق

XXXXERROR: [[ Cascade Enabled ]] DOESNOTEXISTXXXX-15 إلى ديسيبل 0 مقدارها (بدرجات ديسيبل 1 (ديسيبل

XXXXERROR: [[ Cascade Disabled ]] DOESNOTEXISTXXXX-12 إلى ديسيبل +3 مقدارها (بدرجات ديسيبل 1 (ديسيبل

XXXXERROR: [[ Output Intercept Point ]] DOES NOT EXISTXXXX
من نموذجي25أكبر وات, ميلي ديسيبل

التسلسل خرج

الموصل نوع
BNC (XXXXERROR: [[ 1 pair ]] DOES NOT EXISTXXXX)
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التكوين
XXXXERROR: [[ Unbalanced, wideband ]] DOES NOT EXISTXXXX

المعاوقة
50 أوم

اإلدخال فقد
<5 ديسيبل

المُلحقات

الوحدة مع المزودة الملحقات

المضمّنة المكونات
محوري هوائي كابل 2 قدم (RG-58) (12)UA802
متناوب تيار طاقة كابل IEC (1)95A9128
متناوب تيار إطالة كابل IEC (1)95A9129
مصفح إيثرنت كابل 3 قدم (1)C803
مصفح إيثرنت توصيل كابل 8 بوصة (1)C8006
المعدات طقم (1)90XN1371
محوري كابل 22 *بوصة (1)95B9023
محوري كابل 33 *بوصة (1)95C9023

األمامي* التركيب لهوائيات متكامل حاجز .مع

االختيارية الملحقات

هوائيات 1/2 موجية
(744-865 UA820G(ميجاهرتز
(690-746 UA820H4(ميجاهرتز
(554-590 UA820J(ميجاهرتز
(606-666 UA820K(ميجاهرتز
(638-698 UA820L3(ميجاهرتز
(694-758 UA820M(ميجاهرتز
(740-814 UA820Q(ميجاهرتز
(710-790 UA820P8(ميجاهرتز

الكابالت
كابل RG8/X بطول محوري 25 UA825قدمًا
كابل RG8/X بطول محوري 50 UA850قدمًا
هوائي إطالة كابل 100 قدم (30.4 UA8100(م

الهوائيات
سلبي االتجاهات متعدد هوائي (470-1100 ميجا
(.هرتز

UA860SWB

سلبي اتجاهي هوائي (470-952 هرتز PA805SWB(ميجا
هوائي PWS لولبي (480-900 هرتز HA-8089(ميجا

مضمنة السلكي تردد مضخمات
(470-900 UA830WB(ميجاهرتز
(470-698 UA830USTV(ميجاهرتز

نشطة اتجاهية هوائيات
470-698 UA874USميجاهرتز
470-790 UA874Eميجاهرتز
470-900 UA874WBميجاهرتز
925-952 UA874Xميجاهرتز

للسالمة مهمة تعليمات
1. التعليمات هذه .اقرأ
2. التعليمات بهذه .احتفظ
3. التحذيرات لجميع .انتبه
4. التعليمات جميع .اتبع
5. الماء من بالقرب الجهاز هذا تستخدم .ال
6. فقط جافة قماشة باستخدام .نظفه
7. بالتثبيت القيام على واحرص المالئمة للتهوية كافية مساحات اترك للتهوية. فتحات أي سد تجنب

المصنعة الجهة من الواردة التعليمات مع يتفق .بما
8. الحرارة منافذ أو الرادياتير أو المكشوفة اللهب مثل حرارية مصادر أي من بالقرب التثبيت تجنب

أي وضع تجنب حرارة. عنها تصدر التي المكبرات) فيها (بما األجهزة من غيرها أو المواقد أو
المنتج على للهب مكشوفة .مصادر

9. المستقطب القابس المؤرض. أو المستقطب القابس في المتوفر السالمة بعنصر العبث تجنب
ثالث. تأريض وسن شفرتان به األرضي والقابس األخرى. من أعرض إحداهما شفرتان به
المقبس بالجهاز الملحق القابس يالئم لم وإذ لسالمتك. متوفران الثالث والسن العريضة والشفرة
القديم المقبس الستبدال كهربي فني من مساعدة فاطلب .لديك،

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

11. التوصيالت إال تستخدم التصنيع/ال شركة تحددها التي .الملحقات

12. تحددها التي الطاولة أو الكتيفة أو القوائم الثالثي الحامل أو الحامل أو العربة إال تستخدم ال
وعليها العربة تحريك الحرصعند توخى عربة، استخدام عند الجهاز. مع المباعة أو التصنيع شركة
الجهاز أو العربة انقالب عن الناتجة اإلصابة لتجنب .الجهاز

13. طويلة لفترات الجهاز استخدام عدم عند أو الرعدية العواصف أثناء الجهاز قابس .انزع
14. تعرضالجهاز حالة في ضرورية الصيانة تعد مؤهل. صيانة فريق إلى الصيانة أعمال جميع حوّل

سقوط أو السوائل انسكاب أو بالتيار اإلمداد قابس أو كبل تلف مثل؛ كانت، طريقة بأي للتلف
على يعمل ال الجهاز كان إذا أو الرطوبة أو للمطر الجهاز تعرض حالة في أو الجهاز على أجسام
سقوطه حالة في أو الطبيعي .النحو

15. المزهرية، مثل بالسوائل، مملوءة أواني تضع ال رشاشه. أو الماء لقطرات الجهاز تعريض تجنب
الجهاز .فوق

16. الحال في لالستخدام جاهزة الجهاز وصلة أو الرئيسي الموصل قابس يظل أن .يجب
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17. هوائيًا المحمولة الضوضاء تتجاوز ال 70 (أمبير .(ديسيبل
18. الفئة من تركيبها التي األجهزة توصيل يجب I تأريض وصلة طريق عن الرئيسي المأخذ بمقبس

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

21. المحددة التشغيل حرارة درجة نطاق ضمن المنتج هذا .شغّل

هذا يشير
إلى الرمز
هذه تضمن
الوحدة
فولتية على
قد خطيرة
إلى تؤدي
صدمة
.كهربية
هذا يشير
إلى الرمز
وجود
تعليمات
هامة
للصيانة
والتشغيل
الكتيب في
مع المرفق
هذه
.الوحدة

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

االعتماد شهادات

AXT630, ,AXT631و و AXT632

التالية األوروبية التوجيهات لجميع األساسية المتطلبات يلبي :المنتج

• توجيهات WEEE 2002/96/ECبـ المعدلة بالصيغة ، 2008/34/EC
• توجيهات RoHS 2011/65/EC

     : اإللكترونية والنفايات للبطاريات اإلقليمي التدوير إعادة نظام اتباع الرجاء

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

المعتمد األوروبي :الممثل
Shure Europe GmbH
وأفريقيا األوسط الشرق أوروبا، - الرئيسية المقرات
وإفريقيا األوسط والشرق أوروبا مناطق اعتمادات القسم:
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Germany
:هاتف 49-7262-92 49 0
:فاكس 49-7262-92 49 11 4
اإللكتروني :البريد EMEAsupport@shure.de

AXT630
القسم شروط مع التوافق إعالن بموجب معتمدة 15 الفيدرالية االتصاالت لجنة قوانين .من

للصناعة كندا معيار يلبي RSS-123.

                      ICES-003             : CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

معايير مع الجهاز هذا يتوافق RSS الكندية الصناعة إلى بالنسبة الترخيص من .لإلعفاء

للمستخدم معلومات
الفئة إلى ينتمي رقمي جهاز بأي الخاصة الحدود مع يتوافق أنه وتبين الجهاز فحصهذا تم B بموجب
القسم 15 ضد المقبولة الحماية لتوفير الحدود هذه تصميم تم الفيدرالية. االتصاالت لجنة قوانين من
بتوليدها ويقوم الالسلكية الترددات طاقة الجهاز هذا يستعمل السكنية. البيئات في الضار التشويش
واستخدامه تركيبه يتم لم إذا الالسلكية االتصاالت مع ضار تشويش حدوث في يتسبب وقد وإشعاعها
تسبب إذا معينة. بيئة التشويشفي حدوث عدم نضمن ال نحن ذلك، من الرغم وعلى التعليمات. حسب
عن عنه الكشف يتم ما وهو التلفاز أو الراديو إرسال استقبال مع ضار تشويش حدوث في الجهاز هذا

القيام خالل من التشويش إصالح بتجربة المستخدم فنوصي تشغيله، ثم الجهاز تشغيل إيقاف طريق
التالية اإلجراءات من أكثر أو :بواحدٍ

• مكانه تغيير أو االستقبال هوائي توجيه .إعادة
• االستقبال ووحدة الجهاز بين الفاصلة المسافة .زيادة
• االستقبال وحدة توصيل يتم التي الدائرة عن مختلفة دائرة على كهربي بمقبس الجهاز بتوصيل قم

.بها
• راديو فني أو الوكيل للمساعدة/استشارة محترف .تليفزيون

     : مطابقة اختبار يعتمد EMC يؤدي قد بها. والموصى المزودة الكابالت أنواع استخدام على
أداء تدهور إلى أخرى كابالت أنواع استخدام EMC.

                                                                                                                 .
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