
الشحن محطة AXT900 تثبيت بحامل
المحطة تشحن AXT900 بطاريات ثمان إلى يصل ما Shure واحد مبيت في الشحن إلعادة قابلة
اإلرسال أجهزة بطايات من مجموعة أي للتبديل القابلة الشحن وحدات تالئم تثبيت. حامل ذي محكم
معلمات لجميع سهال قياسًا األمامية اللوحة شاشة توفر الجسم. على والمحمولة يدويًا المحمولة
حرارة ودرجة البطارية وحالة الشحن اكتمال حتى المتبقي والوقت الشحن حالة ذلك في بما البطارية
باستخدام بُعد عن المعلمات مراقبة يمكن بالشبكة، توصيلها عند البطارية. WirelessWorkbench.

الميزات
• الشاملة الحالة عرض مع للتجوال جاهزة بطارية وتخزين شحن حل

• عدد وتوفيق للمزج للتكوين قابلة حجيرات 8 ومحمولة يدويًا محمولة إرسال أجهزة بطاريات
الجسم على

• في الشحن حالة معلمات جميع لمراقبة تمامًا بالشبكة لالتصال قابلة Wireless Workbench
6

• للتخزين األمثل الكهربي للجهد البطاريات شحن تفريغ أو لشحن التخزين وضع
• كمقاييس األصلية للطاقة المئوية والنسبة شحن دورة عدد باستخدام البطارية حالة يتتبع
• طاقة حتى البطاريات يشحن 50% ساعة غضون في
• غضون في الكاملة الطاقة حتى البطاريات يشحن 3 ساعات
• من بسيطة بالواجهة تحكم لوحة 3 أزرار

التركيب تعليمات
صوت حامل في ليستقر المكون هذا تصميم .تم

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

البطاريات
بطاريات مع لالستخدام فقط معد الشحن هذا Shure مثل الشحن إلعادة القابلة أيون الليثيوم
AXT910, أو AXT920, أو AXT920SL.

AXT910 Bodypack Battery

AXT920 Handheld Battery

الشحن وحدات

الجسم على المحولة شحن وحدة

باليد المحمولة شحن وحدة

الشحن في تبادلية بصورة الجسم على والمحمولة باليد المحمولة الشاحن وحدات تثبيت .يمكن

الشاحن !      وحدات تثبيت عند والبطاريات المتناوب التيار طاقة .أزل

• األربعة التركيب براغي أزل وحدة، إلزالة (4) .واسحب
• المبيت في تغمر حتى الدليلية) القضبان اتجاه مراعاة (مع المبيت في الوحدة أدخل .للتثبيت،
• البراغي .استبدل
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مؤشر LED الشحن لحالة
مؤشر على شاحن فتحة كل تحتوي LED البطارية حالة إلى .لإلشارة

البطارية     شحن
الشحن     اكتمل
بصورة      البطارية إدخال تم

تم أو صحيحة غير
ألقل البطارية استنزاف
من 3.0 .فولت

طاقة        على الشحن توقف
تقل ال (طاقة منخفضة
عن 75%) ألن نظرًا
للغاية. ساخنة البطارية
كاملة طاقة إلى للوصول
بنسبة تبريد100% يجب ،
حرارة لدرجة البطارية
تحت 45 مئوية .درجة

الشحن فتحة في البطاريات إدخال
مؤشر يضيء مكانها. في تثبت حتى الشحن فتحة داخل البطارية حرّك LED دورة وتبدأ للشحن
.الشحن

الشديد التفريغ من البطارية استعادة
من ألقل تفريغها تم بطارية هي بشدة الشحن فارغة البطارية 3.0 الشاحن يكتشف عندما فولت.
منخفض. تيار باستخدام االستعادة وضع في تلقائيًا يدخل فإنه للغاية، الشحن مفرغة بطارية وجود
الرمز يُعرض Recovery يخرج االسترداد، عملية نجحت إذا الرئيسية. بالشاشة الفتحة رقم بجوار
من أقل في البطارية استعادة تعذر إذا سعتها. حتى البطارية ويشحن االسترداد وضع من الشاحن
30 الشحن ويتوقف خطأ رسالة تعرض .ثانية،

التخزين وضع
التخزين وضع على البطارية ضبط عند (Storage Mode = Store at 3.8 V), جميع شحن يتم
حتى تفريغها أو البطاريات 3.8 الطويل المدى على للتخزين المثالي الوضع وهو .فولت

مؤشر يشير LED الكهربي الجهد حالة إلى الشحن :لحالة

• حتى تفرغ أو تشحن البطارية = أحمر وميض 3.8 .فولت
• عند للبطارية الكهربي الجهد = كهرماني وميض 3.8 .فولت

فتحة رقم كل بجوار الرئيسية الشاشة على التالية المؤشرات :تظهر

عندجاهز البطارية 3.8 جاهزة فولت،
للتخزين

باردةبارد البطارية
دافئةدافئ البطارية
ساخنةساخن البطارية
المفتاحخطأ على اضغط - خطأ SET

معلومات على للحصول
للشحن% المئوية النسبة

أنه على المتبقي الوقت عرض يتم ساعات. عدة التفريغ أو الشحن يستغرق قد Time to 3.8 V
من (بدال البطارية مراقبة قائمة في Time to Full).

                     :

1. األسهم مفتاحي كال على بالضغط المساعدة األدوات قائمة إلى .ادخل
2. القائمة إلى انتقل Storage Mode المفتاح على واضغط SET.
3. لتحديد األسهم مفاتيح استخدم Off.
4. المفتاح على اضغط SET .للخروج

بدرجة التحكم يسهل تخزين بمنطقة ووضعها إزالتها يجب للتخزين، جاهزة البطاريات تكون عندما
من بها الموصى البطارية تخزين منطقة حرارة درجة وتتراوح حرارتها. 0 مئوية درجة (10 درجة
إلى فهرنهايت) 25 مئوية درجة (77 فهرنهايت .(درجة

والموصالت التحكم مفاتيح
① شاشة LCD
القوائم وإعدادات البطارية حالة تعرض

② التحكم مفاتيح
شاشة في للتنقل LCD. منها الخروج أو المساعدة األدوات قائمة إلى للدخول األسهم مفتاحي كال على االستمرار مع .اضغط

③ الشحن وحدة
والمحمولة باليد المحمولة للبطاريات للتبديل قابلة .وحدات

④ الشحن حالة مؤشر
البطارية شحن حالة إلى يشير

⑤ المراقبة تحديد مؤشر
المراقبة قائمة في تحديدها يتم التي البطارية يعرض األبيض المؤشر .هذا

⑥ المتردد التيار طاقة مدخل
المرفق الطاقة كابل باستخدام المتردد للتيار الرئيسي بالمصدر .يوصل
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⑦ المتردد التيار طاقة تسلسل
إضافية وحدات .يُشغل

⑧ اإليثرنت منافذ (2)
والمراقبة بُعد عن التحكم تشغيل لتمكين إيثرنت بشبكة .يوصل

⑨ (أخضر الشبكة حالة (مؤشر
بالشبكة اتصال يوجد ال = مطفأ

نشط بالشبكة االتصال = مضاء

الشبكة في الحركة حجم يطابق الوميض ومعدل نشط، بالشبكة االتصال = .يومض

⑩ (كهرماني الشبكة سرعة (مؤشر
تشغيل =إيقاف 10 ثانية/ميجابايت

=تشغيل 100 ثانية/ميجابايت

⑪ التبريد مروحة منفس
الهواء تدفق على للحفاظ الحاجة حسب المروحة شبكة .نظف

⑫ التشغيل مفتاح
تشغيلها إيقاف أو الوحدة .لتشغيل

Charger System

SET

AXT 900 

AXT900 

التحكم مفاتيح
1. المطلوبة القائمة إلى للتمرير األسهم مفاتيح .استخدم
2. المفتاح على اضغط SET المحدد القائمة عنصر .إلدخال
3. القائمة معلمات أحد لتغيير األسهم مفاتيح .استخدم
4. على اضغط SET اإلعداد .لحفظ

SET

منها الخروج أو المساعدة األدوات قائمة إلى للدخول األسهم مفتاحي كال على االستمرار مع .اضغط

الزر على االستمرار مع اضغط تلميح: SET لمدة 1 نظام في األجهزة تحديد ميزة لتنشيط ثانية Wireless Workbench.

الرئيسية الشاشة
البطارية شحن اكتمال حتى تقريبًا المتبقية والدقائق الساعات لعرض الشاشة وتتغير بطارية، كل شحن مستوى إلى الرموز تشير الرئيسية. الشاشة الشاحن يعرض التشغيل، .عند

من الشحن فتحات مع الشاشة على األرقام تتوافق 1 حتى 8 اليمين إلى اليسار .من

Shure IncorporatedAXT900                       

3/72017/10/10



SET

4

3

2

1

8

7

6

5

البطارية حالة إلى لإلِشارة الفتحة رقم بجانب التالية الرسائل تُعرض :قد

الشحنالحساب اكتمال حتى الوقت حساب
باردةبارد البطارية
دافئةدافئ البطارية
ساخنةساخن البطارية
نشطاستعادة البطارية وضع
المفتاحخطأ على اضغط - خطأ SET معلومات على للحصول

Time to Full
بالكامل البطارية شحن يتم أن إلى المتبقي الوقت .يعرض

   : التالية الحالة مؤشرات من مؤشر أي ظهر إذا الكاملة الطاقة إلى البطارية شحن يتم :قد

Cold
حرارة درجة ترتفع عندما الشحن يستأنف سوف للغاية. باردة البطارية حرارة درجة ألن الشحن توقف
.البطارية

Warm
من أقل (ليس الكاملة الطاقة من ألقل تشحن البطارية 75%) سوف المرتفعة. الحرارة درجة بسبب
مؤشر يضيء LED الشحن توقف عند .الكهرماني

Hot
للغاية ساخنة البطارية حرارة درجة ألن الشحن .توقف

Battery Health
(عمر الشحن طاقة جديدة. بطارية شحن لطاقة مئوية كنسبة المحددة البطارية حالة هذا يعرض
البطارية وعمر المتكررة الشحن لدورات نتيجة تنخفض سوف تمامًا) مشحونة تكون عندما البطارية
التخزين .وظروف

Cycle Count
الشحن إعادة والتفريغ. للشحن واحد كامل عدد البطارية بها مرت التي المرات عدد إجمالي يعرض
دورة ربع يعتبر الربع تفريغ بعد الشحن إعادة دورة. نصف يعتبر النصف تفريغ .بعد

Charge Status
ساعة - أمبير بالملي يعرضالشحن كما البطارية. طاقة إلجمالي مئوية كنسبة يعرضالشحن (mAh).

Batt.Temp. البطارية) حرارة (درجة
التالي النحو على والحالة والفهرنهايت) المئوية (بالدرجة البطارية حرارة درجة من كال :يعرض

[Normal]
البطارية حرارة درجة = 0 حتى مئوية درجة 45 مئوية درجة (32 حتى فهرنهايت درجة 113 درجة
.(فهرنهايت

[Cold]
البطارية حرارة درجة = 0 مئوية درجة (32 أقل أو فهرنهايت) .درجة

[Warm]
البطارية حرارة درجة = 45 حتى مئوية درجة 60 مشوية درجة (113 حتى فهرنهايت درجة 140
فهرنهايت (درجة

[Hot]
البطارية حرارة درجة = 60 مئوية درجة (140 أعلى أو فهرنهايت) .درجة

     : على المروحة إعداد فحاول ساخنة، أو دافئة البطارية كانت إذا Always On التهوية زيادة أو
.للحامل

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

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

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
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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

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

Firmware
الجهاز هذا على المثبت الثابت البرنامج إصدار .يعرض

Fan التبريد) مروحة (وضع
Automatic
للوحدة الداخلية الحرارة درجة أساس على السرعة وتضبط المروحة تمكين .يتم

Always on
دافئة بيئات في تبريد أقصى لتوفير للسرعة األقصى الحد عند باستمرار المروحة .تعمل

التسلسلي الرقم
التسلسلي الرقم .يعرض

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

Storage Mode
OFF
الطبيعي .الشحن

Store at 3.8 V
حتى بتفريغها يقوم أو البطاريات جميع يشحن 3.8 المدى على للتخزين المثالي الوضع وهو فولت،
.الطويل

وإصالحها المشاكل استكشاف
مؤشر LED يضيء ال الشحن صحيحة.لحالة غير بصورة موضوعة البطارية

من تحقق الشحن. البطارية تقبل ال أو
البطارية حرارة .درجة

تشحن ال دون.البطارية شحنت البطارية 3.0 جرب فولت.
أخرى .بطارية

الخدمة مراوح صيانة رسالة
الرسالة الشاحن يعرض Service Fans بكفاءة التبريد المراوح على يتعذر .عندما

• لمدة الرسالة إلخفاء مفتاح أي على اضغط 20 ثانية
• الرسالة لمسح الوحدة في التهوية زيادة أو المراوح بصيانة .قم

SET
Service

Fans

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 .

المواصفات
البطارية نوع
حتى 8 الشحن إلعادة قابلة أيون ليثيوم بطاريات (AXT910/920/920SL)

الشحن زمن
50%=1 ;ساعة 100%=3 ساعات

الشحن وحدة نوع
إلى يصل ما 4 شحن وحدات (AXT901 or AXT902) مجموعة أي في

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

البطارية شحن حرارة درجة نطاق
0°C (32°F) إلى 60°C (140°F)

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

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

الوزن
4.4 كجم (9.8 الشحن وحدات أو بطاريات بدون رطل),
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الخارجي الجزء
بالبثق مشكل ألومنيوم فوالذ؛

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

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

بالشبكة االتصال

الشبكة واجهة
ثنائي إيثرنت منفذ 10/100 Mbps

الشبكة معالجة إمكانية
خادم DHCP عنوان أو IP يدوي

المُلحقات

االختيارية الملحقات

االختيارية الملحقات
فتحتين من شحن وحدة
على المحمولة للبطارية
الجسم

AXT901

فتحتين من شحن وحدة
AXT902 للبطارية
باليد المحمولة

AXT902

الوحدة مع المزودة الملحقات

المضمّنة المكونات

متناوب تيار طاقة كابل
IEC (1)95A9128

متناوب تيار إطالة كابل
IEC (1)95A9129

مصفح إيثرنت كابل 3
قدم (1)C803

إيثرنت توصيل كابل
مصفح 8 بوصة (1)C8006

المعدات طقم (1)90XN1371

لوحدات تركيب براغي
الشاحن (8)30B13476

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

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
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16. الحال في لالستخدام جاهزة الجهاز وصلة أو الرئيسي الموصل قابس يظل أن .يجب
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

     : سوى باستخدام تعمل ال صحيحة. غير ببطارية االستبدال حالة في انفجار حدوث من خطر ثمة
نوع من بطاريات AA.

تحذير
• ال لحروق. التعرض أو الحريق خطر سامة. مواد تسريب إلى تؤدي أو البطارية حزم تنفجر قد

من أعلى حرارة لدرجة تسخينها أو حرقها أو تفكيكها أو تعديلها أو تحطيمها أو بفتحها تقم 140
فهرنهايت درجة (60 مئوية .(درجة

• المصنّعة الجهة إرشادات اتبع
• شاحن استخدم Shure بطاريات لشحن فقط Shure الشحن إلعادة القابلة
• البطارية استبدل صحيح. غير بشكل البطارية استبدال حالة في االنفجار خطر تواجه قد تحذير:

مماثل نوع أو النوع نفس من .بأخرى
• المحلي السموم مكافحة مركز أو بالطبيب اتصل االبتالع، حالة في فمك. في البطاريات تضع ال
• النيران اندالع أو بحروق اإلصابة إلى ذلك يؤدي قد الدائرة؛ بتقصير تقم ال
• بطاريات خالف بطاريات حزم استخدام أو بشحن تقم ال Shure الشحن إلعادة .القابلة
• للتخلص الصحيحة الوسيلة المحلي البائع مع راجع مناسب. بشكل البطاريات حزم بالتخلصمن قم

المستخدمة البطاريات حزم .من
• أشعة مثل زائدة لحرارة المثبتة) البطاريات أو البطارية (حزمة البطاريات تعريض عدم يجب

شابه ما أو الحريق أو الشمس

:مالحظة
• االحترافية الصوتية االستخدامات في استعماله في الجهاز هذا من الغرض .يكمن
• مطابقة تعتمد EMC استخدام يؤدي قد بها. والموصى المزودة الكابالت أنواع استخدام على

أداء تدهور إلى أخرى كابالت أنواع EMC.
• شحن وحدات مع فقط هذا البطارية شاحن استخدم Shure قد له. المصممة البطارية وحزم

اندالع مخاطر زيادة إلى به الخاصة البطارية وحزم المحددة الوحدات غير مع استخدامه يؤدي
انفجار حدوث أو .حريق

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

اإللكترونية والنفايات والتحزيم للبطاريات اإلقليمي التدوير إعادة نظام اتباع .الرجاء

االعتماد شهادات
إلى المستندة الكهربائية السالمة متطلبات مع يتوافق IEC 60065.

بها المعمول األوروبية التوجيهات لجميع األساسية المتطلبات يلبي .المنتج

قوائم في مدرجة cUL مؤسسة بواسطة Underwriters Laboratories.

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

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

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

العالمة مع التطابق إعالن على الحصول يمكن CE :من www.shure.com/europe/compli-
ance

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 info@shure.de
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