
BRH31M
سماعات رأس البث أحادية الجانب خفيفة الوزن

The Shure broadcast headsets, BRH31M, user guide.
Version: 5.0 (2023-C)



Shure Incorporated

2/9

Table of Contents

BRH31M   3           سماعات رأس البث أحادية الجانب خفيفة الوزن

3                                                                   الضمان المحدود

3                                                                   مراكز الصيانة

4                                                                احتياطات السالمة

4                                                                              تنبيه

4                                                                            تحذير

4                                                                            تحذير

4                                                                        الوصف العام

5                                                                 الطُـرز المختلفة

5                                                               ارتداء سماعة الرأس

6                                                                          المواصفات

Wiring Diagram                                                           7

8                                                                    العناية والصيانة

9                                                    الملحقات المزودة مع الوحدة

9                                                                            الشهادات

9                                                              العالمات التجارية



Shure Incorporated

3/9

BRH31M   
سماعات رأس البث أحادية الجانب خفيفة الوزن

الضمان المحدود
)باستثناء ما ينص على خالف ذلك أدناه( بموجب هذا الضمان للمشتري المستهلك األصلي سوى أن يكون هذا المنتج Shure") Shure Incorporated(" ال تضمن

أو من بائع تجزئة معتمد لدى Shure من تاريخ الشراء األصلي للمستهلك مباشرة من )2( مع االستخدام العادي من أي عيوب في المواد و التصنيع لمدة سنتين ًخاليا
Shure.

و مع ذلك، .من تاريخ الشراء األصلي للمستهلك )1( لمدة عام واحد ًدة مع المنتج مشمولة بالضمان أيضاّكما أن البطاريات القابلة إلعادة الشحن المضمّـنة في أو المزو
إلى درجة الحرارة، و الفترة الزمنية بالتخزين، و دورات الشحن، و عوامل ًفإن البطاريات القابلة إلعادة الشحن قابلة لالستهالك و ستقل قدرتها بمرور الوقت استنادا

.في المواد أو التصنيع ًاألخرى؛ و بالتالي فإن االنخفاض في قدرة البطارية ال يشكل عيبا

، يجب على المستهلك، وقتًو لكي يكون هذا الضمان صالحا .هو إصالح المنتج المعيب أو استبداله و إعادته على الفور إليك Shure و الخيار الوحيد المتمثل لدى
استبدال المنتج Shure إذا قررت .Shure أو من بائع التجزئة المعتمد لدى Shure إعادة المنتج، تقديم دليل على الشراء يتمثل في إيصال الشراء األصلي من

ًبحقها في استبدال المنتج المعيب بآخر من نفس الطراز أو بطراز يتضمن على األقل ميزات و جودة قابلة للمقارنة مع المنتج األصلي، وفقا Shure المعيب، فستحتفظ
.ًمناسبا Shure لما تراه

خالل فترة الضمان، فأعد تحزيم الوحدة بعناية و تأمينه و إعادته مع دليل الشراء، و قم بإرساله، بواسطة البريد المدفوع مسبقًـا، ًإذا كنت تعتقد بأن هذا المنتج معيبا
.قسم الصيانة، على العنوان المذكور أدناه :، عنايةShure Incorporated إلى

أو يمكنك الحصول عليها من خالل www.Shure.com و توجد العناوين في موقع ويب .ع أو مركز صيانة معتمدّخارج الواليات المتحدة، قم بإعادة المنتج إلى الموز
.من خالل العنوان المسرود أدناه Shure التواصل مع

، أو التلف و التمزقShure ال يسري هذا الضمان في حاالت سوء االستعمال أو سوء االستخدام للمنتج، أو االستخدام المخالف لتعليمات .هذا الضمان غير قابل للتناقل
، أو اإلصالح غيرShure أو بائع التجزئة المعتمد لدى Shure العادي، أو بسبب القضاء و القدر، أو بسبب اإلهمال في االستخدام، أو عند الشراء من طرف آخر خالف

.المعتمد، أو تعديل المنتج

بموجب هذا الضمان، تخلي الشركة مسؤوليتها عن جميع الضمانات الضمنية الخاصة بالتسويق أو المالءمة لغرض معين إلى الحد الذي تسمح به القوانين المعمول بها،
أيضًـا مسؤوليتها عن جميع األضرار العارضة أو SHURE كما تخلي .باستثناء الحد الذي ال تسمح به الشركة، ليقتصر على الفترة و الشروط الخاصة بهذا الضمان

.الخاصة أو الالحقة

.ال تسمح بعض الواليات بفرض قيود على فترة سريان الضمانات الضمنية، أو استثناء أو تقييد األضرار العرضية أو التبعية، لذلك قد ال ينطبق عليك القيد المذكور أعاله
.يمنحك هذا الضمان حقوقًـا قانونية محددة، و قد تملك حقوقًـا أخرى تختلف من والية إلى أخرى

.ال يقيّـد هذا الضمان حقوق المستهلك في التفويض بموجب القوانين السارية

مة مع هذا المنتج مستثناة من هذا الضمان،ّيحل هذا الضمان محل جميع الضمانات األخرى المقترنة أو المضمّـنة مع هذا المنتج، فيما عدا أي برامج مضمّـنة في أو محز
.المرفقة مع هذه البرامج SHURE من ذلك يجب أن تكون مشمولة بالضمان، إن وجد، المتوفر في اتفاقية ترخيص مستخدم ًو بدال

مراكز الصيانة
الواليات المتحدة، كندا، أمريكا الالتينية، منطقة البحر الكاريبي

Shure Incorporated
Service Department :عناية
945 Chaddick Dr.

Wheeling, IL 60090-6449 U.S.A.

أوروبا، الشرق األوسط وأفريقيا
Shure Europe GmbH

الصيانة :عناية
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12, 75031

Eppingen, Germany
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IndonesiaService Center Resmi:

6388 612 )021( خط جاكرتا الساخن
6612550 )061( مدان

5032219 )031( سورابايا
371710 )0274( جوجاكارتا

766788 )0361( دينباسار
324652 )0411( ماكاسار

احتياطات السالمة
.إلى قرب حدوث الخطر و شدة الضرر ًاستنادا " -تنبيه"و "تحذير- " تتم اإلشارة إلى النتائج المحتملة لالستخدام غير الصحيح بأحد الرمزين

.قد يؤدي تجاهل هذه التحذيرات إلى إصابة خطيرة أو الوفاة نتيجة التشغيل غير الصحيح :تحذير

.قد يؤدي تجاهل هذه التنبيهات إلى إصابة متوسطة أو تلف في الممتلكات نتيجة التشغيل غير الصحيح :تنبيه

تنبيه
.ال تقم مطلقًـا بتفكيك الجهاز أو تعديله، حيث قد يؤدي ذلك لتعطله

.تجنب تعريض الجهاز لقوة كبيرة أو سحب الكابل و إال فستحدث أعطال نتيجة ذلك
.حافظ على جفاف المنتج و تجنب تعريضه لدرجات الحرارة الشديدة و الرطوبة

تحذير
.في حالة دخول مياه أو كائنات غريبة داخل الجهاز، قد يؤدي ذلك إلى حدوث حريق أو صدمة كهربائية

.أو تعطل المنتج/فقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابة جسدية و .ال تحاول تعديل هذا المنتج

الرجاء التحقق من الحد األقصى المسموح لمستوى التعرض المستمر للضوضاء المستند إلى متطلبات حماية )).SPL( مستوى ضغط الصوت( ديسيبل 85 يمكن لهذا الجهاز إصدار مستوى صوت أعلى من
.القوى العاملة الوطنية

تحذير
يمكن أن .لذا استخدمه عند مستوى صوت منخفض قدر اإلمكان .قد يؤدي االستماع إلى مستويات صوت مرتفعة إلى التسبب في حدوث تلف دائم في حاسة السمع

يرجى اتباع اإلرشادات التالية ).NIHL( يؤدي التعرض لمستويات صوت مرتفعة للغاية إلى إحداث ضرر بأذنيك مما يؤدي إلى فقدان السمع الناتج عن الضوضاء الدائمة
.المتعلقة بالحد الزمني األقصى للتعرض لمستويات ضغط صوتي قبل حدوث ضرر للسمع )OSHA( التي وضعتها إدارة الصحة والسالمة المهنية

ديسيبل 90 مستوى ضغط صوتي

ساعات 8 لمدة

ديسيبل 95 مستوى ضغط صوتي

ساعات 4 لمدة

ديسيبل 100 مستوى ضغط صوتي

ساعات 2 لمدة

ديسيبل 105 مستوى ضغط صوتي

لمدة ساعة واحدة

ديسيبل 110 مستوى ضغط صوتي

لمدة نصف ساعة

ديسيبل 115 مستوى ضغط صوتي

دقيقة 15 لمدة

ديسيبل 120 مستوى ضغط صوتي

تجنب هذا المستوى وإال فسيحدث الضرر
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الوصف العام
ميكروفون ديناميكي يقدم صوتًـا واضحًـا وطبيعيًـا .راحة ومتانة وجودة صوت استثنائية الستخدامات إنتاج الوسائط والبث BRH31M توفر سماعات رأس البث

بتعدد استعماالتها وعمرها االفتراضي الطويل، وذلك بفضل قطع غيارها التي يمكن استبدالها بمعرفة BRH31M تتميز سماعة الرأس .بتصميم خفيف الوزن للغاية
.عن توفيرها خيارات متعددة من الموصالت ًالمستخدم، فضال

تصميم فوق أذني مع هيكل خفيف الوزن للغاية
.يتميز الميكروفون الديناميكي بنمط قطبي قلبي الشكل واستجابة تردد مُـحسّـَـنة لالتصال بالبيئات مرتفعة الصوت

حزام رأس قابل للضبط بحشو ممهد ومبطن الستخدام مريح ومالئم
درجة لليسار أو لليمين، حيث يمكن تثبيته على نحو دقيق 270 ميكروفون ذو ذراع تطويل مرن يدور على محور مداه

مقوى أحادي الجانب لزيادة المتانة Kevlar كابل
الصارمة للصمود أمام االستخدام المهني اليومي Shure تصميم قوي نُـفّـِـذ وفقًـا لمعايير جودة

حاجب ريح وبطانة أذن قابلة لالستبدال بمعرفة المستخدم إلطالة عمر المنتج

الطُـرز المختلفة
الموصلالطراز

BRH31Mعديم الموصل

BRH31M-NXLR4Fموصل Neutrik  XLR أسنان 4 أنثى بـ

BRH31M-NXLR4Mموصل Neutrik XLR أسنان 4 ذكر بـ

BRH31M-NXLR5Mموصل Neutrik XLR أسنان 5 ذكر بـ

ارتداء سماعة الرأس

.اضبط حزام الرأس ليكون مريحًـا عند االرتداء

®

™
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أو ضوضاء التنفس األخرى، ال تضع "أصوات الطرقعة" لتجنب .من جانب فمك )بوصة 1/2( مم 13 ثبّـِـت الحامل بحيث يصبح الميكروفون ضمن نطاق
.الميكروفون أمام الفم مباشرة

.من جانبي الوجه ِّيسمح الحامل الدوار بارتداء سماعة الرأس على أي

المواصفات
الوزن،بدون كابل

)أونصة2.9( جرام 81الصافي

)رطل 0.9( كجم 0.4مَّمحز

الوزن،مع موصل
)أونصة4.4( جرام 125الصافي

)رطل 0.99( كجم 0.45مَّمحز

الكابل
BRH31M1.8 ليس ,م PVC, غير موصّـل

BRH31M-NXLR4F1.75 ليس ,م PVC, XLR أسنان 4 طرفي أنثى مزود بـ

BRH31M-NXLR4M1.75 ليس ,م PVC, XLR أسنان 4 طرفي ذكر مزود بـ

BRH31M-NXLR5M1.75 ليس ,م PVC, XLR أسنان 5 طرفي ذكر مزود بـ

الظروف البيئية
)F °140 إلى C )0° °60 إلى °18درجة حرارة التشغيل

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

%95 إلى 0الرطوبة النسبية

الميكرفون
النوع

مم 13 ,ديناميكية، مغنطيس النيوديميوم
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نمط قطبي
قلبي الشكل

استجابة التردد
هرتز 15،000 إلى 50

معاوقة اإلخراج
أوم 145

الحساسية
جهد كهربائي لدائرة كهربية مفتوحة ,كيلوهرتز 1 عند

)ميجا فولت 0.47* (باسكال/ديسيبل فولت 66.5-

القطبية
.ا موجبًـا على السلك األحمر مقارنة بالسلك األسودًالضغط اإليجابي على الحجاب الحاجز يُـنتج جهد

سماعة الرأس
نوع محول الطاقة

ديناميكية، مغنطيس النيوديميوم

حجم برنامج التشغيل
مم 30

استجابة التردد
هرتز 12،000 إلى 150

الحساسية
كيلو هرتز 1 بمعدل

ميجاواط/SPL ديسيبل 101

المعاوقة
كيلو هرتز 1 بمعدل

أوم 220

طاقة اإلدخال القصوى
ميجاوات 200

Wiring Diagram
SignalWireNXLR4NXLR4-FEMNXLR5

Microphone +Red222

Microphone −Black111

Microphone GroundShield (uncoated)313

AudioGreen444
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SignalWireNXLR4NXLR4-FEMNXLR5

Audio GroundWhite333

استجابة التردد

نمط قطبي

العناية والصيانة
.قم بالتنظيف باستخدام قطعة قماش ناعمة ورطبة
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.ا عن فتحات المشغلًاحتفظ بالسوائل واألشياء الغريبة بعيد .ال تستخدم منظفات تحتوي على مذيبات :تنبيه

الملحقات المزودة مع الوحدة

زوج واحد من بطانات األذن القابلة لالستبدال

BCAEC31

حاجب الريح

BCAWS1

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

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

:الممثل األوروبي المعتمد
Shure Europe GmbH

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

Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Germany

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

info@shure.de :البريد اإللكتروني

العالمات التجارية
Neutrik هي عالمة تجارية مسجلة لشركة Neutrik AG.
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