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GLXD4   
أجهزة االستقبال الالسلكية

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

شرح الرموز

خطر الصدمة الكهربية :تنبيه

.)انظر المالحظة( خطر اإلصابة :تنبيه

تيار مباشر

تيار متناوب
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)إمداد( تشغيل

الجهاز محمي من خالل عزل مزدوج أو عزل مقوى

وضع االستعداد

يجب عدم التخلص من الجهاز في جدول الفضالت الخطرة

.فقط AA يجب التشغيل باستخدام بطاريات بحجم .قد تواجه خطر االنفجار في حال إعادة تركيب بطارية غير صحيحة :تحذير

.يجب عدم تعريض حزم البطارية لحرارة زائدة مثل أشعة الشمس أو اللهب أو ما شابه :تحذير

تحذير
ال تقم بفتح البطارية أو تحطيمها أو تعديلها أو تفكيكها أو .خطر اندالع حريق أو اإلصابة بحروق .قد تنفجر حزم البطارية أو تؤدي إلى تسريب مواد سامة

)درجة مئوية 60( درجة فهرنهايت 140 حرقها أو تسخينها لدرجة حرارة تزيد على
اتبع إرشادات الجهة المصنّـعة

في حال االبتالع، اتصل بالطبيب أو مركز مكافحة السموم المحلي .ال تضع البطاريات في فمك
ال تقم بتقصير الدائرة؛ قد يؤدي ذلك إلى اإلصابة بحروق أو اندالع النيران

.Shure ال تقم بشحن أو استخدام حزم بطاريات غير البطاريات المحددة والخاصة بمنتجات
راجع مع البائع المحلي الوسيلة الصحيحة للتخلص من حزم البطاريات المستخدمة .قم بالتخلص من حزم البطاريات بشكل مناسب

:ملحوظة
.يكمن الغرض من هذا الجهاز في استعماله في االستخدامات الصوتية االحترافية

.EMC قد يؤدي استخدام أنواع كابالت أخرى إلى تدهور أداء .على استخدام أنواع الكابالت المزودة والموصى بها EMC تعتمد مطابقة
قد يؤدي استخدامه مع غير الوحدات المحددة وحزم البطارية .وحزم البطارية المصممة له Shure استخدم شاحن البطارية هذا فقط مع وحدات شحن

.الخاصة به إلى زيادة مخاطر اندالع حريق أو حدوث انفجار
.عليها بشكل صريح إلى إبطال سلطتك في تشغيل هذا الجهاز Shure Incorporated قد يؤدي إدخال أي تغييرات أو تعديالت لم توافق شركة

.Shure استخدم مصدر إمداد الطاقة المضمّـن أو ما شابه مصادر اإلمداد بالطاقة المعتمدة من :مالحظة

)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

نظرة عامة على النظام
أيون الذكية القابلة إلعادة-بجمعها بين تكنولوجيا إدارة الترددات التلقائية الرائدة وبطارية الليثيوم Shure الالسلكية الجديدة الرائدة من GLX-D تتميز أنظمة

يتوفر في عروض متنوعة من تكوينات أجهزة محمولة .الشحن األفضل من نوعها والميكروفونات ذات الشهرة العالمية في العالم والتصميم الخالب الذي ليس له مثيل
الالسلكية المتطورة GLX-D تتميز أنظمة .بما في ذلك األنظمة الصوتية وسماعات الرأس وأنظمة التقديم وخيارات الجيتار التقليدية كذلك - وأجهزة كفية

.باستخدامها أحدث المعايير للحصول على سهولة التشغيل السلس ووضوح الصوت الرقمي المتميز

وضوح صوت رقمي متميز
جيجا هرتز ومتوفر بمختلف أنحاء العالم 2.4 تعمل في نطاق تردد
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ساعة 11.5 تتميز البطاريات القابلة إلعادة الشحن بفاعلية تكلفتها وتشغيلها حتى
توفير كسب إرسال سهل الضبط لتحسين إشارة الصوت

االنتقال التلقائي من التداخل دون مقاطعة الصوت
قناة تدعم التردد الالسلكي للتحكم في وظائف اإلرسال عن بُـعد

أنظمة متوافقة في ظل ظروف 8 أنظمة متوافقة بإعداد نموذجي وحتى 4 جيجا هرتز العالمي غير المرخص إمكانية تشغيل حتى 2.4 يتيح نطاق التردد
.مثالية

إيقاف التشغيل التلقائي لجهاز اإلرسال لتوفير عمر البطارية عند عدم استخدامه

المُـلحقات
الملحقات المزودة مع الوحدة

Power SupplyPS43

Carrying Case95E16526

Shure Lithium-Ion Rechargeable Battery*SB902A

USB Cable,Type A to Micro-B*95A21651

.GLXD24 أو GLXD14 مشمولة فقط في نظم *

الملحقات االختيارية
Black Bodypack PouchWA582B

البدء السريع
لتقليل وقت اإلعداد، يقوم كل من جهاز اإلرسال واالستقبال بالربط ببعضها البعض إلنشاء قناة صوتية عند أول مرة يتم فيها تشغيلهما وال يتعين ربطهما مرة أخرى على

.اإلطالق

.استقبال في وقت واحد لتجنب إجراء الربط المتبادل/عند إعداد العديد من أنظمة االستقبال، قم بتشغيل وربط كل جهازي إرسال :مالحظة

① الخطوة

قم بتوصيل مخرج الصوت .قم بتوصيل مصدر اإلمداد بالطاقة بجهاز االستقبال، وإدخال السلك بمصدر طاقة تيار متردد

.بمضخم صوت أو جهاز مزج األصوات
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② الخطوة

.قم بتركيب بطاريات جهاز اإلرسال المشحونة

③ الخطوة

سيومض المؤشر الضوئي األزرق الخاص بالتردد الالسلكي أثناء إنشاء ارتباط بين .قم بتشغيل جهازي االستقبال واإلرسال

.عند إنشاء االرتباط بنجاح، سيظل المؤشر الضوئي الخاص بالتردد الالسلكي مضيئًـا .جهازي اإلرسال واالستقبال

عند التشغيل، سيضيئ المؤشر الضوئي األزرق الخاص بالتردد .سيظل جهازا اإلرسال واالستقبال مرتبطين بغية استعمالهما في المستقبل :مالحظة
.الالسلكي متخطيًـا خطوة إجرء االرتباط
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④ الخطوة

.افحص الصوت واضبط الكسب إذا اقتضى األمر

والموصالت GLXD4 عناصر تحكم جهاز االستقبال

الهوائي ①
.يلتقط الهوائيان اإلشارة من جهاز اإلرسال .ثمة هوائيان لكل جهاز االستقبال

حالة المؤشر الضوئي الخاص بالتردد الالسلكي ②

عملية الربط بجهاز اإلرسال قيد التشغيل = قيد التشغيل
البحث عن جهاز إرسال = وميض

.عملية الربط بجهاز اإلرسال قيد إيقاف التشغيل أو لم يتم إجراء الربط بجهاز اإلرسال = قيد إيقاف التشغيل

زر المجموعة ③
.اضغط مع االستمرار لمدة ثانيتين لتمكين التحرير اليدوي للمجموعة
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زر الربط ④
اضغط لربط جهاز االستقبال بجهاز اإلرسال يدويًـا أو لتنشيط وظيفة المعرف البعيدة

القناة ⑤

اضغط لفترة وجيزة لبدء البحث عن القنوات
اضغط مع االستمرار لمدة ثانيتين لتمكين التحرير اليدوي للقناة

LCD شاشة ⑥
.تعرض حالة جهاز اإلرسال واالستقبال

أزرار الكسب ⑦
.ديسيبل 1 اضغط لزيادة كسب جهاز اإلرسال أو تقليله بزيادة

مؤشر شحن البطارية ⑧
:يضيئ عند وجود البطارية بقاعدة الشحن

البطارية قيد الشحن = أحمر
%90 > مستوى شحن البطارية = وميض أخضر

تم شحن البطارية = أخضر
ثمة خطأ بالشحن، استبدل البطارية = وميض كهرماني

قاعدة شحن البطارية ⑨
.شحن بطارية جهاز اإلرسال

مفتاح التشغيل ⑩
.لتشغيل الوحدة وإيقاف تشغيلها

.ستواصل البطارية الشحن حتى مع إيقاف المفتاح :مالحظة

مقبس مصدر اإلمداد بالطاقة ⑪
.دّفولت لمصدر اإلمداد بالطاقة الخارجي المزو 15 لتوصيل تيار مباشر بقوة

مخرج الميكروفون ⑫
.إخراج الصوت على مستوى الميكروفون XLR يوفر مقبس مخرج الميكروفون

USB منفذ ⑬
لتحميل تحديثات البرنامج الثابت

Instr مخرج ⑭
.للتوصيل بأجهزة المزج واجهزة التسجيل ومضخمات الصوت ).مم 6.35( بوصة TRS 1/4 مخرج صوت

شاشة جهاز االستقبال
المجموعة ①

.تعرض المجموعة المحددة
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القناة ②
.تعرض القناة المحددة

وقت تشغيل بطارية جهاز اإلرسال ③
.يعرض عمر البطارية المتبقي بالساعات والدقائق

:من ذلك، تعرض الحاالت التالية للبطارية ًأو بدال

CALC = حساب عمر البطارية
Lo = دقيقة 15 عمر البطارية أقل من
Err = استبدل البطارية

مقياس الصوت ④
.يشير إلى مستوى إشارة الصوت والحدود القصوى

الكسب ⑤
).ديسيبل( يعرض إعدادات كسب جهاز اإلرسال

OL مؤشر ⑥
.يشير إلى حمل الصوت الزائد وخفض الكسب

جهاز اإلرسال مؤمن ⑦
.يتم العرض عندما تكون عناصر تحكم جهاز اإلرسال المرتبط مؤمّـنة

بحث ⑧
.يشير إلى أن عملية البحث قيد التقدم

تلقائي ⑨
.يشير إلى توفر قنوات احتياطية للمجموعة المحددة

أجهزة اإلرسال
الهوائي ①

.يحمل اإلشارة الالسلكية
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مؤشر الحالة الضوئي ②
.يصدر المؤشر الضوئي إضاءات ملونة ويوضح حالة جهاز اإلرسال

مفتاح التشغيل ③
.لتشغيل جهاز اإلرسال أو إيقاف تشغيله

TA4M مقبس إدخال ④
.أو كبل جهاز )TA4F( سنون 4 توصيل ميكرفون مزود بموصل مصغر يحتوي على

Micro USB منفذ شحن ⑤
.USB التوصيل بشاحن بطارية

زر الربط ⑥

.من التشغيل إلجراء عملية الربط بجهاز االستقبال يدويًـا ٍثوان 5 اضغط مع االستمرار لمدة
"المعرف البعيد" اضغط بشكل مؤقت لتنشيط وظيفة

موضع البطارية ⑦
.القابلة إلعادة الشحن Shure لوضع بطارية

خرطوشة الميكروفون ⑧
.Beta 87Aو SM86و Beta 58و SM58 :بأنواع الخراطيش التالية GLXD-2 تتوفر طرازات أجهزة اإلرسال

المؤشر الضوئي الخاص بحالة جهاز اإلرسال
.المؤشر الضوئي أخضر أثناء التشغيل العادي

:يشير لون المؤشر الضوئي أو وميضه إلى وجود تغيير في حالة جهاز اإلرسال على النحو الموضح بالجدول التالي
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الحالةالحالةاللون

أخضر

يحاول جهاز اإلرسال إعادة الربط بجهاز االستقبال)بطيء( وميض

يبحث جهاز اإلرسال غير المرتبط عن جهاز استقبال)سريع( وميض

يشير إلى تأمين جهاز اإلرسال عند الضغط على مفتاح التشغيلمرات 3 وميض

أحمر
ساعة < عمر البطاريةقيد التشغيل

دقيقة 30 < عمر البطاريةوميض

المعرف البعيد نشطوميضأخضر/أحمر

ثمة خطأ بالبطارية، استبدل البطاريةوميضكهرماني

ارتداء وحدة جهاز اإلرسال
.اشبك جهاز اإلرسال بحزام أو أزلق شريط الجيتار في مشبك جهاز اإلرسال وفقًـا للموضح

.للحصول على أفضل النتائج، يجب الضغط على الحزام بعكس قاعدة المشبك

ارتداء ميكروفون الرأس
.من زاوية الفم )بوصة 1/2( مم 13 ضع ميكروفون الرأس على بعد

.ضع ميكرفون الرأس والصدر على نحو يجعل المالبس أو الحلي أو األشياء األخرى ال تعيقه أو تحتك به
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الوضع الصحيح للميكروفون
.بوصة من مصدر الصوت 12 أمسك الميكروفون بحيث يكون ضمن مسافة

.ولالستمتاع بصوت أكثر قوة مع زيادة في وجود الجهير، قرب الميكروفون من مصدر الصوت
.تجنب تغطية الشبكة بواسطة يديك

البطاريات والشحن
تعمل كيمياء البطارية المتقدمة على .Shure من SB902A بالطاقة عن طريق بطاريات ليثيوم أيون القابلة إلعادة الشحن طراز GLX-D يتم إمداد أجهزة اإلرسال

.زيادة وقت التشغيل مع عدم التأثير على الذاكرة ومن ثم تغنيك عن الحاجة إلى تفريغ شحن البطاريات قبل شحنها

درجة 77( درجة مئوية 25 إلى )درجة فهرنهايت 50( درجات مئوية 10 ويوصى في حالة عدم استخدام البطاريات بتخزينها في درجة حرارة تتراوح من
).فهرنهايت

.لن يمرر جهاز اإلرسال التردد الالسلكي أو إشارات الصوت عند توصيله بكبل الشحن :مالحظة

:تتوفر خيارات شحن البطارية التالية

قاعدة شحن جهاز االستقبال
.بتزويده بقاعدة شحن مضمنة لشحن بطاريات جهاز اإلرسال GLXD4 يتميز جهاز االستقبال

.أدخل البطارية بفتحة قاعدة الشحن
.تابع مؤشر شحن البطارية باللوحة األمامية حتى يكتمل الشحن
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الشحن من مصدر طاقة تيار متردد
.قم بتوصيل كبل الشحن بمنفذ الشحن الموجود بجهاز اإلرسال

.ثم قم بتوصيل كبل الشحن بمصدر طاقة تيار متردد

USB الشحن من منفذ
.بمنفذ الشحن الموجود بجهاز اإلرسال USB قم بتوصيل كبل شحن

.القياسي USB ثم قم بتوصيل الكبل بمنفذ

حالة المؤشر الضوئي أثناء الشحن
:تشير حاالت المؤشر الضوئي التالية إلى حالة البطارية عند توصيل جهاز اإلرسال بالشاحن

الشحن مكتمل = أخضر
%90 > مستوى شحن البطارية = وميض أخضر
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البطارية قيد الشحن = أحمر
ثمة خطأ بالبطارية، استبدل البطارية = وميض كهرماني

تركيب بطاريات جهاز اإلرسال
جهاز إرسال يثبت على الجسم

.ثم قم بزلق باب البطارية لفتحه open حرك رافعة التأمين إلى وضع
.ضع البطارية بجهاز اإلرسال

.أغلق باب البطارية ثم قم بزلق القفل لتأمينه

جهاز اإلرسال الذي يحمل باليد
.قم بفك البراغي وإزالة غطاء البطارية

.ضع البطارية بجهاز اإلرسال
.استبدل غطاء البطارية وقم بإحكام تثبيه

مدة الشحن ووقت تشغيل جهاز اإلرسال
تلقائيًـا GLX-D ستتوقف أجهزة االرسال .المدد الموضحة هي بالساعات والدقائق .على مدة الشحن ًاستخدم الجدول التالي لتحديد وقت تشغيل البطارية المقدر بناء

.في حالة عدم اكتشاف إشارة من جهاز االستقبال المرتبط بعد مضى ساعة لحفظ عمر البطارية
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قاعدة جهاز االستقبال أو شحن مصدر طاقة تيار
وقت تشغيل جهاز اإلرسالUSB الشحن من خالل وصلةمتردد

01:30 حتى0:150:30

03:00 حتى0:301:00

6:00 حتى1:002:00

*11:30 حتى3:004:00

.سيقلل وقت التخزين أو الحرارة الزائدة من وقت التشغيل*

.بالطاقة، فسوف تستمر البطارية في الشحن ًإذا كان جهاز االستقبال قيد إيقاف التشغيل وما زال موصوال :مالحظة

القابلة إلعادة الشحن وتخزينها Shure تلميحات مهمة للعناية ببطاريات
.ا أطول للبطاريةًإلى أداء موثوق ويضمنان عمر Shure تؤدي العناية والتخزين المناسبين لبطاريات

قم دائمًـا بتخزين البطاريات وأجهزة اإلرسال بدرجة حرارة الغرفة
تقريبًـا من السعة لتخزين طويل المدى %40 بشكل نموذجي، ينبغي شحن البطاريات بنحو

من السعة حسب الضرورة %40 أشهر وأعد الشحن إلى 6 أثناء التخزين، تحقق من البطاريات كل

.احرص دائمًـا على شحن أي بطارية جديدة تُـستخدم في جهاز االستقبال بالكامل قبل استخدامها ألول مرة إذا أمكن :هام

أنظمة االستقبال المتعددة
.لتسهيل عملية اإلعداد، يتم تقسيم الترددات إلى مجموعات لمطابقة متطلبات قناة نظامك على أفضل وجه

.يجب تعيين جميع أجهزة االستقبال بنظامك إلى المجموعة نفسها ).عدد القنوات( اختر المجموعة من خالل تحديد إجمالي عدد أجهزة االستقبال بنظامك

عدد أجهزة( عدد القنواتالمجموعة
)االستقبال

مالحظاتعدد الترددات االحتياطية

.اإلعداد االفتراضي األولي43 حتى1

.في حالة مواجهة أي تداخالت قنوات متعددة أفضل مجموعة بها3*5 حتى2

0*8 حتى3
في بيئات مزودة 3 استخدم المجموعة .لألنظمة الكبيرة متعددة القنوات

.ا لعدم وجود ترددات احتياطية لتجنب التداخالتًنظر Wi-Fi بـ

.في حالة مواجهة أي تداخالت قنوات فردية أفضل مجموعة بها4127

أنظمة في الوضع المثالي 4 حسب البيئة،*

.لالطالع على معلومات أخرى "تلميحات لتحسين أداء النظام الالسلكي" راجع القسم

إعداد أجهزة االستقبال واإلرسال
.إرسال على حدة لتجنب إجراء الربط المتبادل/قم بتشغيل وإعداد كل جهازي استقبال .قبل البدء، قم بإيقاف تشغيل كل أجهزة االستقبال واإلرسال :ملحوظة

.ثم قم بتشغيل أول جهاز استقبال
أو إذا كانت المجموعة معينة بالفعل، ثم اضغط على الزر قناة للبحث عن أفضل قناة )إذا لزم األمر( اضغط مع االستمرار على الزر المجموعة لتحديد مجموعة

.متوفرة
.عند تأسيس ارتباط الترددي للنطاق األزرق LED سيومض مؤشر .قم بتشغيل أول جهاز إرسال

.تذكر تعيين كل جهاز استقبال إلى المجموعة ذاتها .لكل جهاز إرسال واستقبال 3 - 1 كرر الخطوات من
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اختر مجموعة تدعم أكثر من جهاز استقبال ثم كرر خطوات .تشير الشرطات التي تظهر في شاشة عرض المجموعات والقنوات خالل البحث عن قناة إلى عدم توفر ترددات في المجموعة المحددة :ملحوظة
.اإلعداد

ربط جهاز إرسال بجهاز استقبال يدويًـا
يتمثل االستخدام الشائع للربط اليدوي في تغيير جهاز اإلرسال المرتبط من النوع المثبت .استخدم خيار الربط اليدوي لتغيير جهاز اإلرسال المرتبط بجهاز االستقبال

.بالجسد إلى النوع المحمول

.حتى يبدأ مؤشر جهاز اإلرسال الضوئي في الوميض باللون األخضر LINK ، اضغط مع االستمرار على الزرٍثوان 5 في غضون :تشغيل جهاز اإلرسال
.الضوئي باللون األزرق ثم يظل قيد التشغيل عند تأسيس االرتباط rf سيومض مؤشر :اضغط مع االستمرار على زر الربط بجهاز االستقبال

.اختبر الصوت للتحقق من صحة عملية االرتباط ثم اضبط الكسب إذا اقتضى األمر

أنظمة مجمّـعة
.يمكن أن يظل جهاز إرسال واحد فقط نشطًـا في وقت واحد لتجنب التداخل المتقاطع .يتم إنشاء النظام المجمع من خالل ربط جهازي ارسال بجهاز استقبال واحد

.يمكن تعيين إعدادات كسب كل جهاز إرسال علة حدة وتخزين هذه اإلعدادات عندما يكون جهاز اإلرسال نشطًـا

.ال تقم بتشغيل واستخدام جهازي إرسال مرتبطين في وقت واحد !هام

.أوقف تشغيل جهازي اإلرسال قبل البدء

.سيبحث جهاز االستقبال عن القناة المحددة للعثور على أفضل قناة متاحة .اضغط على الزر مجموعة لتحديد مجموعة
.اضبط الكسب ثم أوقف تشغيل جهاز اإلرسال .واربطه بجهاز استقبال 1 قم بتشغيل جهاز اإلرسال
.اضبط الكسب ثم أوقف تشغيل جهاز اإلرسال .واربطه بجهاز استقبال 2 قم بتشغيل جهاز اإلرسال

جيجا هرتز 2.4 نظرة عامة على الطيف الترددي
جيجا هرتز 2.4 وتكمن فائدة .واألجهزة الالسلكية األخرى Bluetoothو Wi-Fi جيجا هرتز التي يتم استخدامها من قبل ISM 2.4 في نطاق تردد GLX-D يعمل

.في أنها نطاق تردد عالمي يمكن استخدامها في أي مكان في العالم ومجانًـا بدون ترخيص

جيجا هرتز 2.4 التغلب على تحديات
بتغلبه على هذه التحديات من خالل GLX-D ويتميز .قد تكون غير متوقعة Wi-Fi جيجا هرتز في عمليات نقل البيانات عبر 2.4 تكمن تحديات النطاق الترددي

:الطرق التالية

)جيجا هرتز 2.4 ترددات عبر النطاق الترددي 6 من خالل االختيار من مجمع يضم( ترددات لكل قناة واإلرسال عبرها 3 تعيين أولوية أفضل
تكرار أهم المعلومات مثل خروج تردد واحد بالكامل بدون وجود مقاطعة في الصوت

)لكل من الترددات الحالية واالحتياطية( البحث بشكل متواصل أثناء االستخدام لتصنيف جميع الترددات
االنتقال بسالسة من التداخل إلى الترددات االحتياطية دون مقاطعة الصوت
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Wi-Fi التعايش مع
باكتشاف وتجنب عمليات GLX-D يقوم .والبحث عن أفضل قناة GLX-D قبل تشغيل Wi-Fi أثناء العرض، فقم بتشغيل أجهزة Wi-Fi إذا كنت تخطط الستخدام

وتسفر هذه .ترددات يمكن إجراء النقل عليها 3 جيجا هرتز بالكامل ثم تحديد أفضل 2.4 األخرى من خالل البحث عن بيئة Wi-Fi نقل البيانات المزدحمة عبر شبكات
.ا مهمًـا أيضًـاًالتي قد تعد أمر Wi-Fi الالسلكي الخاص بك وتجنب أيضًـا عمليات النقل عبر GLX-D العملية في الحصول على أداء جدير باالعتماد عليه لنظام

ا ال تؤثرًأهم المعلومات، فإن حاالت االندفاعات على المستويات العالية جد GLX-D ا لتكرارًألنها دورية؛ ومع ذلك نظر "االندفاعات" اكتشاف Wi-Fi يصعب على
.أيضًـا على أداء الصوت

البيئات الالسلكية المفعمة بعوامل التحدي
عالوة على ذلك، امتصاص الجسم له تأثير أكبر على الطيف ذي .جيجا هرتز 2.4 بعض البيئات أصعب من غيرها بالنسبة ألداء النطاق الالسلكي ذي النطاق الترددي

ومن ثم فإن أبسط الحلول في معظم الحاالت يكمن في تقليل المسافة بين جهاز اإلرسال وجهاز االستقبال مثل .UHF جيجا هرتز مقارنة بالطيف 2.4 النطاق الترددي
.وضع أجهزة االستقبال على المنصة في مرأي البصر

:قد تنطوي البيئات المفعمة بعوامل التحدي على

:مناطق تحتوي على القليل من األسطح العاكسة مثل
الخالء

المباني ذات األسقف شاهقة االرتفاع
أو أكثر GLX-D أجهزة استقبال 3 استخدام

Wi-Fi تواجد قوي لـ
جيجا هرتز 2.4 استخدام أنظمة تنافسية تعمل بالنطاق الترددي

جيجا هرتز 2.4 على خالف نطاق التردد الالسلكي التمثيلي لجهاز التلفزيون الذي عادة ما يستخدم النوع نفسه من عمليات اإلرسال على مستوى جميع الشركات المصنعة، فإن النطاق الالسلكي :مالحظة
جيجا هرتز من العديد من 2.4 وهذه االختالفات تضفي صعوبة بالغة على إجراء المزج والمطابقة مع النطاق الترددي .الموجود حاليًـا في السوق يستخدم أنواع أخرى متنوعة من عمليات النقل الالسلكي

.الشركات المصنعة بنجاح، على النحو الذي يتم بالحلول الالسلكية لنطاق التلفزيون

تلميحات وأساليب لتحسين أداء النظام الالسلكي
:في حالة مواجهة تداخالت أو تقطعات، حاول استخدام االقتراحات التالية

).من خالل الضغط على زر القناة( ابحث عن أفضل القنوات المتاحة
.مثل وضع أجهزة االستقبال على المنصة على مرأي البصر أمام جهاز االستقبال - تقليل المسافة بين جهاز اإلرسال وجهاز االستقبال

:GLX-D تغيير المجموعة لجميع أنظمة
التي يتم تحسينها الستخدام قناه واحدة 4 استخدم المجموعة :نظام القناة الواحدة

.التي تعد أكثر مجموعة السلكية فعالة 2 استخدم المجموعة :نظام القنوات المتعددة
المسافة الموصى بها .جيجا هرتز 2.4 أو أجهزة الكمبيوتر أو أي مصادر نشطة أخرى تستخدم النطاق الترددي Wi-Fi أبعد جهاز االستقبال عن نقاط وصول

).أقدام 10( أمتار كحد أدنى 3
غير المهمة بأجهزة الكمبيوتر والهواتف الخلوية واألجهزة المحمولة األخرى Wi-Fi قم بتعطيل وظيفة

.والبحث عن أفضل قناة GLX-D قبل تشغيل Wi-Fi أثناء العرض، فقم بتشغيل Wi-Fi إذا كنت تخطط الستخدام
)أقدام 6( أبعد جهاز اإلرسال عن جهاز االستقبال بمسافة تتجاوز مترين

.مثل تنزيل الملفات الكبيرة أو عرض أفالم Wi-Fi تجنب أنشطة نقل البيانات الثقيلة على
جيجا هرتز عن بعضها البعض 2.4 أبعد أجهزة االستقبال التنافسية التي تعمل بالنطاق الترددي

تجنب وضع جهازي اإلرسال واالستقبال في مكان قد توجد به معادن أو مواد كثيفة
.انقل جهاز االستقبال إلى أعلى رف األجهزة

وهذا األمر يقل في أهميته عن قرب المسافة بين جهاز االستقبال وجهاز اإلرسال ) -أقدام 6( أبعد أجهزة اإلرسال عن بعضها البعض بمسافة ال تقل عن مترين
.GLXD بوصات من أجهزة إرسال أو خراطيش ميكروفون غير 6 قد توجد ضوضاء بالصوت إذا كانت أجهزة اإلرسال موجودة على مقربة من :مالحظة

أثناء فحص الصوت واطلب من المحاضرين أو المؤدين تجنب هذه المناطق "ذات اإلشارة الضعيفة" ومن ثم قم بتمييز المناطق
أفضل الخيارات( التالية GLX-D مجموعة/هذه، فاستخدم قناة Wi-Fi ا استخدام ترددات قناةًقوي ومعروف وتريد تحديد Wi-Fi في حالة وجود مصدر

):يتصدر القائمة
Wi-Fi 1: 4 القناة/3 ، المجموعة8 القناة/3 المجموعة
Wi-Fi 6: 5 القناة/3 ، المجموعة7 القناة/3 المجموعة
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Wi-Fi 11: 1 القناة/3 ، المجموعة2 القناة/3 المجموعة

جيجا هرتز 2.4 جداول النطاق الترددي
:تسرد الجداول التالية قنوات جهاز االستقبال والترددات وزمن الوصول لكل مجموعة

)مللي ثانية 4.0 = زمن الوصول( 4-1 القنوات :1 المجموعة

التردداتالقناة/المجموعة

1/12424 2425 2442 2443 2462 2464

1/22418 2419 2448 2450 2469 2471

1/32411 2413 2430 2431 2476 2477

1/42405 2406 2436 2437 2455 2457

)مللي ثانية 7.3 = زمن الوصول( 5-1 القنوات :2 المجموعة

التردداتالقناة/المجموعة

2/12423 2424 2443 2444 2473 2474

2/22404 2405 2426 2427 2456 2457

2/32410 2411 2431 2432 2448 2449

2/42417 2418 2451 2452 2468 2469

2/52437 2438 2462 2463 2477 2478

)مللي ثانية 7.3 = زمن الوصول( 8-1 القنوات :3 المجموعة

التردداتالقناة/المجموعة

3/12415 2416 2443

3/22422 2423 2439

3/32426 2427 2457

3/42447 2448 2468

3/52409 2451 2452

3/62431 2462 2463

3/72404 2473 2474

3/82435 2477 2478
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)مللي ثانية 7.3 = زمن الوصول( 1 القنوات :4 المجموعة

التردداتالقناة/المجموعة

4/1
2404 2405 2410 2411 2417 2418 2423 2424 2426 2427 2431 2432 2437
2438 2443 2444 2448 2449 2451 2452 2456 2457 2462 2463 2468 2469

2473 2474 2477 2478

البرنامج الثابت
بشكل دوري، يتم تطوير إصدارات جديدة من البرنامج الثابت لتضمين ميزات وتحسينات .البرنامج الثابت هو برنامج مضمّـن في كل مكون يتحكم في الوظائف

.Shure Update Utility لالستفادة من تحسينات التصميم، يمكن تنزيل إصدارات جديدة من البرنامج الثابت وتثبيتها باستخدام األداة .إضافية

.http://www.shure.com/update-utility :يتوفر البرنامج للتنزيل من الموقع اإللكتروني التالي

التوصيل بالكمبيوتر
.GLX-D الموفر مع نظام Micro USB إلى USB قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر باستخدام كبل

التشغيل
ضبط الكسب

:استخدم أزرار الكسب الموجودة بجهاز االستقبال لزيادة كسب جهاز اإلرسال المرتبط أو تقليله

ديسيبل 1 قم بتشغيل جهاز اإلرسال المرتبط ثم اضغط لفترة وجيزة على أزرار الكسب لضبط الكسب بزيادة
إلجراء تعديالت سريعة على الكسب، اضغط مع االستمرار على أزرار الكسب

.راقب الصوت والحظ مستوى قياس الصوت بجهاز االستقبال أثناء ضبط الكسب لتجنب التحميل الزائد على اإلشارة :تلميح
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1
2
3

تأمين عناصر التحكم وإلغاء تأمينها
.يمكن تأمين عناصر تحكم جهاز االستقبال وجهاز اإلرسال لمنع التغييرات العرضية أو التغييرات غير المصرح بها على اإلعدادات

.ال تتأثر عناصر التأمين بدوائر الطاقة :مالحظة

تأمين عناصر تحكم جهاز االستقبال
.كرر اإلجراء نفسه إللغاء التأمين .LCD على شاشة LK اضغط مع االستمرار في وقت واحد على زري المجموعة والقناة حتى تظهر

إذا تم الضغط على عنصر التحكم المؤمن LK يتم عرض
بشكل مؤقت لتأكيد أمر إلغاء التأكيد UN يتم عرض

تأمين مفتاح طاقة جهاز اإلرسال
تابع الضغط على الزر ربط حتى تظهر أيقونة القفل على شاشة .أثناء تشغيل جهاز اإلرسال LINK اضغط مع االستمرار على الزر off ابدأ بتعيين جهاز اإلرسال على

.كرر اإلجراءات نفسها إللغاء التأمين .جهاز االستقبال

:عد بشكل اختياري من اللوحة األمامية لجهاز االستقبالٌيمكن تأمين مفتاح طاقة جهاز اإلرسال عن ب

كرر اإلجراءات نفسها .لمدة ثانيتين تقريبًـا حتى تظهر أيقونة القفل الوامضة على شاشة جهاز االستقبال link و group اضغط مع االستمرار في وقت واحد على زري
.إللغاء التأمين

تعريف أجهزة اإلرسال واالستقبال المرتبطة باستخدام المعرف البعيد
عند تنشيط ميزة المعرف البعيد، ستومض شاشة جهاز االستقبال ثم .استخدم ميزة المعرف البعيد لتعريف جهازي اإلرسال واالستقبال بأنظمة االستقبال المتعددة

.من ذلك ًثانية تقريبًـا بدال 45 أو سيومض مؤشر الحالة الضوئي لجهاز اإلرسال المرتبط باللون األحمر ثم األخضر لمدة .تعرض المعرف

:لتنشيط المعرف البعيد

.اضغط لفترة وجيزة على الزر ربط الموجود بجهاز اإلرسال أو االستقبال
.األخضر/ستومض شاشة جهاز االستقبال ثم تعرض المعرف وسيومض مؤشر الحالة الضوئي بجهاز اإلرسال المرتبط باللون األحمر

.للخروج من وضع المعرف البعيد، اضغط لفترة وجيرة على الزر ربط أو اترك الوظيفة حتى تنتهي مهلتها
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1
2
3

1
2
3

تحديد مجموعة وقناة يدويًـا
.من استخدام وظيفة البحث التلقائي ًيمكن تحديد مجموعات وقنوات معينة إلى جهاز االستقبال بدال

.غير متوقعة Wi-Fi المتحكم فيها لتجنب حدوث تداخل من أجهزة Wi-Fi فقط في بيئات 3 ينبغي استخدام المجموعة :مالحظة

تحديد مجموعة
.المجموعة لمدة ثانيتين إلى أن تومض شاشة عرض المجموعة على زر ًاضغط مطوال

.الستعراض المجموعات المتاحة group اضغط على الزر
.سيقوم جهاز االستقبال بحفظ المجموعة المحددة تلقائيًـا

تحديد قناة
.القناة لمدة ثانيتين إلى أن تومض شاشة عرض القناة على زر ًاضغط مطوال

.الستعراض القتوات المتاحة channel اضغط على الزر
.سيقوم جهاز االستقبال بحفظ القناة المحددة تلقائيًـا

اختر مجموعة بها أكثر من قناة ثم كرر .الذي يتم عرضه على شاشة جهاز االستقبال أثناء البحث عن القناة إلى عدم وجود قنوات متاحة ضمن المجموعة المحددة -- يشير رمز الشرطات المزدوجة :ملحوظة
.خطوات اإلعداد

استكشاف المشاكل وإصالحها
الحلحالى المؤشرالمشكلة

عدم وجود صوت أو وجود صوت ضعيف

 بالتردد الخاص LED مؤشر
لجهاز االستقبال قيد الالسلكي

التشغيل

افحص جميع وصالت نظام الصوت أو اضبط
).راجع ضبط الكسب( الكسب إذا لزم األمر

/تحقق من توصيل جهاز االستقبال بجهاز المزج
.مضخم الصوت

 بالتردد الخاص LED مؤشر
لجهاز االستقبال قيد الالسلكي

إيقاف التشغيل

.قم بتشغيل جهاز اإلرسال
.تأكد من تركيب البطاريات بشكل صحيح

راجع موضوع( اربط جهاز اإلرسال واالستقبال
).الضبط

.اشحن بطارية جهاز اإلرسال أو قم بتغييرها
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الحلحالى المؤشرالمشكلة

شاشة جهاز االستقبال ليست
قيد التشغيل

تأكد من إحكام توصيل محول التيار المتردد
.بالمنفذ الكهربائي
.تأكد من تشغيل جهاز االستقبال

مؤشر جهاز اإلرسال الضوئي
.اشحن بطارية جهاز اإلرسال أو قم بتغييرهايومض باللون األحمر

جهاز اإلرسال موصول بالشاحن
.

.افصل جهاز اإلرسال من الشاحن

ثمة صوت اصطناعي أو متقطع
 بالتردد الخاص LED مؤشر

يومض أو ليس قيد الالسلكي
التشغيل

قم بتغيير جهازي االستقبال واإلرسال إلى
.أو قناة أخرى/مجموعة و

هواتف( قم بتحديد مصادر التداخل المجاورة
، معالج إشارة،Wi-Fi خلوية، نقاط وصول

.ثم أوقف تشغيلها أو قم بإزالتها ...)وغيرها
.اشحن بطارية جهاز اإلرسال أو قم بتغييرها

تأكد من وضع جهازي االستقبال واإلرسال في
.نطاق معلمات النظام

يجب إعداد النظام وفق النطاق الموصى به
.وإبعاد جهاز االستقبال عن األسطح المعدنية

يجب استخدام جهاز اإلرسال في مرأي البصر من
.ٍجهاز االستقبال للحصول على صوت مثال

بشاشة جهاز OL يظهر مؤشرالشويش
).راجع ضبط الكسب( قم بتقليل كسب جهاز اإلرسالاالستقبال

.لم يتم ربط جهازي اإلرسال واالستقبال بشكل صحيح

تومض شاشتا جهازي اإلرسال
واالستقبال لإلشارة إلى بدء
إجراء الربط لكن عملية الربط
باءت بالفشل

أو أعلى من 2.0 قم بتحديث كال المكونين باإلصدار
Shure Update قم بتنزيل تطبيق .البرنامج الثابت

Utility ثم اتبع اإلرشادات.

راجع( قم بضبط كسب جهاز اإلرسال حسب الضرورةغير متاحاختالف مستوى الصوت عند التبديل إلى مصادر أخرى
).ضبط الكسب

مؤشر جهاز اإلرسال الضوئياإلرسال/لن يتم إيقاف تشغيل جهاز االستقبال
يومض بشكل سريع

راجع تأمين عناصر التحكم وإلغاء .عناصر التحكم مؤمّـنة
.تأمينها

يحب تشغيل جهاز اإلرسال لتمكين .افحص جهاز اإلرسالغير متاحيتعذر ضبط عنصر تحكم كسب جهاز االستقبال
.تغييرات الكسب

يتعذر ضبط عناصر تحكم جهاز االستقبال
على شاشة جهاز LK يتم عرض

االستقبال عند الضغط على
األزرار

راجع تأمين عناصر التحكم وإلغاء .عناصر التحكم مؤمّـنة
.تأمينها

يومض مؤشر جهاز اإلرسالوظيفة معرف جهاز اإلرسال ال يستجيب
مرات 3 الضوئي باللون األخضر

راجع تأمين عناصر التحكم وإلغاء .عناصر التحكم مؤمّـنة
.تأمينها

جهاز اإلرسال ليس قيد التشغيل أو جهاز االستقبال غيرغير متاحال تظهر معلومات جهاز اإلرسال بشاشة جهاز االستقبال
.مرتبط بجهاز اإلرسال
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الحلحالى المؤشرالمشكلة

يتم إيقاف تشغيل جهاز اإلرسال بعد ساعة واحدة
المؤشر الضوئي الخاص بحالة
جهاز اإلرسال ليس قيد
التشغيل

تلقائيًـا في حالة عدم GLX-D ستتوقف أجهزة اإلرسال
اكتشاف إشارة من جهاز استقبال مرتبط بعد مضى ساعة

تأكد من تشغيل جهاز .واحدة لحفظ عمر البطارية
.االستقبال المرتبط

بالشحن في جهاز اإلرسال المثبت SB902A لن تقوم البطارية
GLXD1 على الجسم

المؤشر الضوئي األخضر السريع
GLXD1 الوميض في جهاز

اشحن البطارية بمجرد أن تكون في جهاز االستقبال
GLXD4. يمكن أن تتم إعادة الشحن التالية في جهاز

GLXD1 المثبت على الجسم.

جبأالطراز

SM5851 ،بوصة 1.5 مم، 37بوصة 9.9 مم، 252بوصة 2.0 مم

BETA 5851 ،بوصة 1.5 مم، 37بوصة 9.9 مم، 252بوصة 2.0 مم

SM8649 ،بوصة 1.5 مم، 37بوصة 9.9 مم، 252بوصة 1.9 مم

BETA 87A51 ،بوصة 1.5 مم، 37بوصة 9.9 مم، 252بوصة 2.0 مم

إعادة تعيين المكونات
.استخدم وظيفة إعادة التعيين إذا اقتضى األمر استعادة اإلعدادات االفتراضية لجهاز اإلرسال أو االستقبال

إعادة تعيين جهاز االستقبال
:سيؤدي هذا األمر إلى استعادة إعدادات جهاز االستقبال االفتراضية التالية

االفتراضي = مستوى الكسب
غير مؤمنة = عناصر التحكم

.RE أثناء تشغيل طاقة جهاز االستقبال حتى تعرض شاشة link اضغط مع االستمرار على الزر

من التشغيل إلكمال ٍاضغط مع االستمرار على زر ربط جهاز اإلرسال في غضون خمس ثوان .عند اكتمال إعادة التعيين، سيقوم جهاز االستقبال ببدء عملية الربط تلقائيًـا للبحث عن جهاز اإلرسال :ملحوظة
.عملية الربط

إعادة تعيين جهاز اإلرسال
:سيؤدي هذا األمر إلى استعادة إعدادات جهاز اإلرسال االفتراضية التالية

غير مؤمنة = عناصر التحكم

.اضغط مع االستمرار على زر ربط جهاز اإلرسال أثناء تشغيل جهاز اإلرسال حتى يتوقف مؤشر الطاقة الضوئي

.اضغط على الزر ربط بجهاز استقبال متاح إلعادة إجراء الربط .عند تحرير زر الربط، سيقوم جهاز اإلرسال تلقائيًـا ببدء عملية الربط للعثور على جهاز استقبال متاح

المواصفات
النطاق الترددي للتوليف

ميجاهرتز 2483.5 - 2400
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نطاق العمل
م 60 بشكل نموذجي، حتى )قدم 100( م 30 حتىداخلي

كحد أقصى )قدم 200(

م 50 بشكل نموذجي، حتى )قدمًـا 65( م 20 حتىخارجي
كحد أقصى )قدمًـا 165(

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

وضع اإلرسال
Shure رقمي خاص بـ

االستجابة للتردد الصوتي
كيلوهرتز 20 هرتز إلى 20 من

النطاق الديناميكي
A ديسيبل، المرجّـح 120

حساسية التردد الالسلكي
ديسيبل مللي وات، نموذجية 88-

إجمالي التشويه التوافقي
، نموذجي0.2%

طاقة خرج التردد الالسلكي
أقصى ّكحد .E.I.R.P ميجاوات 10

نطاق درجة حرارة التشغيل
)درجة فهرنهايت 135( درجة مئوية 57 إلى )درجة فهرنهايت 0( درجة مئوية 18- من

.قد تؤدي خصائص البطارية إلى تقليل هذا النطاق :ملحوظة

نطاق درجة حرارة التخزين
)درجة فهرنهايت 165( درجة مئوية 74 إلى )درجة فهرنهايت 20(- درجة مئوية 29- من

القطبية
.بوصة ¼ ا موجبًـا عند طرف مخرج المعاوقة العالية مقاسًد بكبل الجيتار جهدّيُـنتج الجهد اإليجابي المطبق على طرف قابس الهاتف المزو

عمر البطارية
ساعة 11.5 حتى

موالف الجيتار
سنت 1 ±دقة الضبط

C8 إلى F#0نطاق الضبط

عدد القنوات
كحد أقصى 8 بشكل نموذجي، ما يصل إلى 4
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GLXD1

األبعاد
90 x 65 x 23 3.56 ( مم x 2.54 x 0.90 بدون هوائي( البُـعد × العرض × الطول ),بوصة(

الوزن
بدون بطاريات )أونصة 4.7( جرام 132

متطلبات الطاقة
فولت ليثيوم أيون قابلة إلعادة الشحن 3.7

الجزء الخارجي
طالء بمسحوق أسود ,معدن مصبوب

مقاومة اإلدخال
)kΩ( كيلو أوم 900

طاقة إخراج التردد الالسلكي
بالميجاوات .)E.I.R.P( الحد األقصى للقيمة الفعالة لطاقة اإلشعاع المتجانس اتجاهيًـا 10

Transmitter Input

Connector
4-Pin male mini connector (TA4M)

Configuration
Unbalanced

Maximum Input Level
1 kHz at 1% THD

+8.4 dBV (7.5 Vp-p)

Antenna Type
Internal Monopole

Pin Assignments
TA4M

1ground (cable shield)

2+ 5 V Bias

3audio

4
Tied through active load to ground (On
instrument adapter cable, pin 4 floats)

تسميات السنون
TA4M
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)غالف الكابل( أرضي1

فولت 5 + انحياز2

صوت3

)4 في كبل مهايئ الجهاز، يطفو السن( مربوط بحمل نشط لألرضية4

الوزن
SM58267بدون بطاريات )أونصة9.4( جرام

BETA 58221بدون بطاريات )أونصة7.8( جرام

SM86275بدون بطاريات )أونصة9.1( جرام

BETA 87A264بدون بطاريات )أونصة9.3( جرام

الجزء الخارجي
بالستيك مصبوب

متطلبات الطاقة
فولت ليثيوم أيون قابلة إلعادة الشحن 3.7

طاقة إخراج التردد الالسلكي
بالميجاوات .)E.I.R.P( الحد األقصى للقيمة الفعالة لطاقة اإلشعاع المتجانس اتجاهيًـا 10

مستوى اإلدخال األقصى
SM58146 ديسيبل SPL

BETA 58147 ديسيبل SPL

SM86143 ديسيبل SPL

BETA 87A147 ديسيبل SPL
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Dimensions
ModelABC

SM5851 mm, (2.0 in.)252 mm, (9.9 in.)37 mm, (1.5 in.)

BETA 5851 mm, (2.0 in.)252 mm, (9.9 in.)37 mm, (1.5 in.)

SM8649 mm, (1.9 in.)252 mm, (9.9 in.)37 mm, (1.5 in.)

BETA 87A51 mm, (2.0 in.)252 mm, (9.9 in.)37 mm, (1.5 in.)

األبعاد
40 x 183 x 117 1.6( مم x 7.2 x 4.6 البُـعد × العرض × الطول ),بوصة

الوزن
بدون بطاريات )أونصة10.1( جرام286

الجزء الخارجي
بالستيك مصبوب

متطلبات الطاقة
أمبير 550 ),مع االلتزام بالحلقة ّمَـيْـل إيجابِـي( فولت تيار مباشر 18 إلى 14

رفض االستجابة الطفيلية
نموذجي ,ديسيبل 35أكبر من

نطاق ضبط التضخيم
ديسيبل 1 ديسيبلبتدرج 40 إلى 20-

حماية طاقة الفانتوم
نعم

ضبط عرض الموجة
ميجاهرتز2483.5–2400

نطاق العمل
م 60 نموذجي،ما يصل إلى )قدم 100 ( م 30 ما يصل إلىداخلي

الحد األقصى )قدم 200 (
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م 50 نموذجي،ما يصل إلى )قدم 65 ( م 20 ما يصل إلىخارجي
الحد األقصى )قدم 165 (

.يعتمد النطاق الفعلي على امتصاص إشارة التردد الالسلكي وانعكاسها والتشويش :مالحظة

وضع اإلرسال
تقفيز التردد

االستجابة للتردد الصوتي
كيلوهرتز 20 –هرتز 20

يعتمد ذلك على نوع الميكروفون :مالحظة

نطاق ديناميكي
A المرجّـح ,ديسيبل 120

مدى حساسية التردد الراديوي
نموذجي ,ديسيبل ميلي وات88-

إجمالي التشويش التوافقي
نموذجي ,0.2%

طاقة إخراج التردد الالسلكي
بالميجاوات .)E.I.R.P( الحد األقصى للقيمة الفعالة لطاقة اإلشعاع المتجانس اتجاهيًـا 10

نطاق درجة حرارة التشغيل
-18°C (0°F) 57 إلى°C (135°F)

.قد تقيد سمات البطارية هذا النطاق :مالحظة

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

القطبية
ا إيجابيًـا علىًجهد )WA302 أو الجهد اإليجابي الساري إلى طرف مقبس الهاتف( نتج الضغط اإليجابي على اإلطار المرن للميكروفون

1/4 وطرف المعاوقة العالية من اإلخراج )من خرج المقاومة المنخفض 3 فيما يتعلق بالمسمار( من واجهة الشبكة الصوتية 2 المسمار
.بوصة

عمر البطارية
ساعات 16 ما يصل إلى

عدد القنوات
الحد األقصى 8 نموذجي،ما يصل إلى 4

إخراج الصوت
التكوين

متوازن المعاوقةXLR خرج
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متوازن المعاوقة)بوصة 1/4( مم 6.35 إخراج

المعاوقة
أوم XLR100 خرج

)غير متوازن ,أوم 50(أوم 100)بوصة 1/4( مم 6.35 إخراج

الحد األقصى لمستوى إخراج الصوت
فولت ديسيبل 1+)أوم 600 إلى حمل( XLR موصل

فولت ديسيبل 8.5+)كيلو أوم 3 إلى حمل ) (بوصة 1/4( مم 6.53 موصّـل

تعيينات رمز التعريف الشخصي
بارد=3 ساخن،=2 أرضي،=XLR1 خرج

)بوصة 1/4( مم 6.53 موصّـل
أرضي،=بدون صوت، جلبة=صوت، حلقة=طرف

أرضي=جلبة

إدخال هوائي جهاز اإلرسال
المعاوقة

أوم 50

نوع الهوائي
غير قابل لإلزالة ,موجة ½ هوائي كمي ثنائي القطب

مستوى اإلدخال األقصى
ديسيبل ميلي وات20−

الشهادات
ال يتسبب هذا الجهاز في حدوث )1: (تخضع عملية التشغيل للشرطين التاليين ).FCC( من قوانين لجنة االتصاالت الفيدرالية 15 يتوافق هذا الجهاز مع الجزء

.يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل الجهاز بشكل غير مرغوب فيه )2(تداخل ضار، و

وال يقتضي تشغيل هذا النظام حصول .ميجا هرتز 2483.5 ميجا هرتز إلى 2400 المتاح عالميًـا والذي يتراوح من ISM يعمل هذا النظام الالسلكي في نطاق تردد
.المستخدم على أي ترخيص

.RSS-GENو RSS-210 في كندا بموجب المعيارين ISED معتمد من

IC: 616A-GLXD1616، وA-GLXD2616، وA-GLXD4

).FCC( من قانون لجنة االتصاالت الفيدرالية 15 هذا المنتج معتمد حسب القسم

DD4GLXD4، وDD4GLXD2، وFCC: DD4GLXD1 معرف

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

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
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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.

:المنتج يلبي المتطلبات األساسية لجميع التوجيهات األوروبية التالية

EC/2008/34 ، بالصيغة المعدلة بواسطةWEEE 2012/19/EU توجيهات
RoHS EU 2015/863 توجيهات

الرجاء اتباع نظام إعادة التدوير اإلقليمي للبطاريات والنفايات اإللكترونية :ملحوظة

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

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

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

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「その他」の方式、想定与

干渉距離は 80m 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。

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

https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity
http://www.shure.co.jp
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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。

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
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