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ميكروفون بودكاست

The Shure MV7 USB cardioid microphone online user guide. Includes specifications and how to set up, update, and troubleshoot the mic.
Version: 3.0 (2023-A)
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MV7   
ميكروفون بودكاست

الوصف العام
بجودة احترافية، وهو مثالي لتطبيقات الميكروفون القريبة التي تتطلب وضوحًـا صوتيًـا بنغمة USB عبارة عن ميكروفون ديناميكي Shure MV7 ميكروفون

يتميّـز التصميم المعدني بالكامل الجذاب والمتين بمقبض قابل للتعديل يمكن تركيبه على مجموعة متنوعة من حوامل الميكروفون للحصول على خيارات .متوازنة
.وتوفر واجهة مستخدم لوحة اللمس التحكم في كسب الميكروفون، ومستوى صوت سماعة الرأس، ومزج مزيج الشاشة وكتم الصوت .وضع مرنة

الميزات
عملية التوصيل والتشغيل المناسبة

الكابالت غير. (ذات الكابالت المناسبة Android و iOS كما أنه متوافق أيضًـا مع أجهزة .Mac وأجهزة Windows متوافق مع أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام
.)مزودة

.الموصى بها Android للحصول على معلومات حول أجهزة https://www.shure.com/MOTIVcompatibility انظر :مالحظة

تقنية عزل الصوت
يعزل النمط القلبي االتجاهي للغاية صوتك ويزيل ضوضاء الخلفية غير المرغوب فيها

تصميم متين ومتعدد االستخدامات
قلبي الشكل هجين للتسجيل الرقمي أو التناظري/USB يمكن استخدام ميكروفون

ضبط اإلعدادات باستخدام واجهة لوحة لمسية حدثية
هيكل متين من المعدن بالكامل وحماية ممتازة للخرطوشة لضمان موثوقية فائقة

ShurePlus MOTIV تحكم مرن في الصوت باستخدام تطبيق سطح المكتب
:التحكم في إعدادات الميكروفون ويتضمن الميزات اإلضافية التالية MOTIV يتيح تطبيق سطح المكتب

يضبط إعدادات الميكروفون تلقائيًـا إلبعاد التخمين عن إعدادات الكسب والضغط وضع المستوى التلقائي
اإلعدادات المسبقة المخصصة للمستخدم

في الوضع اليدوي )تعزيز التواجد( مرشح الجهير العالي وخيارات تأكيد تعزيز الصوت مرشحات موازن قابلة للتبديل

MV7 توصيل
.MV7 المرفق بميكروفون Micro-B USB وصّـل كابل

.بجهازك المحمول Micro-B USB وصل الطرف اآلخر من الكابل المزود بمنفذ
.وصّـل سماعات الرأس الخاصة بك بإخراج شاشة المراقبة

™

https://www.shure.com/MOTIVcompatibility
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اإلعداد السريع
.استخدم الكابل الصحيح لتوصيل الميكروفون بجهاز الكمبيوتر الخاص بك

.عند إجراء التوصيل MV7 الموجودة في الميكروفون LED ستومض مصابيح

.https://wwww.shure.com/MOTIVdesktop قم بتنزيل التطبيق من موقع

.قد يطلب جهاز الكمبيوتر الخاص بك إذنًـا الستخدام الجهاز الخارجي في المرة األولى التي يتم فيها فتح التطبيق

.حدد الميكروفون الخاص بك من القائمة المنسدلة

.MOTIV قم بالوصول إلى عناصر التحكم المخصصة الخاصة بك بميكروفون

.افحص مستويات الصوت واضبط إعدادات الميكروفون

للحصول على "إعدادات الميكروفون المتقدمة" راجع الموضوع .إلعداد صوت دون قلق التلقائي المستوى وضع اضبط كسب الميكروفون يدويًـا أو حدد
.معلومات حول الميزات المتقدمة

واجهة لوحة اللمس

اللوحة اللمسية

.إلى المستوى المعروض أو الذي يجري ضبطه LED ويشير لون مصباح .يعرض مستوى صوت الميكروفون وسماعة الرأس LED شريط ①

مستوى صوت الميكروفون :أخضر
مستوى صوت سماعة الرأس :برتقالي
مستوى مزج شاشة المراقبة :برتقالي/أخضر

..اضغط لكتم أو إلغاء كتم صوت الميكروفون زر كتم الصوت ②

.اضبط مستوى صوت الميكروفون أو سماعة الرأس عن طريق تمرير إصبعك عدة مرات ألعلى وألسفل على سطح التحكم شريط تمرير عناصر التحكم في الصوت ③

https://www.shure.com/MOTIVdesktop
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).البرتقالية( وسماعة الرأس )األخضر( سماعة الرأس للتبديل بين عناصر التحكم في مستوى صوت الميكروفون/اضغط على زر الوضع تبديل شاشة المراقبة ④
اضغط لفترة طويلة أخرى للعودة إلى عناصر التحكم في مستوى صوت ).باللونين األخضر والبرتقالي( اضغط لفترة طويلة لتنشيط عناصر التحكم في مزيج الشاشة

.الميكروفون وسماعة الرأس المنفصلة

وعند .يمنع قفل اإلعدادات التغييرات على إعدادات الميكروفون من اللمسات العرضية .يعرض ما إذا كان قفل اإلعدادات قيد التشغيل أو اإليقاف مؤشر القفل ⑤
.تشغيل وضع القفل، تظهر شاشة إعدادات الميكروفون باللون الرمادي في تطبيق سطح المكتب

مفاتيح التحكم
اسحب لليسار لسماع .لمدة ثانيتين للوصول إلى عناصر التحكم في مزج شاشة المراقبة المراقبة شاشة تبديل اضغط مع االستمرار على :ضبط مزج شاشة المراقبة

للعودة إلى عناصر المراقبة شاشة تبديل اضغط مع االستمرار على ).برتقالي( أو اسحب لليمين لسماع المزيد من صوت التشغيل )أخضر( المزيد من صوت الميكروفون
.التحكم في مستوى صوت الميكروفون وسماعة الرأس المنفصلة

.لمدة ثانيتين لقفل وفتح اإلعدادات المراقبة شاشة تبديل و الصوت كتم اضغط مع االستمرار على كل من :قفل اإلعدادات

لمدة ثانيتين الصوت كتم اضغط مع االستمرار على :الخروج من وضع المستوى التلقائي

.MOTIV يمكن فقط تمكينه من خالل تطبيق سطح المكتب التلقائي المستوى وضع :مالحظة

LED سلوك
وإذا كنت تستخدم الوضع اليدوي وتالحظ أن .قم بتحويل المؤشرات الضوئية للوحة اللمس إلى مقياس مستوى صوت بصري لتسهيل المراقبة :مقاييس مباشرة

.المستوى يصل إلى مؤشر الذروة لمقياس الدخل، فقم بالتبديل إلى المستوى التلقائي أو خفض كسب الميكروفون

).اإلعتام( إلى األقل سطوعًـا )الوضع العادي( للوحة اللمس من شاشة العرض الساطعة )LED( حدد الوضع الليلي لخفض سطوع المؤشرات الضوئية :الوضع الليلي
.شاشة العرض ذات الوضع الليلي الخيار المثالي للتسجيل الحذر في الظروف المنخفضة اإلضاءة ّتُـعد

في عالمة تبويب )LED( الضوئي المؤشر سلوك > اإلعدادات قم بالوصول إلى عمليات التبديل بين القياسات المباشرة والوضع الليلي عن طريق االنتقال إلى
.MOTIV إعدادات تطبيق

.للحصول على معلومات بخصوص القيم بالديسيبل المرتبطة بشريط تمرير لوحة اللمس، راجع جدول قيم لوحة اللمس في ملحق المواصفات :ملحوظة

MV7 ميكروفون
.بكبسولة ديناميكية بنمط قلبي الشكل، والتي تستخدم تقنية عزل الصوت اللتقاط الصوت مباشرة أمام الميكروفون MV7 يتميّـز ميكروفون

MV7 مخرجات

.XLR لالتصال بأجهزة خلط وواجهات :السلبي XLR مخرج

.بإعدادات البرامج XLR ال يتأثر صوت :مالحظة

لالتصال بسماعات الرأس وسماعات األذن :مم 3.5 مخرج شاشة مراقبة مقاس
المرفقين لالتصال بجهاز الكمبيوتر الخاص بك USB-Cو USB-A استخدم كابل :Micro-B USB منفذ
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تعليمات التركيب
يمكن استخدام هذا الحامل مع حامل .، وهو حجم اللولب األكثر شيوعًـا في حوامل الميكروفون27- بوصة 5/8 ا بحامل ملولب مقاسًمزود MV7 يأتي ميكروفون

.، وهو غير مزودًقد تتطلب بعض الحوامل محوال .ميكروفون أو تعليقه من ذراع الرافعة

.ا على عدم فك البراغي تمامًـاًكن حريصًـا جد :مالحظة

.درجة 180 لقلب اتجاه الميكروفون بسهولة، فك البراغي وقم بالتدوير بمقدار

حاجب الريح
.يوفر الزجاج األمامي أقصى حماية من األصوات المزعجة ويخلق صوتًـا أكثر دفئًـا وأكثر حميمية لتطبيقات الكالم، مثل البث الصوتي واأللعاب

وضع المستوى التلقائي
ضع في اعتبارك أن هناك العديد من الطرق الفعالة لبث صوت عبر .كثر شيوعًـاألا 7VM استخدم االقتراحات التالية كنقطة انطالق رائعة الحتياجات ميكروفون

ب العثور على موضعّجر .فكلما اقتربت من الميكروفون، كان ذلك أفضل، لكن وضع المستوى التلقائي يساعد حقًـا في جعلك تبدو أفضل ما لديك .الميكروفون
.الميكروفون األنسب لك
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قريب

)سم 5- 1 54.(2 بوصات 6-1 ث مباشرة في الميكروفون، على بعدّتحد .أمام وجهك قدر اإلمكان MV7 ضع الميكروفون .لتطبيقات التسجيل الصوتي والبودكاست
ث بالقرب من الميكروفون المزيد من استجابة الجهير، مثلُّينتج عن التحد .للحصول على صوت أكثر حميمية مع أقصى قدر من رفض األصوات خارج المحور

.قم بإجراء تعديالت إضافية على الكسب إذا لزم األمر .األصوات الموجودة في البث اإلذاعي

بعيد

وجّـه .ا عن الميكروفون، كما هو الحال في األلعاب عندما يحتاج الشخص إلى االقتراب من الشاشة أو وحدة التحكم في األلعابًمثالي عندما يكون مصدر الصوت بعيد
قم بإجراء تعديالت إضافية .ا عن مصدر الصوتًبعيد )مس 54 ىلإ (51 صةوب 81 ىلإ 6 ضع الميكروفون على مسافة من .ًالميكروفون إلى مصدر الصوت مباشرة

.على الكسب إذا لزم األمر

ب وضع الميكروفون للعثور علىّإذا كان ذلك ممكنًـا، فجر .اتجاهي بدرجة عالية، تأكد من توجيه الميكروفون مباشرة نحو المصدر MV7 ا ألن ميكروفونًنظر :تلميح
.قم بإجراء تعديالت إضافية على الكسب حسب الضرورة .أفضل مكان يبدو فيه

تلميحات إضافية
للحصول التعليمية Shure مقاالت تفضل باالطالع على .مقاالت ومنشورات تعليمية حول تقنيات التسجيل لمجموعة متنوعة من األدوات والتطبيقات Shure تقدم

.على مزيد من المعلومات

https://service.shure.com/Service/s/article/educational-articles-online-booklets-and-bulletins
https://service.shure.com/Service/s/article/educational-articles-online-booklets-and-bulletins
https://service.shure.com/Service/s/article/educational-articles-online-booklets-and-bulletins
https://service.shure.com/Service/s/article/educational-articles-online-booklets-and-bulletins
https://service.shure.com/Service/s/article/educational-articles-online-booklets-and-bulletins


Shure Incorporated

8/18

Shure MOTIV تطبيق سطح المكتب
.ن الجهاز أحدث اإلعدادات المستخدمة لإلعداد السريعّيخز .لضبط إعدادات الميكروفون بسرعة Shure MOTIV استخدم تطبيق سطح المكتب

المستوى التلقائي :إعداد الميكروفون

.وإدارة اإلعدادات المُـسبقة، وتفضيالت التطبيق والتحقق من تحديثات البرامج الثابتة MOTIV انقر فوق النقاط الثالث للوصول إلى معلومات برنامج اإلعدادات ①

.اضغط فوق القفل لقفل اإلعدادات المحددة أو إلغاء قفلها .اضغط على عالمة اإلقحام للوصول إلى إعدادات الميكروفون اإلعدادات/قفل اختيار الميكروفون ②

اليدوي أو حدد الوضع .للتطبيق بتحديد الخيارات األفضل الحتياجات التسجيل لديك التلقائي المستوى يسمح وضع الوضع اليدوي/وضع المستوى التلقائي ③
.للتحكم الكامل في إعدادات الميكروفون

.استخدم القائمة المنسدلة إلنشاء إعداداتك المسبقة المخصصة اإلعدادات المسبقة المخصصة ④

.استخدم زر التبديل لكتم صوت الميكروفون وإعادته كتم صوت الميكروفون ⑤

للحصول على مزيد من "مزج شاشة المراقبة" راجع .ك شريط التمرير لضبط مستويات مصادر صوت الميكروفون والتشغيلّحر شريط تمرير مزج شاشة المراقبة ⑥
.المعلومات حول عملية المراقبة

.من مصدر الصوت إلى الميكروفون ,بعيد أو قريب حدد المسافة، موضع الميكروفون ⑦

تتحكم درجة اللون في مجموعة متنوعة من .الساطعة أو الطبيعية ، أوالمظلمة اضبط خصائص درجة اللون للصوت لديك عبر تحديد درجة اللوندرجة اللون ⑧
.اإلعدادات لالتصال بسرعة بالصوت الذي يعبر عنك على أفضل نحو

.لخفض سطوع لوحة اللمس الليلي الوضع استخدم .الستخدام لوحة اللمس في قياس كسب الميكروفون المباشرة المقاييس قم بتشغيلسلوك المؤشر الضوئي ⑨
.لمزيد من المعلومات حول استخدام هذه الميزات للقياس والتعتيم "سلوك المؤشر الضوئي" راجع
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يدوي :إعداد الميكروفون

اليدوي أو حدد الوضع .للتطبيق بتحديد الخيارات األفضل الحتياجات التسجيل لديك التلقائي المستوى يسمح وضع الوضع اليدوي/وضع المستوى التلقائي ①
.للتحكم الكامل في إعدادات الميكروفون

.استخدم القائمة المنسدلة إلنشاء إعداداتك المسبقة المخصصة تخصيص اإلعدادات المسبقة ②

استخدم شريط التمرير للتحكم في كسب .استخدم مفتاح التبديل لكتم صوت الميكروفون وإلغاء كتم صوته كسب الميكروفون /كتم صوت الميكروفون ③
.الميكروفون

.نوصي بقفل إعدادات الميكروفون بمجرد ضبطه بالطريقة التي تريدها .يمكن لبعض البرامج التحكم في كسب الميكروفون أثناء تحديد الوضع اليدوي :ملحوظة

للحصول على مزيد من "مزج شاشة المراقبة" راجع .ك شريط التمرير لضبط مستويات مصادر صوت الميكروفون والتشغيلّحر شريط تمرير مزج شاشة المراقبة ④
.المعلومات حول عملية المراقبة

.انقر فوق مسطح للعودة إلى حالة الموازنة التي لم تتغير .أو أصوات موجودة أو كليهما ٍاستخدم الموازن إلضافة مرشح جهير عال الموازن ⑤

.لمزيد من المعلومات "إعدادات الميكروفون المتقدمة" راجع .اضبط الصوت لديك باستخدام المحدد وعناصر التحكم في الضاغط إعدادات المحدد والضاغط ⑥

.لخفض سطوع لوحة اللمس الليلي الوضع استخدم .الستخدام لوحة اللمس في قياس كسب الميكروفون المباشرة المقاييس قم بتشغيلسلوك المؤشر الضوئي ⑦
.لمزيد من المعلومات حول استخدام هذه الميزات للقياس والتعتيم "سلوك المؤشر الضوئي" راجع

.أخرى ًاعلم أنه سيتم إعادة تعيين اإلعدادات اليدوية إذا قمت بالتبديل إلى وضع المستوى التلقائي والعودة إلى الوضع اليدوي مرة :ملحوظة

مزج شاشة المراقبة
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.وللحصول على أفضل النتائج، ابدأ بالمراقبة عند النقطة الوسطى واضبطها .استخدم شريط تمرير مزج شاشة المراقبة لتحديد مقدار كل مصدر يمكنك أن تسمعه

مثل عندما تغني على مسار جيتار مسجل .لسماع مزيد من الصوت الذي ينتقل إلى الميكروفون )الميكروفون( ك شريط التمرير تجاه رمز الميكروفونِّحر
.وتريد سماع صوتك بوضوح

عندما تقوم بتسجيل تناغم مع مسارك الصوتي األصلي وتريد سماع األداء .لسماع المزيد من تشغيل المسار )تشغيل( ك شريط التمرير نحو رمز الجهازِّحر
.األصلي بوضوح

أوضاع الموازن
.للعودة إلى حالة موازنة غير متغيرة ثابت انقر .استخدم الموازن لزيادة أو خفض نطاقات التردد لتحسين وضوح الصوت

الخصائصالوضع

ثابت
).ال يوجد توازن أو مستخدم( إشارة غير معالجة تمامًـا

ٍجهير عال
.مرشح الجهير العالي لتقليل تأثير القرب

تعزيز
األصوات
الموجودة

.موازنة تؤكد الوضوح واالمتالء

تعزيز الجهير
العالي
واألصوات
الموجودة

الجمع بين مرشح الجهير العالي وتعزيز األصوات الموجودة لتحسين الدقة والتركيز على الوضوح

إعدادات الميكروفون المتقدمة
.اضبط الصوت باستخدام إعدادات محدد الصوت، والضغط، والمعادل

محدد الصوت
.قم بالتبديل بين تشغيل المحدد أو إيقاف تشغيله لمنع التشويش من ذروات مستوى الصوت في تسجيلك

ضاغط
يتم تعزيز اإلشارات الهادئة .للتحكم في مستوى الصوت عندما يكون مصدر الصوت لديك ديناميكيًـا ًاختر عدم الضغط، أو حدد ضغطًـا خفيفًـا، أو متوسطًـا أو ثقيال

.وخفض اإلشارات العالية، ما ينتج عنه صوت أعلى كثافة
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MV7 تلميحات الميكروفون
Control your Levels

To ensure consistent volume levels, determine the microphone placement that works best for you and maintain that distance.
Record several practice tests to determine the spot where your voice sounds best and background sounds are minimized.

استخدم وضع القفل لتأمين صوتك
لمدة ثانيتين "تبديل شاشة المراقبة"و "كتم الصوت" عندما تنتهي من اختبار الصوت الخاص بك ووجدت اإلعدادات التي تبدو رائعة، اضغط مع االستمرار على كل من

.لقفل ومنع الضبط العرضي والتأكد من أن الصوت يظل ثابتًـا

مراقبة صوتك
.الخاص بك MOTIV لسماع الصوت، وصّـل سماعات الرأس في مخرج سماعة الرأس بجهاز

MV7 ثالث طرق الستخدام ميكروفون البودكاست

كيفية تجنب األصوات االنفجارية عند التسجيل
لمكالمات الفيديو MV7 استخدام ميكروفون

iOS DAW كجهاز مجمّـع في MV7 كيفية إعداد الميكروفون

استكشاف المشاكل وإصالحها
الحلالمشكلة

الميكروفون موصل، لكن لم يتم
.اكتشافه

ستعرف أن االتصال تم عندما ترى تطبيق سطح .افصل الكابل وأعد توصيله حتى يتعرف التطبيق على الميكروفون
.المكتب يعرض إعدادات الميكروفون الصحيحة

ال تسمع أي صوت على الرغم من أن
تطبيق سطح المكتب يعرض
.الميكروفون الصحيح

إلى المنتصف لسماع الصوت الذي يدخل المراقبة شاشة مزج ك شريط تمريرِّحر .المراقبة شاشة مزج تحقق من
.الميكروفون والصوت الجاري تشغيله في نفس الوقت

وضع المستوى( الصوت مشوه
)التلقائي

/بوصة 6-1( للتطبيقات القريبة قريب .للسماح للبرنامج بالتحكم في إعدادات الصوت التلقائي المستوى وضع حدد
)سم 45-15. (بوصة ١٨-٦ لمسافة بعيدو )سم 2.54-15

)الوضع اليدوي( الصوت مشوه
قلل كسب الميكروفون .عادة ما يأتي تشويه الصوت من التحميل الزائد على الميكروفون ما يتسبب في حدوث تقطع

.للحصول على أفضل تسجيل صوتي

.لسماعة الرأس LED يومض مصباح
.يبدو الصوت أعلى أو أقل من المعتاد

لضبط إعدادات معدل النماذج لجهاز الكمبيوتر، .يوجد عدم تطابق في معدل النماذج في الميكروفون وجهاز الكمبيوتر
.للحصول على معلومات حول تصحيح عدم تطابق معدل النماذج Shure موضوع األسئلة الشائعة حول انتقل إلى

.على حل هذه المشكلة )2020 أبريل( Windows update 10 v2004 يعمل :مالحظة

.تم فصل الميكروفون عن المقرن
للحصول على إرشادات خطوة بخطوة إلعادة تجميع المقرن لديك والفلكات MV7 Yoke Assembly راجع موضوع

.ا بالغ األهمية لضمان تثبيت الميكروفون في مكانه بشكل آمنًيعد التجميع الصحيح للفلكة أمر .المتنوعة

https://service.shure.com/s/article/Why-is-the-audio-pitch-shifted-to-lower-frequency-on-Motiv
https://service.shure.com/s/article/Why-is-the-audio-pitch-shifted-to-lower-frequency-on-Motiv
https://service.shure.com/s/article/Why-is-the-audio-pitch-shifted-to-lower-frequency-on-Motiv
https://service.shure.com/s/article/Why-is-the-audio-pitch-shifted-to-lower-frequency-on-Motiv
https://service.shure.com/s/article/Why-is-the-audio-pitch-shifted-to-lower-frequency-on-Motiv
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الحلالمشكلة

قم بإجراء عملية إعادة تعيين إجبارية عن طريق .قد يكون من المفيد إعادة تعيين التطبيق الستعادة تشغيل الوظيفةمشاكل متنوعة
.فصل الميكروفون ثم إعادة توصيله

اإلجراءات العامة الستكشاف األخطاء
وإصالحها

.قم بإنهاء التطبيق وإعادة تشغيله
.أعد تشغيل جهاز الكمبيوتر

 > MOTIV حول اضغط على النقاط الثالث في الزاوية اليمنى العليا وحدد .تحقق من تحديث البرنامج الثابت
 تحديث عن البحث

.وقم باإلصالح في حالة استمرار مواجهة أية مشكالت Shure اتصل بخدمة :مالحظة

Firmware Update
Take advantage of additional features and design enhancements by updating the firmware on your MOTIV device when

prompted. A notification will appear when a firmware update is available. You have the option to download the update
immediately or at a later time.

Tip: Before updating the firmware, ensure that the MOTIV device is connected to your computer. Do not disconnect until the
update is complete.

To access firmware update at a later time, tap the three dots > About > Check for Update. Tap the caret icon and if the
available firmware package is newer than the current version, tap Send to device. Contact Shure Service and Repair if you

experience any issues.

أبقي المعدات متصلة أثناء عمليات التحديث
.بجهازك المحمول عند التحديث لضمان عدم وجود مشكالت في التحديث ًمتصال MOTIV أبق جهاز

متطلبات النظام
Mac :متطلبات النظام والتوافق

MacOS 10.13 10.15 حتى
بت 64

جيجابايت كحد أدنى من ذاكرة الوصول العشوائي 2
ميجا بايت كحد أدنى من مساحة القرص الصلب 500

Windows :متطلبات النظام والتوافق
Windows 10 نظام ويندوز

بت 64
جيجابايت كحد أدنى من ذاكرة الوصول العشوائي 2

ميجا بايت كحد أدنى من مساحة القرص الصلب 500

iOS نظام التشغيل :متطلبات النظام والتوافق
واألحدث iOS 14 نظام :iOS نظام التشغيل
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واألحدث iPhone 6s هاتف :iPhone جهاز
الجيل السابع :iPod Touch جهاز

).C النوع USB منفذ( iPad Pro ال يتوفر الدعم لجهاز :مالحظة

Android :متطلبات النظام والتوافق
:ومزود بـ Android يتوافق مع أي جهاز يعمل بنظام

واألحدث Android Pie 9.0 نظام التشغيل
أمبير USB ≥ 100 متطلب توصيل الطاقة بمضيف

وأعلى 1.1 من الفئة USB دعم صوت

Android عالمة تجارية لشركة G.oogle Inc

.المدعومة Android للحصول على معلومات حول أجهزة https://www.shure.com/MOTIVcompatibility راجع :ملحوظة

المواصفات
MFi معتمد من

نعم

)اإلعدادات المسبقة( DSP أوضاع
ساطع/طبيعي/بعيد، مظلم/قريب

نوع محول الطاقة
)سلك متحرك( ديناميكي

النمط القطبي
)قلبي الشكل( أحادي االتجاه

معاوقة الخرج
أوم 314

الرد لعدد مرات الظهور
هرتز 16,000 هرتز إلى 50 من

نطاق الكسب القابل للضبط
ديسيبل 36+ إلى 0

الحساسية
)كيلوهرتز، جهد كهربائي لدائرة مفتوحة 1 عند معدل(

]2] [1[ باسكال/ديسيبل نطاق كامل 47- ،)مللي فولت 1.78] (1[ باسكال/ديسيبل فولت 55-

أقصى مستوى لضغط الصوت، خرج رقمي
]2[ ديسيبل مستوى ضغط صوت 132

خرج السماعة
)بوصة 1/8( مم 3.5

https://www.shure.com/MOTIVcompatibility
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القطبية
3 بالتناسب مع السن 2 يؤدي الضغط اإليجابي الواقع على رق الميكروفون إلى إنتاج فولتية ايجابية على السن

تخفيف مفتاح كتم الصوت
نعم

محدد الصوت
نعم

ضاغط
نعم

متطلبات الطاقة
Lightning أو USB مدعوم من خالل موصل

اإلطار
تصميم معدني بالكامل

نوع التركيب
27-5/8 حامل ملولب

الوزن الصافي
)رطل 1.21( كجم 0.55

ديسيبل مستوى ضغط صوت 94=باسكال 1 ]1[

الكسب عند الحد األدنى، الوضع المسطح ]2[

معدل تصنيف العيناتعمق البت

كيلوهرتز  2448

كيلوهرتز  2444,1

كيلوهرتز  1648

كيلوهرتز  1644,1

االستجابة النموذجية للتردد
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النمط القطبي النموذجي

األبعاد اإلجمالية

القيمة بالديسيبلاللونالمؤشر الضوئي لشريط التمرير

ديسيبل 6-أصفر8

ديسيبل 12-أصفر7

ديسيبل 18-أصفر6

ديسيبل 24-أخضر5

ديسيبل 30-أخضر4

ديسيبل 39-أخضر3

ديسيبل 48-أخضر2

ديسيبل 90-أخضر1

MV7 مجموعة مقرن
إذا تم فصل الميكروفون عن .قم بفك مقابض المقرن ويمكنك ضبط الميكروفون في زوايا متنوعة .للمذيع أن يكون مرنًـا مع وضع الميكروفون MV7 يسمح مقرن

يستخدم كل جانب فلكة زنبركية رمادية رقيقة، وفلكة نحاسية .المقرن، فهذه هي الخطوات لتجميعه بالترتيب الصحيح للتأكد من أن الميكروفون الخاص بك آمن
.فضية المعة، وفلكتين بالستيكيتين سوداوين ومقرن ومقبض مقرن ملولب
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1

2

3

4

5

6
7

.ابدأ بالجانب المسطح للمقبض الملولب ألسفل على سطح الطاولة

.رص الفلكات على المقبض الملولب
.ضع فلكة بالستيكية سوداء على المقبض

.ا من المقرن على الجانب التاليًضع جانبًـا واحد
.ثم ضع الفلكة البالستيكية السوداء الثانية

.ضع الفلكة الفضية المسطحة ثم الفلكة الزنبركية الرقيقة على المقبض الملولب
.على البرغي الملولب وأدر المقبض إلبقاء الفلكات في مكانها MV7 كِّباستخدام إصبعك لتثبيت مجموعة البراغي في مكانها، حر

.تأكد من الحفاظ على هذا الجانب مفتوحًـا حتى يكون لديك مساحة لتحريك المقرن بسهولة وتجميع الفلكات على الجانب اآلخر :مالحظة

 الفلكة > المسطحة الفضية الفلكة > النحيفة الزنبركية الفلكة .بترتيب عكسي MV7 على ذراع المقرن المقابل، ضع الفلكات في جانب الميكروفون
المقرن ذراع > السوداء البالستيكية

للتأكد من محاذاة الفلكات، ضع قلمًـا خالل المقرن والفلكات للتأكد من أن كل شيء في المنتصف .يجب وضع ذراع المقرن مباشرة على مجموعة الفلكات
.اترك القلم في مكانه .بشكل صحيح

.ضع الفلكة البالستيكية السوداء الثانية على المقبض الملولب المتبقي
.أدخل المقبض الملولب والحلقة البالستيكية السوداء في الفلكات المكدسة وشد كال الجانبين لضمان ثبات الميكروفون .قم بإزالة القلم
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1
2

المُـلحقات
الملحقات المزودة مع الوحدة

10 foot Micro-B to USB-A cable95A45110

10 foot Micro-B to USB-C cable95B38076

قطع الغيار البديلة
Black WindscreenAMV7-K-WS

Silver WindscreenAMV7-S-WS

الملحقات االختيارية
AMV-LTGم 1 مقاس Lightning كابل

الشهادات
معلومات للمستخدم

يستعمل هذا .من قواعد لجنة االتصاالت الفيدرالية 15 بموجب القسم B تم فحص هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع الحدود الخاصة بأي جهاز رقمي ينتمي إلى الفئة
الجهاز طاقة الترددات الالسلكية ويقوم بتوليدها وتنبعث منه وقد يتسبب في حدوث تشويش ضار مع االتصاالت الالسلكية إذا لم يتم تركيبه واستخدامه حسب دليل

.تعليمات الجهة المصنعة

عليها بشكل صريح قد تؤدي إلى Shure Incorporated على أن أي تغييرات أو تعديالت لم توافق شركة )FCC( تنص لوائح لجنة االتصاالت الفيدرالية :اإلشعار
.إبطال السلطة الممنوحة إليك لتشغيل هذا الجهاز

يستعمل هذا الجهاز طاقة الترددات الالسلكية ويقوم بتوليدها وإشعاعها وقد .تم تصميم هذه الحدود لتوفير الحماية المقبولة ضد التشويش الضار في البيئات السكنية
وعلى الرغم من ذلك، نحن ال نضمن عدم حدوث التشويش .يتسبب في حدوث تشويش ضار مع االتصاالت الالسلكية إذا لم يتم تركيبه واستخدامه حسب التعليمات

إذا 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، .في بيئة معينة
:أو أكثر من اإلجراءات التالية ٍفنوصي المستخدم 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

: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

.ICES-003 مع المعيار الكندي B يتوافق هذا الجهاز الرقمي من الفئة

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

.بوصة 5/8 هذا الميكروفون مخصص لالستخدام مع أي حامل ميكروفون مع محول ملولب

.إلى تدهور أداء التوافق اإللكترومغناطيسي )المعزولة( قد يؤدي استخدام أنواع كابالت أخرى خالف المغطاة .يعتمد االختبار على استخدام أنواع الكابالت المزودة والموصى بها :مالحظة
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:CE إشعار
والنص الكامل إلعالن .متوافق مع متطلبات االتحاد األوروبي CE أنه قد تقرر أن هذا المنتج الذي يحمل عالمة Shure Incorporated بموجب هذا المستند، تعلن

.https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity :التوافق مع متطلبات االتحاد األوروبي متاح على الموقع التالي

:الممثل األوروبي المعتمد/المستورد
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

E :MEAsupport@shure.deالبريد اإللكتروني

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

Made for iPad (5th generation), iPad (6th generation, iPad (7th generation, iPad (8th generation), iPad Air 2, iPad Air 3, iPad
Mini 4, iPad Mini 5, iPad Pro 9.7-inch (1st generation), iPad Pro (12.9-inch) 1st generation, iPad Pro 10.5-inch 2017 (2nd
generation), iPad Pro 12.9-inch 2017 (2nd generation), iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus,

iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max,
iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone SE 2, iPod Touch (7th generation).

iPad, iPhone, iPod and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iPad Air, iPad mini,
and Lightning are trademarks of Apple Inc. The trademark “iPhone” is used in Japan with a license from Aiphone K.K.

Android التوافق مع
عالمة تجارية Android .متوافقة Android ليس جميع أجهزة .USB-C ووصلة USB Audio Class 2.0 التي تدعم Android هذا الجهاز متوافق مع أجهزة

G.oogle Inc لشركة

https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity
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