
MXA-MUTE
زر كتم الصوت في الشبكة

Shure MXA Network Mute Button user guide. Learn how to connect 1 or many PoE-powered mute buttons to Shure mics and processors to
control muting and unmuting. 

Version: 2.7 (2022-L)
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MXA-MUTE   
زر كتم الصوت في الشبكة

MXA نظرة عامة على زر كتم الصوت في شبكة
وهو مصمم لكتم صوت وإلغاء كتم صوت )PoE( هو ملحق زر كتم صوت قابل للتكوين متصل بجهاز إرسال الطاقة عبر شبكة إيثرنت MXA زر كتم الصوت في شبكة

Microflex المتصلة بالشبكة، والتي تتضمن ميكروفونات مصفوفة Shure منتجات Advance وIntelliMix  P300 وIntelliMix Room و ANIUSB-
MATRIX. يمكن تكوين زر واحد أو العديد من أزرار كتم الصوت غير البارزة والحساسة للمس لكتم صوت ميكروفون واحد أو عدة ميكروفونات MXAحسب ،

.احتياجات المستخدم أو تكوينات الغرفة

لسهولة اإلعداد والتكوين Designer برنامج تكوين نظام
لإلدارة عن بُـعد واستكشاف األخطاء وإصالحها SystemOn برنامج إدارة أصل الصوت

)PoE( متصل بجهاز إرسال الطاقة عبر إيثرنت
متوافق مع أنظمة تحكم من جهة خارجية عبر سالسل األوامر القابلة للبرمجة

بسطوع وألوان قابلة للتكوين LED حالة مؤشر
)مم 22( بوصة 7/8 أو )مم 25( بوصة 1 تركيب سهل بالطاولة في فتحات تبلغ

MXA أجزاء زر كتم الصوت في شبكة

زر كتم الصوت

®™®

™
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.تتوفر أيضًـا أوضاع التبديل والضغط للتحدث والضغط لكتم الصوت .اضغط عليه لكتم صوت األجهزة المتصلة

أنبوب زر كتم الصوت

.أدخله في الفتحة الموجودة على الطاولة

حلقة الضوء

.للتحكم في اللون والسطوع Designer افتح زر كتم الصوت في برنامج

منفذ الشبكة

.هنا )PoE( الذي يوفر الطاقة عبر شبكة اإليثرنت )أو أفضل( Cat5e صل كابل

زر إعادة الضبط
.إلى إعدادات المصنع االفتراضية Shure لعناصر تحكم IP يعيد ضبط جميع إعدادات ):ٍثوان 8 إلى 4 اضغط لمدة( إعادة ضبط الشبكة

.يعيد ضبط جميع إعدادات الشبكة والتكوين إلى إعدادات المصنع االفتراضية ):ٍثوان 8 اضغط ألكثر من( إعادة ضبط المصنع بالكامل
كابل التيار الكهربائي

.سنون على القاعدة 8 قم بتوصيله بموصل الطاقة ذي الـ

موصل كابل التيار الكهربائي

.سنون هنا 8 صل كابل التيار الكهربائي ذا الـ

قاعدة

.تقع أسفل سطح الطاولة وتوفر إشارات الطاقة والتحكم إلى زر كتم الصوت

عروة

مم  25 أو 22( بوصة 1 أو 7/8 استخدمها لضبط مالءمة األنبوب في الفتحتين مقاس

فاصل

.استخدم الفواصل لضبط وضع منفذ الشبكة على القاعدة أسفل الطاولة

اختالفات الطُـرز
SKUالوصف

MXA-NMBزر كتم الصوت في الشبكة

MXA-NMB/BLANKزر كتم صوت الشبكة بدون رمز كتم الصوت

ما هي محتويات العبوة
زر كتم الصوت

قاعدة
عروة

)2( فواصل
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كيف يعمل زر كتم الصوت في الشبكة
بسيطًـا لكتم الصوت في الغرف التي ال تحتوي على ميكروفون على الطاولة، عندما ال يحتوي الميكروفون على زر كتم الصوت أو ًيعتبر زر كتم الصوت في الشبكة حال

.يتوافق معه ٍلربط أزرار كتم الصوت بجهاز Shure Designer استخدم برنامج .عندما تحتاج إلى طريقة أخرى للتحكم في كتم الصوت

عند ربط أزرار كتم الصوت بمعالج اإلشارة .أو واجهات شبكة الصوت )معالجات اإلشارة الرقمية( DSPs أو Shure يمكنك ربط أزرار كتم الصوت بميكروفونات
.الرقمية أو واجهة شبكة الصوت، تتوافق أي أجهزة مدعومة متصلة بمعالج اإلشارة الرقمية أو واجهة شبكة الصوت مع حالة كتم الصوت الخاصة بالزرار

اإلشارة القريبة إلى P300 ويرسل P300 بـ MXA910 ويتم توصيل ميكروفونين .P300 على سبيل المثال، في هذه الغرفة، يتم توصيل زرين لكتم الصوت بـ
يتم كتم صوت اإلشارة عند .عندما تضغط على أحد أزرار كتم الصوت، تُـظهِـر جميع األجهزة المتصلة حالة كتم الصوت الصحيحة .ترميز مرن يعمل على جهاز كمبيوتر

.DSP أفضل نقطة في سلسلة اإلشارة للسماح بعمل

ربط أزرار كتم الصوت بأحد األجهزة
، يظل إلغاء صدى الصوت فيIntelliMix DSP دة بميزةّمزو Shure عندما تربط زر كتم الصوت بأجهزة .لربط زر كتم صوت أو أكثر بجهاز Designer استخدم

.حال تجميع لتوفير أفضل أداء

:إلعداد ذلك .في معظم الغرف، تتحكم جميع أزرار كتم الصوت في كتم الصوت للجهاز نفسه

.Designer أنشئ غرفة في
.األخرى إلى الغرف Shure أضف أزرار كتم الصوت وأجهزة

.Routing افتح الغرفة وانتقل إلى

.من هنا، يمكنك ربط أزرار كتم الصوت باألجهزة المتوافقة

.اسحب واسقط من كل من أزرار كتم الصوت إلى الجهاز الذي ترغب في كتم صوته

بإنشاء مسارات Designer للسماح لبرنامج تحسين في الغرف المزودة بميكروفون واحد ومعالج صوت واحد على األقل، يمكنك استخدام سير عمل
.التحكم في كتم الصوت تلقائيًـا

:استخدم هذه التوجيهات الختيار الجهاز المطلوب ربط زر كتم الصوت به

.اربط أزرار كتم الصوت بالميكروفون :منفصل DSP ال يوجد ),MXA710 أو with IntelliMix DSP )MXA910 ميكروفون بـ
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اربط أزرار كتم ):ANIUSB-MATRIX أو IntelliMix Room أو P300( منفصل DSP ميكروفون واحد أو أكثر من الميكروفونات المتصلة بمعالج
.DSP الصوت بـ

في حال استخدام مخرجات .للميكروفون، اربط زر كتم الصوت بالميكروفون IntelliMix في حال استخدام مخرج :خارجي DSP ميكروفون متصل بـ
.الميكروفون المباشرة، استخدم سالسل أوامر خارجية إلعداد كتم الصوت

Compatible Devices
You can link the mute button to the following devices to control muting:

MXA310
MXA710
MXA910
MXA920

ANIUSB-MATRIX (Also mutes supported soft codecs connected by USB)
IntelliMix P300 (Also mutes supported soft codecs connected by USB)

IntelliMix Room (Also mutes supported soft codecs connected by USB)

مزامنة كتم الصوت
تضمن مزامنة كتم الصوت أن تكون جميع كل األجهزة المتصلة في نظام عقد المؤتمرات مكتومة الصوت أو غير مكتومة في الوقت نفسه وعند النقطة الصحيحة في

.USB تتم مزامنة حالة كتم الصوت في األجهزة التي تستخدم إشارات منطقية أو اتصاالت .مسار اإلشارة

.الستخدام مزامنة كتم الصوت، تأكّـد من تمكين الوحدة المنطقية على كل األجهزة

.بتكوين كل إعدادات مزامنة كتم الصوت الالزمة بالنيابة عنك Designer ببرنامج التحسين يقوم سير عمل ميزة

:المنطقية المتوافقة Shure أجهزة

P300 )المتصل بـ الترميز المرن المدعوم أيضًـا يكتم صوت USB(
المتصل بـ الترميز المرن المدعوم أيضًـا يكتم صوت( ANIUSB-MATRIX برنامج
)USB التي يتم توصيلها بواسطة المرمزات البرمجية المدعومة يكتم كذلك صوت( IntelliMix Room برنامج

MXA910
MXA920
MXA710
MXA310

زر كتم الصوت في الشبكة

https://pubs.shure.com/guide/MXA310
https://pubs.shure.com/guide/MXA710
https://pubs.shure.com/guide/MXA910
https://pubs.shure.com/guide/MXA920
https://pubs.shure.com/guide/ANIUSB-Matrix
https://www.shure.com/en-US/products/mixers/aniusb-matrix
https://pubs.shure.com/guide/P300
https://www.shure.com/en-US/products/mixers/p300
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom
https://www.shure.com/en-US/products/software/intellimix_room
https://www.shure.com/en-US/products/mixers/p300
https://www.shure.com/en-US/products/mixers/aniusb-matrix
https://www.shure.com/en-US/products/software/intellimix_room
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ANI22-BLOCK
ANI4IN-BLOCK

ANI4IN-BLOCK أو ANI22-BLOCK الممكنة منطقيًـا والمتصلة بـ MX ميكروفونات
MX392

MX395-LED
MX396

MX405/410/415

:لتشغيل مزامنة كتم الصوت

.المنطق في التحكم > اإلعدادات انتقل إلى .أو تطبيق الويب Designer افتح الجهاز في
.المنطقي الخرج على الصوت كتم في التحكم وظيفة اضبط

MXA310: حلقة واضبط النمط على األضواء انتقل إلى.

.راجع األسئلة المتداولة التي نقدمها للحصول على مساعدة في عمليات تنفيذ مزامنة كتم صوت معينة،

تثبيت زر كتم الصوت
).مم 52 إلى 8( بوصة 2.05و 0.31 يتناسب زر كتم الصوت مع الطاوالت التي يتراوح سمكها ما بين

:وللبدء، ستحتاج إلى

)مم 25 أو 22( بوصة 1 أو 7/8 ثقب فتحة بمثقاب مقاس

يكون عرض .ا ألن العروة يمكن أن تستوعب كال الحجمينًنظر )مم  25 أو 22( بوصة 1 أو 7/8 يمكنك استخدام مثقاب مقاس .اثقب فتحة في الطاولة
).مم  22( بوصة 7/8 أنبوب زر كتم الصوت

https://www.shure.com/americas/support/find-an-answer
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.أدخل أنبوب زر كتم الصوت في الفتحة2
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.حرك العروة لتنزلق على األنبوب حتى تكون عمودية على أسفل الطاولة
اتجاه العروة ألسفل ):مم 22( بوصة 7/8 فتحة مقاس
اتجاه العروة ألعلى ):مم 25( بوصة 1 فتحة مقاس

توفر لك .ا أو أكثر من الفواصل المتضمَـنة في العبوة بين العروة والقاعدة للمساعدة في تثبيت وضع منفذ الشبكة أسفل الطاولةًواحد ًأضف فاصال :اختياري
.الفواصل أوضاع متعددة لمنفذ الشبكة

قد ترغب في الضغط على الجزء العلوي من زر كتم الصوت أثناء إحكام .مرر القاعدة في األنبوب وأحكم ربطها يدويًـا حتى يتوافق احتضانها على الطاولة
.ربط القاعدة لتأكيد ضبط وضع رمز كتم الصوت بشكل سليم على الطاولة
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.سنون بموصل التيار الكهربائي على القاعدة 8 قم بتوصيل كابل الطاقة ذي الـ

تأكد من أن الكابل يوفر الطاقة عبر شبكة اإليثرنت من مفتاح الشبكة أو حاقن الطاقة عبر .بمنفذ الشبكة )أو أفضل( Cat5e قم بتوصيل كابل إيثرنت
).PoE( اإليثرنت
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.تأكد من تشغيل حلقة ضوء زر كتم الصوت بعد توصيل كابل اإليثرنت
.Shure Designer لربط زر كتم الصوت بأجهزة أخرى والتحكم في اإلعدادات األخرى، افتحه في برنامج

)PoE( جهاز إرسال الطاقة عبر إيثرنت
).PoE( وهو متوافق مع جميع مصادر جهاز إرسال الطاقة عبر شبكة إيثرنت .ليتسنى تشغيله )PoE( يحتاج هذا الجهاز إلى جهاز إرسال الطاقة عبر شبكة إيثرنت

:يتم توفير الطاقة عبر اإليثرنت بطريقة واحدة من الطرق التالية

)PoE( ل الشبكة الذي يتيح جهاز إرسال الطاقة عبر إيثرنتِّمبد
)PoE( جهاز حاقن للطاقة عبر اإليثرنت

Shure Designer التحكم في األجهزة باستخدام برنامج
أجهزة الدمج وأجهزة تخطيط النظام من تصميم التغطية الصوتية Designer يُـمَـكِـّـن .Shure Designer للتحكم في إعدادات هذا الجهاز، استخدم برنامج

.األخرى المتصلة بالشبكة Shure ومكونات MXA للمنشآت باستخدام ميكروفونات

:Designer للوصول إلى جهازك في برنامج

.وتثبيته على جهاز كمبيوتر متصل بالشبكة نفسها المتصل بها جهازك Designer قم بتنزيل برنامج
.اإلعدادات وتأكد من اتصالك بالشبكة الصحيحة في Designer افتح برنامج

.تظهر قائمة باألجهزة المتصلة باإلنترنت .األجهزة المتصلة باإلنترنت انقر فوق
.للتحكم في إعدادات الجهاز تكوين حدد جهازك في القائمة وانقر فوق .لتحديد األجهزة، انقر فوق رمز المنتج إلضاءة المؤشرات الضوئية على جهاز

.shure.com/designer اعرف المزيد على موقع

.Shure Web Device Discovery يمكنك كذلك الوصول إلى إعدادات الجهاز باستخدام

Designer استخدام سير عمل التحسين ببرنامج
 كذلك تنشئ ميزة .من وتيرة عملية توصيل األنظمة من خالل ميكروفون واحد ومعالج صوت واحد على األقل Designer في برنامج التحسين ع سير عملّيسر

:يقوم بما يلي Designer في غرفة ما، فإن تحسين عندما تحدد .MXA مسارات تحكم في كتم الصوت في الغرف باستخدام أزرار كتم صوت شبكة تحسين

.إنشاء مسارات صوت ومسارات تحكم في كتم الصوت
ضبط إعدادات الصوت

تشغيل مزامنة كتم الصوت
لألجهزة المنطبقة LED تمكين التحكم المنطقي في المؤشرات الضوئية

http://www.shure.com/designer
https://www.shure.com/en-US/products/software/shure_web_device_discovery_application
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.يمنحك نقطة انطالق جيدة تحسين يمكنك تخصيص المزيد من اإلعدادات، ولكن سير عمل ميزة .اًيتم تحسين اإلعدادات من أجل مجموعتك من األجهزة تحديد

:وقد تشمل هذه الخطوات ما يلي .وبعد تحسين غرفة ما، عليك أن تتحقق من اإلعدادات وأن تقوم بتعديلها لتناسب احتياجاتك

.حذف المسارات غير الضرورية
.التحقق من المستويات وضبط الكسب

.بشكل صحيح )AEC( التحقق من توجيه إشارات مرجع وحدة إلغاء الصدى الصوتي
.موالفة مجموعات معالجة اإلشارات الرقمية عند الحاجة

:األجهزة المتوافقة

MXA910
MXA920
MXA710
MXA310

P300
IntelliMix Room

ANIUSB-MATRIX
MXN5-C

MXA زر كتم الصوت في شبكة

:تحسين الستخدام سير عمل

.ضع جميع األجهزة ذات الصلة في غرفة
.لمجموعة األجهزة لديك DSP بتحسين إعدادات الميكروفون وإعدادات Designer يقوم برنامج .تحسين حدد

.مرة أخرى تحسين إذا أضفت أجهزة أو حذفتها، فحدد

Designer طريقة تحديث البرنامج الثابت باستخدام
.واإلصدارات األحدث Designer 4.2 ينطبق ذلك على

يمكنك أيضًـا تثبيت البرنامج .لالستفادة من الميزات والتحسينات الجديدة Designer قبل إعداد األجهزة، تحقق من تحديثات البرنامج الثابت باستخدام برنامج
.لمعظم المنتجات Shure Update Utility الثابت باستخدام

:للتحديث

انقر فوقه .ا يحتوي على عدد التحديثات المتاحةًشعار Designer ، يعرض برنامجُفي حال وجود برنامج ثابت جديد لم تقم بتنزيله بعد .Designer افتح
.لتنزيل البرنامج الثابت

.وابحث عن أجهزتك باإلنترنت المتصلة األجهزة انتقل إلى
.تأكّـد من عدم قيام أي أحد بتحرير إعدادات الجهاز أثناء أي تحديث .المتاح الثابت البرنامج اختر إصدار برنامج ثابت لكل جهاز من عمود

أثناء باإلنترنت المتصلة األجهزة قد تختفي األجهزة من قسم .الثابت البرنامج تحديث حدد مربع االختيار التالي لكل جهاز تخطط لتحديثه وانقر فوق
.أثناء تحديث البرنامج الثابت Designer ال تغلق برنامج .التحديث

إصدار البرنامج الثابت
.عند تحديثات البرنامج الثابت، قم بتحديث كل األجهزة إلى إصدار البرنامج الثابت نفسه لضمان التشغيل المتوافق

بحد أدنى، كل األجهزة الموجودة على الشبكة، يجب أن ).1.2.14 على سبيل المثال،( MAJOR.MINOR.PATCH يحتوي البرنامج الثابت لكل األجهزة على الشكل
).x.1.2 على سبيل المثال،( MINORو MAJOR تحتوي على أعداد إصدار البرنامج الثابت

https://www.shure.com/firmware
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حلقة الضوء
لضبط المؤشرات الضوئية > اإلعدادات افتح نافذة تكوين زر كتم الصوت وانتقل إلى .Designer يمكنك التحكم في لون حلقة الضوء وسطوعها وحالتها باستخدام

.اإلعدادات

Mute Settings
To control mute settings, open the mute button's configuration window in Designer and go to Settings > Logic control.

Mute Control Function Options

Logic out: Mute button synchronizes mute state for Shure devices connected to it in Designer
Use for Shure devices controlled in Designer.

Disabled: Button control is disabled. Mute button reports MUTE_BUTTON_STATUS command when button is pressed.
Use for systems that include third-party devices controlled by command strings (such as AMX or Crestron).

Do not link the mute button to devices in Designer if using third-party devices and command strings.

Note: For best results, don't set the button to Logic out if setting up a system that uses command strings. This use can create mismatched mute states and is
not recommended.

Mute Control Modes

Toggle: Press the button to toggle between muted and unmuted.
Push-to-talk: Press and hold the button to unmute the microphone.
Push-to-mute: Press and hold the button to mute the microphone.

IP Ports and Protocols
Shure Control

PortTCP/UDPProtocolDescription
Factory
Default

21TCPFTPRequired for firmware updates (otherwise closed)Closed

22TCPSSHSecure Shell InterfaceClosed

23TCPTelnetNot supportedClosed

53UDPDNSDomain Name SystemClosed

68UDPDHCPDynamic Host Configuration ProtocolOpen

80*TCPHTTPRequired to launch embedded web serverOpen

443TCPHTTPSNot supportedClosed

2202TCPASCIIRequired for third-party control stringsOpen

5353UDPmDNSRequired for device discoveryOpen

5568UDPSDT (multicast)Required for inter-device communicationOpen

†

†

https://pubs.shure.com/command-strings/mxa-mute
https://pubs.shure.com/command-strings/mxa-mute
https://pubs.shure.com/command-strings/mxa-mute
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PortTCP/UDPProtocolDescription
Factory
Default

57383UDPSDT (unicast)Required for inter-device communicationOpen

8023TCPTelnetDebug console interfaceClosed

8180TCPHTMLRequired for web application (legacy firmware only)Open

8427UDP
SLP (multicast)

Required for inter-device communicationOpen

64000TCPTelnetRequired for Shure firmware updateOpen

These ports must be open on the PC or control system to access the device through a firewall.

These protocols require multicast. Ensure multicast has been correctly configured for your network.

استخدام نظام تحكم تابع لجهة أخرى
يمكن التحكم بها من خالل نظام تحكم تابع ألخرى، Designer كثير من المعلمات التي يتم التحكم بها عبر .يستقبل هذا الجهاز ويرسل أوامر منطقية عبر الشبكة

.باستخدام سلسلة األمر المناسب

:التطبيقات الشائعة

كتم
وأسلوبه LED لون

تحميل اإلعدادات المسبقة
ضبط المستويات

:تتوفر قائمة كاملة بسالسل األوامر في

pubs.shure.com/command-strings/MXA-MUTE.

المواصفات
نوع الموصل

RJ45سنون 8 ،كبل طاقة ذو

متطلبات الكبل
Cat 5e يُـوصى بكبل مغلف( أو ما بعده(

متطلبات الطاقة
1 الفئة ),PoE( جهاز إرسال الطاقة عبر إيثرنت

استهالك الطاقة
الحد األقصى ,وات 2

الوزن
)رطل 0.95( كجم 0.43

†

*

†

https://pubs.shure.com/command-strings/MXA-MUTE
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برنامج التحكم
Shure برنامج تكوين نظام

تصنيف حماية الدخول
IEC 60529 IPX1

نطاق درجة حرارة التشغيل
−6.7°C (20°F) 40 إلى°C (104°F)

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

األبعاد
البُـعد × العرض × الطول )مم x 94.96 x 27.04 94.96( بوصة x 3.74 x 1.06 3.74قاعدة

البُـعد × العرض × الطول )مم x 39.02 x 5.02 39.02( بوصة x 1.54 x 0.2 1.54زر كتم الصوت

البُـعد × العرض × الطول )مم x 22 x 76.98 22( بوصة x 0.87 x 3.03 0.87أنبوب زر كتم الصوت

البُـعد × العرض × الطول )مم x 49.97 x 8 49.97( بوصة x 1.97 x 0.31 1.97عروة

البُـعد × العرض × الطول )مم x 49 x 1.2 49( بوصة x 1.93 x 0.05 1.93فاصل
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15
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18
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اتصل بخدمة دعم العمالء
.للحصول على المساعدة اتصل بخدمة دعم العمالء لدينا لم تعثر على ما تحتاجه؟

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

.يشير هذا الرمز إلى تضمن هذه الوحدة على جهد كهربائي خطير قد يؤدي إلى صدمة كهربية

.يشير هذا الرمز إلى وجود تعليمات هامة للصيانة والتشغيل في الكتيب المرفق مع هذه الوحدة

https://www.shure.com/en-US/about-us/contact-us#form
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معلومات مهمة حول المنتج
.الغرض من هذا الجهاز هو استعماله في االستخدامات الصوتية االحترافية

.فقط دون توجيه إلى المحطة الخارجية )PoE( يجب توصيل هذا الجهاز بشبكات إرسال الطاقة عبر اإليثرنت

.لم يتم تصميم هذا الجهاز لتوصيله مباشرة بشبكة إنترنت عامة :مالحظة

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

.إلى تدهور أداء التوافق اإللكترومغناطيسي )المعزولة( قد يؤدي استخدام أنواع كابالت أخرى خالف المغطاة .يعتمد االختبار على استخدام أنواع الكابالت المزودة والموصى بها :مالحظة

.الرجاء اتباع نظام إعادة التدوير اإلقليمي للبطاريات والتحزيم والنفايات اإللكترونية

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-003 (B)/NMB-003(B)

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

:الممثل األوروبي المعتمد
Shure Europe GmbH

Global Compliance
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12

75031 Eppingen, Germany
0 49 92-7262-49 :هاتف

info@shure.de :البريد اإللكتروني
www.shure.com

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

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


	Table of Contents
	MXA-MUTE   زر كتم الصوت في الشبكة
	نظرة عامة على زر كتم الصوت في شبكة MXA
	أجزاء زر كتم الصوت في شبكة MXA
	اختلافات الطُرز

	ما هي محتويات العبوة
	كيف يعمل زر كتم الصوت في الشبكة
	كيف يعمل زر كتم الصوت في الشبكة
	ربط أزرار كتم الصوت بأحد الأجهزة
	Compatible Devices

	مزامنة كتم الصوت
	تثبيت زر كتم الصوت
	جهاز إرسال الطاقة عبر إيثرنت (PoE)

	التحكم في الأجهزة باستخدام برنامج Shure Designer
	استخدام سير عمل التحسين ببرنامج Designer

	طريقة تحديث البرنامج الثابت باستخدام Designer
	إصدار البرنامج الثابت

	حلقة الضوء
	حلقة الضوء
	Mute Settings
	IP Ports and Protocols
	Shure Control

	استخدام نظام تحكم تابع لجهة أخرى
	المواصفات
	نوع الموصل
	متطلبات الكبل
	متطلبات الطاقة
	استهلاك الطاقة
	الوزن
	برنامج التحكم
	تصنيف حماية الدخول
	نطاق درجة حرارة التشغيل
	نطاق درجة حرارة التخزين
	الأبعاد

	اتصل بخدمة دعم العملاء
	تعليمات مهمة للسلامة
	معلومات مهمة حول المنتج
	معلومات مهمة حول المنتج
	معلومات للمستخدم


