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PA421B PA821B   
مجمّـِـع هوائي

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 له

.يشير هذا الرمز إلى تضمن هذه الوحدة على فولتية خطيرة قد تؤدي إلى صدمة كهربية

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

)WEEE( توجيه التعامل مع مخلفات المعدات الكهربائية واإللكترونية
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بل يجب التخلص منه في منشأة مناسبة .يشير هذا الملصق في االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة إلى أن هذا المنتج يُـحظر التخلص منه مع المخلفات المنزلية
.لتمكين االستعادة وإعادة التدوير

:إشعار لجنة االتصاالت الفيدرالية بشأن التعرض للترددات الالسلكية

يجب وضع كل هوائي في مكان يحافظ على الحد ).dBi( ديسيبل موحد الخواص 14 الهوائيات المستخدمة لغرض إرسال اإلشارات تقتصر على التضخيم بحد أقصى
.ينبغي اتباع التوجيهات التالية عند النظر في المسافات الفاصلة .األدنى من متطلبات المسافة الفاصلة عن كل المستخدمين والمارة

سيضمن االلتزام بهذا الحد األدنى .من أي هوائي )قدم 2.5 (~ سم 72 أن يكونوا ضمن مسافة - في الظروف العادية - يجب وضع الهوائيات بحيث ال يمكن لألفراد
، أيCFR 1.1310 47 من المسافة الفاصلة عدم تجاوز الموظف أو الشخص المار ألخطار التعرض للتردد الالسلكي بعد الحد األقصى المسموح به حسب تعريف

.التعرض غير المنضبط/الحدود الخاصة بعامة الناس

وال تسري شهادات السالمة .يرجى إحالة جميع أعمال الصيانة إلى فنيي الصيانة المؤهلين .وال يوجد بداخل الجهاز قطع يمكن للمستخدم صيانتها بنفسه .ا على الحياةًتشكّـل فولتية هذا الجهاز خطر :تحذير
.عند تغيير فولتية التشغيل عن ما تم ضبطه في المصنع

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

الوصف العام
إلى هوائي واحد وتحسين أداء التردد الالسلكي IEM الهوائية بجمعها مخرجات التردد الالسلكي على نحو فعال من العديد من أجهزة إرسال Shure تتميز مجمّـِـعات

.وتوفير المساحة التي يشغلها الحامل

الميزات
تقليل الفنيات البينية للحصول على بيئة تردد السلكي أوضح

)ميجاهرتز 960-865 ميجاهرتز أو 865-470( تشغيل نطاق عريض
.مُـجمع بمنفذ توسيع 2 سلسلة ديزي حتى

.المتوافقة IEM يوفر طاقة تيار مباشر ألجهزة إرسال
لوجود اإلشارة والحمل المفرط لإلشارات وسحب التيار LED مؤشرات

اختالفات الطُـرز
.بتكوينات خاصة بتركيب الحامل بأربع قنوات وثمان قنوات Shure من IEM الهوائية الخاصة بأنظمة المراقبة الشخصية الالسلكية Shure تتوفر مجمّـِـعات

مخارج طاقة التيار المباشرمدخالت التردد الالسلكينطاق الترددالطراز

PA421B470-865 44ميجاهرتز

PA421BX865–960 44ميجاهرتز

PA821B470-865 80ميجاهرتز

PA821BX865–960 80ميجاهرتز

كما تتيح .لمشاركة هوائي واحد IEM أنظمة من أنظمة )حسب الطراز( تتيح مدخالت التيار المتردد حتى أربعة أو ثمانية .تتوفر المجمّـِـعات الهوائية بنطاقي تردد
المتوافقة يصل إلى أربعة أنظمة دون الحاجة إلى استخدام مصادر طاقة IEM مخارج طاقة التيار المباشر وكبالت الطاقة الموفرة توزيع الطاقة على عدد من أنظمة

.خارجية
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المكونات المضمّـنة

.قدم مع المجمّـِـعات التي تدعم أربع قنوات فقط 2 )4( يتم تضمين كبالت إخراج طاقة التيار المباشر*

.بوصة BNC (8) 22 ويتم تزويد المجمّـِـعات التي تدعم ثمان قنوات بكبالت .بوصة BNC (4) 22 كما يتم تزويد المجمّـِـعات التي تدعم أربع قنوات بكبالت**

اللوحات األمامية

يطابق نطاق تشغيل التردد Shure استخدم الهوائي الموفر مع جهاز اإلرسال أو مع أي هوائي سلبي آخر موفر من شركةموصل هوائي للمخرج الرئيسي ①
.الالسلكي

ضوئية LED مؤشرات ②
تعرض .إشارة تردد السلكي وسحب التيار المباشر PA421BXو PA421B الضوئية بجهاز LED تعرض مؤشرات

الضوئية LED راجع قسم مؤشرات .إشارة تردد السلكي فقط PA821BXو PA821B الضوئية بجهاز LED مؤشرات
.لالطالع على مزيد من المعلومات

.لتبريد النظامفتحات المروحة ③

استخدام العديد من المجمّـِـعات الهوائية" راجع القسم .أو مجمّـِـع آخر لمشاركة هوائي واحد IEM لتوصيل جهاز إرسالمنفذ توسيع ④
.لالطالع على معلومات التوصيل "مع هوائي واحد

مؤشر الطاقة الضوئي ⑤
المجمّـِـع قيد التشغيل :أخضر

يشير إلى وجود عطل بالمروحة :أحمر
يشير إلى تجاوز الحد األقصى لدرجة الحرارة المسموح بها :أحمر/إصدار وميض أخضر
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إذا استمر الجهاز على .والسماح بتبريد المجمّـِـع .ال بد من االنتباه في حال تجاوز الحد األقصى لدرجة الحرارة !تحذير
.Shure حالته هذه مع تبريده، فقم بإرسال الوحدة إلى خدمة الدعم واإلصالح من

مفتاح التشغيل ⑥

اللوحات الخلفية

.لتوصيل الوحدة بمصدر طاقة تيار مترددمدخل الطاقة ①

.لتبريد النظامفتحات تفريغ هواء الحرارة ②

لتوصيل الطاقة بأجهزة اإلرسال المتوافقة PA421BXو PA421B متوفرة بالطرازمخرجات طاقة التيار المباشر ③

IEM مخرجات لجهاز اإلرسال 4 التوصيل بما يصل إلى :PA421Bمدخالت التردد الالسلكي ④
PA821B: مخرجات لجهاز اإلرسال 8 التوصيل بما يصل إلى IEM

التركيب
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تعليمات التثبيت على الحامل
.في حالة التثبيت في مجموعة حامل مغلقة أو متعددة الوحدات، قد تكون درجة حرارة محيط التشغيل لبيئة الحامل أكثر من درجة حرارة محيط الغرفة

.يرجى الحفاظ على درجة حرارة بيئة الحامل عند درجة حرارة المحيط القصوى المحددة من قبل الشركة المصنعة للجهاز المثبت أو أقل
.يرجى توفير كمية تدفق الهواء المناسبة داخل الحامل كما هو مطلوب للتشغيل اآلمن للجهاز

.تجنب التسبب في حالة خطرة وذلك عن طريق تركيب الجهاز في الحامل وحمولته الميكانيكية غير متساوية
ويرجى كذلك .عند توصيل الجهاز بدائرة إمداد الطاقة، يرجى مراعاة تأثير الحمل الزائد للدوائر على ميزة الحماية من التيار الزائد وأسالك إمداد الطاقة

.مراعاة جميع تصنيفات لوحة اسم الجهاز عند معالجة هذه المسألة
ويرجى إيالء اهتمام خاص لوصالت إمداد الطاقة غير المباشرة إلى الدائرة الفرعية .يرجى الحفاظ على التأريض الموثوق به للجهاز المثبت على الحامل

).على سبيل المثال، شرائح الطاقة(

الضوئية LED مؤشرات
PA421B وPA421BX
.للتردد الالسلكي الضوئية األربعة وجود إشارة اإلدخال LED تعرض مؤشرات

نشط = أخضر
فرط تحميل إشارة إدخال التردد الالسلكي = األحمر

غير نشط = بال ضوء

.الضوئية السفلية األربعة بإخراج التيار المباشر إلى سحب التيار لكل مخرج تيار مباشر LED تشير مؤشرات

.الجهاز قيد التشغيل = أخضر
.حمل زائد بالتيار = أحمر

غير نشط = بال ضوء

PA421B وPA421BX

PA821B وPA821BX
تعرض مؤشرات التردد الالسلكي .أجهزة اإلرسال لمشاركة هوائي واحد 8 استخدام حتى PA821BXو PA821B تتيح المجمّـِـعات الهوائية الخاصة بكل من

.الضوئية وجود إشارة اإلدخال

نشط = أخضر
فرط تحميل إشارة إدخال التردد الالسلكي = األحمر

غير نشط = بال ضوء
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PA821B وPA821BX

.انظر صفحة المواصفات لمعرفة مزيد من المعلومات .يتطلب وجود حد أدنى إلشارة التردد الالسلكي لتنشيط القناة :مالحظة

استخدام العديد من أجهزة اإلرسال مع هوائي واحد

PA421B
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PA821B

.ال تزود بطاقة تيار مباشر PA821BXو PA821B وجدير بالذكر أن كل من المجمّـِـع .استخدم مصادر طاقة خارجية أو كبل توزيع طاقة اختياري إلمداد أجهزة اإلرسال اإلضافية بالطاقة :مالحظة
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استخدام العديد من المجمّـِـعات الهوائية مع هوائي واحد

المواصفات
األبعاد

43 x 401 x 365 1.7( مم x 15.8 x 14.4 البُـعد × العرض × الطول ),بوصة

الوزن
PA421B, PA421BX4.3 رطل 9.5( كجم(

PA821B, PA821BX4.8 رطل 10.5( كجم(

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

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

مصب التيار
PA421B, PA421BX )109( أ 1.09)فولت تيار متردد 100 تمت اإلشارة إليه بـ VA(

PA821B, PA821BX )159( أ 1.59)فولت تيار متردد 100 تمت اإلشارة إليه بـ VA(
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استهالك الطاقة
PA421B, PA421BX98 وات الحد األقصى

PA821B, PA821BX143 وات الحد األقصى

خرج التردد الالسلكي
نوع الموصل

BNC

التكوين
نشط

المعاوقة
أوم 50

كسب التردد الالسلكي
)ديسيبل  2(± ديسيبل  0

نطاق التشغيل العادي إلدخال التردد الالسلكي
ديسيبل ميلي وات24+ محمي حتى ,ديسيبل ميلي وات الحد األقصى20+ حتى

المؤشر الضوئي للحد األدنى لالكتشاف الخاص بتنشيط القناة
ديسيبل ميلي وات2.5

LED حد الحمل الزائد بمؤشر
ديسيبل ميلي وات24>

اإلخراج الرئيسي
نوع الموصل

BNC

المعاوقة
أوم 50

منفذ التوسيع
نوع الموصل

BNC

التكوين
سلبي

المعاوقة
أوم 50
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فقد اإلدخال
ديسيبل 4<

)PA421B, PA421BX( مخرجات التيار المباشر

فولتية اإلخراج
فولت تيار مباشر 15

تيار اإلخراج
لكل إخراج

أمبير الحد األقصى 660

طاقة الخرج
لكل إخراج

9.9 W

المؤشر الضوئي للحد األدنى لالكتشاف
أمبير 85

المؤشر الضوئي للتيار الزائد
أمبير 660>

نطاق التردد الالسلكي
نطاق التردد الالسلكيالنطاق

PA421B470-865 ميجاهرتز

PA421BX865-960 ميجاهرتز

PA821B470-865 ميجاهرتز

PA821BX865-960 ميجاهرتز

المُـلحقات
الملحقات المزودة مع الوحدة

*BNC بوصة نوع 22 )4( كبالت
**BNC بوصة نوع 22 )8( كبالت

BNC بوصة نوع 11 )1( كبل توصيل
***IEC سلك طاقة

* قدم كبالت توصيل طاقة إخراج تيار مباشر 2 )4(

*PA421B وPA421BX فقط
**PA821B وPA821BX فقط
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1
2

.يتم توريد الجهاز إلى بعض المناطق بالعديد من األسالك .يأتي سلك طاقة التيار المتردد كميزة قياسية***

الملحقات االختيارية
هوائي اتجاهي سلبي

الهوائي لكافة االتجاهات سلبي
هوائي لولبي

BNC كبالت محورية ذات أطراف نوع

Shure كبالت هوائي من
.قدم 100أقدام و 6 كبالت هوائي يتراوح طولها ما بين Shure توفر

معالج الملحقات الالسلكية
كل ما عليك هو إدخال .هو مورد مصمم لمساعدتك في تحديد ملحقات التردد الالسلكي المناسبة للنظام الالسلكي الخاص بك Shure معالج الملحقات الالسلكية من

.المعلومات األساسية المتعلقة بإعدادك وستتلقى توصيات وتخطيطات خاصة بعملية التوصيل

.للوصول إلى معالج الملحقات الالسلكية https://www.shure.com/en-US/support/tools/wireless-accessory-wizard انتقل إلى

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

.الغرض من هذا الجهاز هو استعماله في االستخدامات الصوتية االحترافية

,Shure Incorporated، 5800 W. Touhy Avenue ، يرجى االتصال بـFCC للحصول على معلومات بشأن الطرف المسؤول والمسائل األخرى المتعلقة بامتثال
Niles, Illinois 60714-4608 الواليات المتحدة األمريكية. shure.com/contact

)REACH المعروف باسم( توجيه تسجيل مواد الكيميائية وتقييمها وترخيصها

تتوفر .هو اإلطار التنظيمي للمواد الكيميائية )UK( والمملكة المتحدة )EU( في االتحاد األوروبي )تسجيل المواد الكيميائية وتقييمها وتفويضها( REACH إطار
.عند الطلب )w/w( من الوزن فوق الوزن %0.1 بتركيز أعلى من نسبة Shure معلومات بخصوص المواد ذات المخاوف العالية للغاية المضمّـنة في منتجات

.يرجى مراعاة أن البيئة والمنتجات الكهربائية والتغليف جزء من أنظمة إعادة التدوير اإلقليمية وال تنتمي إلى النفايات المنزلية العادية

https://www.shure.com/en-US/support/tools/wireless-accessory-wizard
https://www.shure.com/en-US/about-us/contact-us
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معلومات الترخيص
قد يؤدي .استشر سلطتك المحلية للتعرف على المتطلبات المحتملة .قد يكون من الضروري في بعض المناطق استخراج ترخيص وزاري لتشغيل هذا الجهاز :الترخيص

يتحمل المستخدم استخراج .عليها بشكل صريح إلى إبطال سلطتك في تشغيل هذا الجهاز Shure Incorporated إدخال أي تغييرات أو تعديالت لم توافق شركة
Shure تشجع شركة .الالسلكي ويتوقف إصدار الترخيص على فئة المستخدم واستعماالته وعلى التردد الذي يتم اختياره Shure التراخيص الخاصة بميكرفون

.المستخدم بقوة على أن يتصل بهيئات االتصاالت المختصة فيما يتعلق باستخراج التراخيص المناسبة وقبل اختيار الترددات وطلب شرائها

الشهادات
.IEC/EN 62368-1 يتوافق مع متطلبات السالمة الكهربائية المستندة إلى المعيار

.74 القسم FCC معتمد بموجب

.RSS-123 في كندا بموجب )IC( معتمد من إدارة الصناعات

.FCC: DD4PA421B. IC: 616A-PA421B معرف

.FCC: DD4PA421BX. IC: 616A-PA421BX معرف

.FCC: DD4PA821B. IC: 616A-PA821B معرف

.FCC: DD4PA821BX. IC: 616A-PA821BX معرف

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

عليها بشكل صريح قد تؤدي إلى إبطال السلطة الممنوحة إليك .Shure Inc تنص لوائح الصناعة الكندية على أن أي تغييرات أو تعديالت لم توافق شركة :اإلشعار
.لتشغيل هذا الجهاز

RSS-247 في كندا بموجب المعيارين ISED معتمد من .يفي هذا المنتج بالمواصفات الفنية الكندية المعمول بها بخصوص االبتكار والعلوم والتنمية االقتصادية
.RSS-GENو

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

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.

: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

EMEAsupport@shure.de :البريد اإللكتروني

https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity
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:UKCA إشعار
والنص الكامل إلعالن .UKCA متوافق مع متطلبات UKCA أنه قد تقرر أن هذا المنتج الذي يحمل عالمة Shure Incorporated بموجب هذا المستند، تعلن

.https://www.shure.com/en-GB/support/declarations-of-conformity :التوافق مع متطلبات المملكة المتحدة متاح على الموقع التالي

:الممثل المعتمد في المملكة المتحدة/المستورد
Shure UK Limited شركة

Unit 2, The IO Centre, Lea Road,
Waltham Abbey, Essex, EN9 1 AS, المملكة المتحدة

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