
للسالمة مهمة تعليمات
1. التعليمات هذه .اقرأ
2. التعليمات بهذه .احتفظ
3. التحذيرات لجميع .انتبه
4. التعليمات جميع .اتبع
5. الماء من بالقرب الجهاز هذا تستخدم .ال
6. فقط جافة قماشة باستخدام .نظفه
7. بالتثبيت القيام على واحرص المالئمة للتهوية كافية مساحات اترك للتهوية. فتحات أي سد تجنب

المصنعة الجهة من الواردة التعليمات مع يتفق .بما
8. الحرارة منافذ أو الرادياتير أو المكشوفة اللهب مثل حرارية مصادر أي من بالقرب التثبيت تجنب

أي وضع تجنب حرارة. عنها تصدر التي المكبرات) فيها (بما األجهزة من غيرها أو المواقد أو
المنتج على للهب مكشوفة .مصادر

9. المستقطب القابس المؤرض. أو المستقطب القابس في المتوفر السالمة بعنصر العبث تجنب
ثالث. تأريض وسن شفرتان به األرضي والقابس األخرى. من أعرض إحداهما شفرتان به
المقبس بالجهاز الملحق القابس يالئم لم وإذ لسالمتك. متوفران الثالث والسن العريضة والشفرة
القديم المقبس الستبدال كهربي فني من مساعدة فاطلب .لديك،

10. المناسب المقبس أو القابس عند خاصة عليه الضغط أو عليه المشي من الكهربي التيار سلك احم
الجهاز من خروجه نقطة .أو

11. التوصيالت إال تستخدم التصنيع/ال شركة تحددها التي .الملحقات
12. تحددها التي الطاولة أو الكتيفة أو القوائم الثالثي الحامل أو الحامل أو العربة إال تستخدم ال

وعليها العربة تحريك الحرصعند توخى عربة، استخدام عند الجهاز. مع المباعة أو التصنيع شركة
الجهاز أو العربة انقالب عن الناتجة اإلصابة لتجنب .الجهاز

13. طويلة لفترات الجهاز استخدام عدم عند أو الرعدية العواصف أثناء الجهاز قابس .انزع
14. تعرضالجهاز حالة في ضرورية الصيانة تعد مؤهل. صيانة فريق إلى الصيانة أعمال جميع حوّل

سقوط أو السوائل انسكاب أو بالتيار اإلمداد قابس أو كبل تلف مثل؛ كانت، طريقة بأي للتلف
على يعمل ال الجهاز كان إذا أو الرطوبة أو للمطر الجهاز تعرض حالة في أو الجهاز على أجسام
سقوطه حالة في أو الطبيعي .النحو

15. المزهرية، مثل بالسوائل، مملوءة أواني تضع ال رشاشه. أو الماء لقطرات الجهاز تعريض تجنب
الجهاز .فوق

16. الحال في لالستخدام جاهزة الجهاز وصلة أو الرئيسي الموصل قابس يظل أن .يجب
17. هوائيًا المحمولة الضوضاء تتجاوز ال 70 (أمبير .(ديسيبل
18. الفئة من تركيبها التي األجهزة توصيل يجب I تأريض وصلة طريق عن الرئيسي المأخذ بمقبس

.وقائي
19. الرطوبة أو للمطر الجهاز تعرض ال كهربية، صدمة أو حريق حدوث خطر .لتجنب
20. و جسدية إصابة حدوث إلى ذلك يؤدي فقد المنتج. هذا تعديل تحاول المنتج/ال تعطل .أو
21. المحددة التشغيل حرارة درجة نطاق ضمن المنتج هذا .شغّل
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     : للمستخدم يمكن قطع الجهاز بداخل يوجد وال الحياة. على خطرًا الجهاز هذا فولتية تشكّل
شهادات تسري وال المؤهلين. الصيانة فنيي إلى الصيانة أعمال جميع إحالة يرجى بنفسه. صيانتها
المصنع في ضبطه تم ما عن التشغيل فولتية تغيير عند .السالمة

العام الوصف
متناوب تيار طاقة إمداد مع/مصدر لالستخدام الطاقة حيث من الكفء الخارجي التبديل لوضع مباشر
منتجات Shure العالم أنحاء جميع .في
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االعتماد شهادات
بكاليفورنيا الطاقة لجنة متطلبات :يلبي CEC-400-2010-012: ديسمبر 2010.

األسترالية المعايير لمتطلبات وفقًا معتمد AS/NZS 4665.1:2005 و AS/NZS 4665.2:2005.

السالمة لمعايير وفقًا مقيد ANSI/UL 60065, CAN/CSAو 22.2 E60065, ,EN60065و
و AS/NZS60065.

الصلة ذي القانون متطلبات مع متوافق (EC) No.278/2009 بالطاقة اإلمداد بمصادر الخاص
الفولطية منخفضة .الخارجية

                      ICES-003             : CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

عالمة حمل ويستحق الصلة ذات األوروبية التوجيهات لجميع األساسية المتطلبات المنتج هذا يحقق
CE.

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

المعتمد األوروبي :الممثل
Shure Europe GmbH
وأفريقيا األوسط الشرق أوروبا، - الرئيسية المقرات
وإفريقيا األوسط والشرق أوروبا مناطق اعتمادات القسم:
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Germany
:هاتف 49-7262-92 49 0
:فاكس 49-7262-92 49 11 4
اإللكتروني :البريد info@shure.de

للمستخدم معلومات
الفئة إلى ينتمي رقمي جهاز بأي الخاصة الحدود مع يتوافق أنه وتبين الجهاز فحصهذا تم B بموجب
القسم 15 ضد المقبولة الحماية لتوفير الحدود هذه تصميم تم الفيدرالية. االتصاالت لجنة قوانين من
بتوليدها ويقوم الالسلكية الترددات طاقة الجهاز هذا يستعمل السكنية. البيئات في الضار التشويش
واستخدامه تركيبه يتم لم إذا الالسلكية االتصاالت مع ضار تشويش حدوث في يتسبب وقد وإشعاعها
تسبب إذا معينة. بيئة التشويشفي حدوث عدم نضمن ال نحن ذلك، من الرغم وعلى التعليمات. حسب
عن عنه الكشف يتم ما وهو التلفاز أو الراديو إرسال استقبال مع ضار تشويش حدوث في الجهاز هذا
القيام خالل من التشويش إصالح بتجربة المستخدم فنوصي تشغيله، ثم الجهاز تشغيل إيقاف طريق
التالية اإلجراءات من أكثر أو :بواحدٍ

• مكانه تغيير أو االستقبال هوائي توجيه .إعادة
• االستقبال ووحدة الجهاز بين الفاصلة المسافة .زيادة
• االستقبال وحدة توصيل يتم التي الدائرة عن مختلفة دائرة على كهربي بمقبس الجهاز بتوصيل قم

.بها
• راديو فني أو الوكيل للمساعدة/استشارة محترف .تليفزيون

                                                                                                                 .

التاليين للشرطين الجهاز هذا تشغيل :يخضع (1) تداخل، حدوث في الجهاز هذا يتسبب أن يجوز ال
(2)و الجهاز تشغيل في يتسبب قد الذي التداخل ذلك في بما تداخل، أي الجهاز هذا يقبل أن يجب
فيه مرغوب غير .بشكل

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables
aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux
conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2)
l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi,
même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
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