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PSM900   
نظام مراقبة االستريو الشخصي

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

تحذير
يمكن أن .لذا استخدمه عند مستوى صوت منخفض قدر اإلمكان .قد يؤدي االستماع إلى مستويات صوت مرتفعة إلى التسبب في حدوث تلف دائم في حاسة السمع

يرجى اتباع اإلرشادات التالية ).NIHL( يؤدي التعرض لمستويات صوت مرتفعة للغاية إلى إحداث ضرر بأذنيك مما يؤدي إلى فقدان السمع الناتج عن الضوضاء الدائمة
.المتعلقة بالحد الزمني األقصى للتعرض لمستويات ضغط صوتي قبل حدوث ضرر للسمع )OSHA( التي وضعتها إدارة الصحة والسالمة المهنية

ديسيبل 90 مستوى ضغط صوتي
ديسيبل 95 مستوى ضغط صوتي

ساعات 4 لمدة

ديسيبل 100 مستوى ضغط صوتي

ساعات 2 لمدة

ديسيبل 105 مستوى ضغط صوتي

لمدة ساعة واحدة
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ساعات 8 لمدة

ديسيبل 110 مستوى ضغط صوتي

لمدة نصف ساعة

ديسيبل 115 مستوى ضغط صوتي

دقيقة 15 لمدة

ديسيبل 120 مستوى ضغط صوتي

تجنب هذا المستوى وإال فسيحدث الضرر

.يجب أال يتم بيع هذا المنتج إال من خالل قنوات البيع المهنية .هذا المنتج مخصص لالستخدام المهني فقط

االحتياطات المتعلقة بالسمع

.لتجنب حدوث أضرار السمع المحتملة، تجنب االستماع بمستويات صوت عالية لفترات طويلة

احتياطات السالمة
.إلى قرب حدوث الخطر و شدة الضرر ًاستنادا " -تنبيه"و "تحذير- " تتم اإلشارة إلى النتائج المحتملة لالستخدام غير الصحيح بأحد الرمزين

.قد يؤدي تجاهل هذه التحذيرات إلى إصابة خطيرة أو الوفاة نتيجة التشغيل غير الصحيح :تحذير

.قد يؤدي تجاهل هذه التنبيهات إلى إصابة متوسطة أو تلف في الممتلكات نتيجة التشغيل غير الصحيح :تنبيه

تحذير
.في حالة دخول مياه أو كائنات غريبة داخل الجهاز، قد يؤدي ذلك إلى حدوث حريق أو صدمة كهربائية

.أو تعطل المنتج/فقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابة جسدية و .ال تحاول تعديل هذا المنتج

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

تنبيه
.ال تقم مطلقًـا بتفكيك الجهاز أو تعديله، حيث قد يؤدي ذلك لتعطله

.تجنب تعريض الجهاز لقوة كبيرة أو سحب الكابل و إال فستحدث أعطال نتيجة ذلك
.حافظ على جفاف المنتج و تجنب تعريضه لدرجات الحرارة الشديدة و الرطوبة

الوصف العام
Shure PSM يوفر نظام المراقبة الشخصية الالسلكي مزيجًـا غير مسبوق من جودة الصوت الرائعة وأداء التردد الالسلكي القوي والميزات الرائدة في فئتها 900 

ًتوفر تقنية الضغط والبسط المرجعية للصوت الحاصلة عى براءة اختراع وتكنولوجيا معالجة اإلشارة الرقمية المتقدمة فصال .للتطبيقات االحترافية األكثر طلبًـا
وتتيح .ا من القنوات لنطاق الترددًتقلل خطية جهاز اإلرسال االستثنائية بشكل كبير من التضمين البيني للتردد مما يتيح مزيد .ا للستيريو ووضوحًـا رائعًـا للصوتًممتاز
.الحاصلة على براءة اختراع لمهندس الصوت مراقبة المراحل المختلفة من عمليات المزج بلمسة زر واحدة CueMode تقنية

الميزات
جودة صوت ال مثيل لها

.توفر أجهزة االستقبال المزودة بتقنية معالجة اإلشارات الرقمية المتقدمة مستوى ارتفاع أعلى وفصل مُـحسن للستيريو ودقة صوتية عالية
.توفر ميزة انضغاط مرجع الصوت الحاصلة على براءة اختراع صوتًـا طبيعيًـا وشفافًـا

.عالية الدقة للحصول على استجابة صوتية دقيقة ومتوازنة MicroDrivers التي تتميز بـ العازلة للصوت Shure SE425 تتوفر مع سماعات

®

™
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أداء تردد السلكي قوي
.ونطاقًـا محسنًـا لإلشارة ًاستقباال +P9RA توفر أجهزة االستقبال المحمولة

تعمل تقنية الفلترة الدقيقة للتردد الالسلكي في الواجهة األمامية على تقليل تداخل التردد الالسلكي بشكل ملحوظ وذلك للحصول على إشارة تردد السلكي
.ا أقل كذلك من النتائج الصوتية المسموعةًا أقل من عمليات التقطع وعددًأكثر وضوحًـا وقوة وعدد

.قناة متوافقة لكل نطاق تردد 20 تقلل خطية جهاز اإلرسال االستثنائية بشكل كبير من التضمين البيني للتردد وتتيح ما يصل إلى
.يمنع التحكم التلقائي في كسب التردد الالسلكي تشويش اإلشارة بسبب الحمل الزائد للتردد الالسلكي قبل أن يؤثر على األداء

عملية اإلعداد الرائدة في فئتها وميزات التشغيل
قناة منفصلة على جهاز واحد يُـثبت على الجسم لضمان إمكانية 20 مراقبة عمليات المزج المختلفة بالمراحل وتخزين ما يصل إلى CueMode تتيح تقنية

.الرجوع إليها بسرعة وسهولة
.يعمل مفتاح كتم صوت التردد الالسلكي على اللوحة األمامية على تمكين إرسال الترددات الالسلكية أو تعطيلها أثناء اإلعداد

بمسح بيئة الترددات الالسلكية باستخدام الوحدة المثبّـتة بالجسم وتعيين مجموعة وقناة محددة )المسح والمزامنة( Scan and Sync تقوم وظيفة
.الالسلكية IR لنظامك عبر وصلة

من األذنين أو يمكنها بث ٍّم الوحدة المثبتة على الجسم الجمع بين قناتين صوتيتين منفصلتين لالستماع المتزامن في كلِلمُـستخد MixMode تُـتيح تقنية
.وتقوم وظيفة التحكم في التوازن في الوحدة المثبتة على الجسم بضبط المستويات النسبية لكل إشارة صوتية .مستقلتين IFB إشارتي برنامج

.يتيح المعادل البارمتري رباعي النطاقات للمستخدم إمكانية ضبط الترددات للحصول على صوت مخصص بالكامل

خيارات إمكانية إعادة الشحن المتقدمة
.القابلة إلعادة الشحن مدد استخدام ممتدة وتتبعًـا دقيقًـا لفترة االستخدام المتبقية وتفاصيل دورة الشحن SB900B توفر بطارية الليثيوم أيون

في غضون ساعتين وتوجد به مؤشرات ضوئية ًشحنًـا كامال SB900B الثماني الفتحات بشحن ما يصل إلى ثماني بطاريات SCB800-US يقوم شاحن
.لعرض حالة الشحن لكل بطارية

واألنظمة الالسلكية QLX-D واألنظمة الالسلكية الرقمية +P10Rو +P9RAو P3RAو SB900B مع األجهزة SBC200 يعمل شاحن اإلرساء المزدوج
.، المتوفرة مع أو من دون مصدر إمداد بالطاقةULX-D الرقمية

+P10R( PSM 1000و )فقط +P9RA( PSM 900و )فقط PSM 300 )P3RAو SB900B المزدوج مع األجهزة SBC220 يعمل شاحن اإلرساء
، المتوافرة مع أو من دون)فقط AD2و AD1( الرقمية Axient وأنظمة ULX-Dواألنظمة الالسلكية الرقمية QLX-Dواألنظمة الالسلكية الرقمية )فقط

.بشبكة، تمكن مشاهدة معلومات البطارية الخاصة بكل جهاز إرسال عن بُـعد ًمتصال SBC220 وعندما يكون شاحن .مصدر إمداد بالطاقة

المكونات
P9T: جهاز إرسال وحدة الحامل

P9RA:+ جهاز االستقبال المحمول
PS43: مصدر إمداد الطاقة

مصدات وقائية مزودة بثمانية براغي

مصادر إمداد مثبتة على الحامل
عروة قصيرة للحامل ①
عروة طويلة للحامل ②
قضيب ربط لتركيب بوحدة حامل مماثلة ③
سدادتان لفتحات الهوائي ④
براغي لعروة الحامل 8 ⑤
براغي للتركيب على الحامل مزودة بفلكات 4 ⑥
كابالت إطالة وموصالت للهوائيات المركبة في األمام ⑦

®

®

®

®
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تعليمات البدء السريع
جهاز إرسال يثبت على حامل

.قم بالتوصيل بمخرج طاقة باستخدام محول الطاقة المزود معه
.الهوائي لخرج BNC وصل الهوائيات المرفقة بموصالت

.من مقبسي اإلدخال أو اختيار أحدهما لمصدر أحادي ٍّيمكنك استخدام كل .قم بتوصيل مصدر الصوت، مثل مخرج جهاز المزج، بمدخالت الصوت
.أحادي وحدد الصوت ، قم بالوصول إلى قائمة)الدخل الواحد( للمصدر األحادي

 4 (+الخط أو )فولت ديسيبل LCD: Aux-) 10 من قائمة تكوين الصوت مدخل اضبط حساسية المدخل لتتطابق مع المصدر عن طريق تحديد
.)ديسيبل وحدات

.وقم بتشغيل الطاقة .تأكد أن مفتاح التردد الالسلكي قيد إيقاف التشغيل
السفلية LED العلويين باللون األصفر وتظل مؤشرات LED اضبط مستوى مصدر الصوت بحيث، بالنسبة لمتوسط مستوى إشارة اإلدخال، يومض مؤشري

.مضيئة
قم بخفض المستوى باستخدام الزرين .، فإن ذلك يشير إلى أن اإلدخاالت يتم تجاوزها بشكل مفرطًإذا كان المؤشر الضوئي للمشبك األحمر مضاء

.ديسيبل وحدات 4+ أو تغيير حساسية اإلدخال إلى ▼▲
ديسيبل فولت 10– إذا كان مستوى اإلشارة منخفضًـا أكثر مما يلزم، فغيّـر حساسية اإلدخال إلى
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مثبّـت على الجسم
.سيضيء مصباح البطارية .وقم بتشغيله باستخدام مقبض مستوى الصوت .قم بإدخال البطاريات وتوصيل الهوائي

تركيب الهوائيات المثبّـتة على الجسم
.ال تستخدم أدوات .اربط الهوائيات باليد إلى أن تكون محكمة الربط

المسح والمزامنة
....اآلن المزامنة تومض شاشة العرض .بحث في الطراز المثبّـت على الجسم، اضغط على زر

 ستومض المؤشرات الضوئية .المزامنة قم بمحاذاة إطارات األشعة تحت الحمراء الموجودة على الوحدة المثبّـتة بالجسم ووحدة الحامل واضغط على زر
.بنجاح المزامنة تمت وحدة الحامل وستعرض لمستوى

يومض مؤشر التردد الالسلكي باللون األزرق على الوحدة المثبّـتة على الجسم لإلشارة إلى اكتشاف .قم بتبديل مفتاح التردد الالسلكي إلى وضع التشغيل
).RF( كذلك تعرض الوحدة المثبّـتة على الجسم قوة إشارة التردد الالسلكي .جهاز إرسال

.اخفض مستوى صوت الوحدة المثبتة على الجسم قبل توصيل سماعات األذن :هام
.أدخل سماعات األذن وارفع مستوى الصوت ببطء
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جهاز إرسال وحدة الحامل
أزرار تحكم اللوحة األمامية

التحكم بمستوى اإلدخال وشاشة العرض ①
LED العلويين باللون األصفر وتظل مؤشرات LED لضبط الصوت بحيث، بالنسبة لمتوسط مستوى إشارة اإلدخال، يومض مؤشري ▼▲ استخدم الزرين
قم بتقليل المستوى عند مصدر الصوت أو تغيير .إلی أنه تم تجاوز اإلدخاالت بشكل مفرط clip األحمر الخاص بالمشبك LED یشیر مؤشر .السفلية مضيئة

.AUDIO > INPUT حساسية اإلدخال لوحدة الحامل من قائمة

عرض الحالة وعناصر التحكم في القائمة ②
قم بتدوير بكرة .ادفع البكرة الخاصة بالقائمة لتحريك المؤشر إلى العنصر التالي .والبكرة الخاصة بالقائمة للوصول إلى قائمة التكوين exitو enter استخدم زري

.إللغاء التغييرات والعودة إلى القائمة السابقة exit اضغط على زر .اضغط عليه لحفظ القيمة .enter يومض زر — القائمة لتغيير المعلمة

زر المزامنة ③
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.للنظام المحمول لنقل اإلعدادات )األشعة تحت الحمراء( IR بينما يتم محاذاة وحدة الحامل وإطارات sync اضغط على زر

مراقبة سماعة الرأس ④
ال يؤثر ذلك على إخراجات :مالحظة .ملم 3.5 خرج اإلشارة إلى مقبس سماعة الرأس الذي يبلغ مقاسه volume يضبط عنصر التحكم في مستوى الصوت

.اللوحة الخلفية

مفتاح التردد الالسلكي ⑤
.إلعداد أنظمة متعددة أو ضبط اإلعدادات دون إرسال ترددات السلكية أو إشارات صوت غير مرغوب بها .يكتم صوت خرج التردد الالسلكي

زر الطاقة ⑥
.لتشغيل الوحدة وإيقاف تشغيلها

موصالت اللوحة الخلفية

الطاقة ⑦
.قم بتوصيل جهاز اإلرسال بمخرج طاقة باستخدام محول الطاقة المزود معه

⑧ LOOP OUT
.LOOP تطبيقات انظر .تُـرسل نسخة من اإلشارة الصوتية الداخلة إلى جهاز اإلرسال إلى أجهزة أخرى

مداخل الصوت ⑨
.الذكر XLR بوصة أو XLR 1/4 يقبل كل من الموصالت مقاس .استخدم أي من الموصالت لإلدخال األحادي .قم بتوصيلها بالمخارج المتوازنة أو غير المتوازنة

)BNC( الهوائي ⑩
.Shure إذا كنت تقوم بالتركيب على حامل، استخدم لوحة أمامية أو طقم تركيب عن بُـعد من .قم بتوصيل الهوائي المرفق

قائمة التكوين
.قد تختلف عناصر قائمة التكوين بحسب أنواع النموذج اإلقليمي :مالحظة

RF إعدادات
RADIO

G

يضبط رقم المجموعة

CH

يضبط رقم القناة

888.888MHz
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اختيار التردد يدويًـا

RF POWER

)يختلف بحسب المنطقة( ميجاواط 100 أو 50 أو 10 اختر من

اعدادات الصوت
AUDIO > MODE

يحدد وضع الشاشة

STEREO/MX

يبث كلتا القناتين

MONO

يبث إشارة أحادية إلى النظام المحمول

AUDIO > INPUT

يضبط مستوى اإلدخال االسمي

LINE +4 dBu

مستوى الخط

AUX -10dBV

مستوى األجهزة الخارجية

األدوات المساعدة وإعدادات العرض
UTILITIES

EDIT NAME

)يتم تحميل هذا االسم على النظام المحمول مع المزامنة( LCD يغير االسم على شاشة

DISPLAY

يغير تنسيق الشاشة

CONTRAST

يغير تباين الشاشة

CUSTOM GROUP

إلنشاء مجموعات تردد مخصصة

UTILITIES > LOCK PANEL

).اإلدخال( enter ، واضغط على)إيقاف التشغيل( OFF ، واختر)خروج( exit إللغاء القفل، اضغط على .يقفل عناصر التحكم باللوحة األمامية

MENU+LEVEL

.يقفل القائمة وعناصر التحكم في المستوى

MENU ONLY
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).عناصر التحكم في القائمة( يقفل قائمة التكوين فقط

MENU+SWITCH

).*بما في ذلك مفاتيح الترددات الالسلكية ومفاتيح الطاقة( يقفل كافة عناصر التحكم باستثناء أزرار المستوى

ALL

).*بما في ذلك مفاتيح الترددات الالسلكية ومفاتيح الطاقة( يقفل جميع عناصر التحكم

.وعندما تقوم بإلغاء قفل الوحدة، يتم إيقاف تشغيل الترددات الالسلكية والطاقة إذا كانت المفاتيح قيد إيقاف التشغيل .يتم تنشيط الترددات الالسلكية تلقائيًـا عند القفل*

UTILITIES > RX SETUP

االفتراضية إعدادات النظام KEEP لن تغير معلمة ).عندما يكون اتجاه المزامنة من جهاز اإلرسال( يتم إرسال هذه اإلعدادات إلى النظام المحمول أثناء المزامنة
.المحمول

LOCK

يقفل النظام المحمول

V LIMIT

محدد مستوى الصوت

LIM VAL

قيمة محدد مستوى الصوت

MODE

MixMode (MX) أو وضع )ST( االستيريو

BAL MX

MixMode لوضع )اليمنى( 2 والقناة )اليسرى( 1 مزج القناة

BAL ST

لوضع االستيريو )R( واأليمن )L( التوازن األيسر

HIBOOST

الدعم العالي للتردد

UTILITIES > RESET SYSTEM

إعادة جميع اإلعدادات إلى إعدادات المصنع االفتراضية

NO

.الخروج وعدم إعادة تعيين النظام

YES

.إعادة تعيين إعدادات النظام
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جهاز االستقبال المحمول

مفتاح الطاقة والتحكم في مستوى الصوت ①
.يقوم بتشغيل الوحدة المثبّـتة بالجسم وإيقاف تشغيلها ويضبط مستوى صوت سماعة األذن

مم 3.5 مقبس سماعة األذن مقاس ②
.أدخل سماعات األذن هنا

زر المسح ③
.اضغط مع االستمرار لمدة ثانيتين للعثور على المجموعة التي تحتوي على أكثر قنوات متوفرة .اضغط على زر البحث للبحث عن أي تردد متاح

)IR( إطار األشعة تحت الحمراء ④
.لنقل اإلعدادات بين الوحدة المثبّـتة بالجسم ووحدة الحامل

حجيرة البطارية ⑤
.من الجانبين والسحب ٍّيتم الفتح عن طريق الضغط على المزالج الموجودة على كل .القابلة إلعادة الشحن Shure أو بطارية AA يتطلب بطاريتَـين بحجم

أزرار القائمة ⑥
.للوصول إلى قوائم التكوين ▼▲ استخدمها باالقتران مع الزرين

▼▲ الزران ⑦
.، أو باالقتران مع أزرار القائمة لتغيير اإلعدادات)فقط MixMode في وضع( يستخدمان لضبط مزيج الصوت

LCD شاشة ⑧
.تعرض اإلعدادات والقوائم الحالية

للبطارية ثالثي األلوان LED مؤشر ⑨
.عندما يكون مضيئًـا باللون األحمر، قم بتغيير البطارية على الفور .يضيء باللون األخضر أو الكهرماني أو األحمر لإلشارة إلى طاقة البطارية
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للتردد الالسلكي LED مؤشر ⑩
.يُـشير إلى أن الوحدة المثبّـتة بالجسم تستقبل إشارة من جهاز اإلرسال

SMA موصل ⑪
.للهوائيات القابلة للفصل

القابل لإلزالة AA محول ⑫
.القابلة إلعادة الشحن Shure SB900B أزله الستخدامه مع بطارية

.وإلعادة تركيب المحول، ضعه فوق المشبك واضغط عليه، وستسمع صوت طقطقة عند استقراره في مكانه .إلزالة المحول، افتح الباب وقم بتحريكه للخارج :ملحوظة

عمر البطارية

مؤشر البطارية
LED مؤشر

للبطارية
ثالثي األلوان

)دد:س( الساعات المتبقية تقريبًـا

القابلة إلعادة الشحن Shure SB900B بطاريةالقلوية

مستوى الصوتمستوى الصوت

468468

ص إلى 06:00أخضر
ص 03:50

ص إلى 04:20
ص 02:45

ص إلى 03:15
ص 02:05

8:00
إلى
3:45

3:45 إلى 3:456:00 إلى 6:45

ص إلى 03:50أخضر
ص 02:50

ص إلى 02:45
ص 02:00

ص إلى 02:05
ص 01:30

3:45
إلى
2:45

2:45 إلى 2:453:45 إلى 3:45

ص إلى 02:50أخضر
ص 01:15

ص إلى 02:00
ص 01:00

ص إلى 01:30
ص 12:50

2:45
إلى
1:45

1:45 إلى 1:452:45 إلى 2:45

ص إلى 01:15أخضر
0:20 إلى 0:200:50 إلى 1:00ص 12:25

1:50
إلى
0:55

0:55 إلى 0:551:50 إلى 1:50

ص إلى 12:25كهرماني
ص 12:15

ص إلى 12:20
ص 12:10

ص إلى 12:20
ص 12:10

0:55
إلى
0:25

0:25 إلى 0:250:55 إلى 0:55

12:15 أقل منأحمر
ص

12:10 أقل من
ص

12:10 أقل من
0:25 <0:25 <0:25 <ص

6:00ص 8:006:45ص 03:15ص 6:0004:20عمر البطارية اإلجمالي

LED يتالشى مؤشر .دقائق، يدخل جهاز االستقبال في وضع توفير الطاقة للحفاظ على عمر البطارية 5 في حالة عدم توصيل سماعات أذن لمدة :وضع توفير الطاقة
.إيقاف التشغيل ببطء في هذا الوضع، ويستمر في عرض اللون الذي يمثل عمر البطارية المتبقي/للتشغيل

:والحاالت التالية Energizer قلوية من نوع AA عمر البطارية باستخدام بطاريات :مالحظة

ديسيبل 0 = الصوت مستوى حد يتم تعيين صوت جهاز االستقبال على
ديسيبل 9− على المستوى وتعيين ديسيبل وحدات 4+الخط صوت جهاز اإلرسال على إدخال يتم تعيين
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ديسيبل فولت 8.7+ ضوضاء التشوش بمعدل :إدخال الصوت إلى جهاز اإلرسال
.4 على مستوى الصوت )أوم 22 المعاوقة بمعدل( SE425 في األذن مع سماعات األذن SPL ديسيبل 115 يتم تعيين :إخراج الصوت بجهاز االستقبال

إلى اختالف عمر بطارية جهاز االستقبال عن PSM قد يؤدي استخدام سماعات األذن األقل مقاومة أو التي تتميز بحساسية مختلفة وأنواع مختلفة من البطاريات وإعدادات كسب أعلى في نظام :مالحظة
.العمر المحدد لها

.في ضوضاء التشوش، يحمل كل أوكتاف كمية مساوية من قوة الضوضاء .ضوضاء التشوش هي إشارة ذات طيف ترددي بحيث تكون الكثافة الطيفية للطاقة متناسبة عكسيًـا مع التردد

اترك الجهاز ليبرد وبعد ذلك عليك .وإال، فسوف يتوقف تشغيل جهاز اإلرسال .يشير تحذير البطارية ساخنة إلى أن بطارية جهاز اإلرسال تحتاج إلى التبريد :مالحظة
.مراعاة تبديل بطارية جهاز اإلرسال لمتابعة التشغيل

.ا عن مصادر الحرارة الخارجية تلكًحدد أي مصادر حرارة خارجية محتملة التأثير في جهاز اإلرسال وقم بتشغيل جهاز اإلرسال بعيد

.ا عن مصادر الحرارة الخارجية في ظروف درجة حرارة معقولة للحصول على أفضل أداءًيجب تخزين جميع البطاريات وتشغيلها بعيد

قائمة التكوين

RF إعدادات
.RADIO قم بالوصول إلى إعدادات التردد الالسلكي التالية من القائمة

RADIO

G:

.تحتوي كل مجموعة على قنوات محددة للعمل بشكل جيد معًـا في عملية تثبيت واحدة .رقم المجموعة

CH:

.يضبط جهاز االستقبال إلى قناة في المجموعة المحددة .رقم القناة

888.888 MHz

.واستخدمهما لضبطه على تردد معين ▼▲ قم بتمييز الزرين .يعرض التردد الذي يتم ضبط جهاز االستقبال عليه

SQUELCH
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.يضبط إعداد اإلسكات

RF PAD

.ديسيبل 3 يُـضعف إشارات الهوائي بزيادة قدرها

Audio Settings
.Audio قم بالوصول إلى إعدادات الصوت التالية من القائمة

)MODE( وضع اإلخراج
STEREO

يستقبل المدخالت اليسرى واليمنى كإشارة ستيريو

MIXMODE®

اضبط جهاز استقبالك للجمع بين القناة اليسرى واليمنى لالستماع المتزامن في كلتا األذنين أو التوجيه لالستماع إلى القناة اليسرى أو اليمنى فقط

)EQ( معادل بارمتري رباعي النطاقات
:، تكون المعلمات التالية قابلة للضبطEQ وعند تمكين .HIGH وHIGH MID وLOW MID وLOW :يتم تقسيم المعادل البارمتري إلى أربعة نطاقات تردد هما

FREQUENCY

االنقطاع/تحديد التردد المركزي للنطاق للتحسين

Q

)يتم القياس في الجوابات الصوتية( ضبط عرض وميل نطاق التردد

GAIN

)تحسين( ديسيبل 6+ إلى )انقطاع( ديسيبل 6- ديسيبل من 2 قابل للضبط في زيادات

.هرتز 100 ثابت عند المعدل LOW كيلوهرتز؛ اللوح 10 ثابت عند المعدل HIGH لوح .قابلة للضبط Q هما مرشحان لوح، ولذا ال يملكان عروض HIGH and LOW :مالحظة

)V LIM( محدد مستوى الصوت
V LIM

سيظل تدوير مقبض مستوى الصوت خالل نطاق .لتخفيف أعلى مستوى صوت ممكن )ديسيبل 3 ، قابل للضبط بزياداتdB 48- إلى OFF( لتعيين قيمة
.ا على مستوى الصوت؛ يقلل الحد ببساطة نطاق ضبط وحدة الديسيبلًحركته الكامل مؤثر

.اإلشارة الصوتية بضغطال يقوم حد مستوى الصوت :مالحظة



Shure Incorporated

16/29

)V LOCK( قفل مستوى الصوت
P9RA+ و P10R+ فقط

ON

يتم قفل مستوى الصوت إلى الوضع الفعلي لمقبض مستوى الصوت

)EQPre( اإلعداد المسبق لمعادل اإلدخال
.يؤثر معادل اإلدخال على اإلشارة بعد إرسالها إلى جهاز االستقبال، ولكن قبل إخراج سماعة الرأس، يتم تعديل الصوت الكلي للنظام بأكمله

Match )افتراضي(

القديمة، مما يتيح مزامنة الصوت مع إعدادات المخزون المختلطة PSM يتوافق مع استجابة التردد ألجهزة استقبال

Flat

يوفر منحنى استجابة للتردد المسطح

Off

يتجاوز الصوت معادل اإلدخال

)BAL ST / BAL MIX( التوازن
▼▲ الزران

MixMode التوازن األيسر واأليمن لسماعات األذن عندما تكون في وضع االستريو أو مزج القناة اليسرى واليمنى للوضع

األدوات المساعدة وإعدادات العرض
.UTILITIES قم بالوصول إلى اإلعدادات التالية من القائمة

UTILITIES

CUEMODE

)EXIT CUEMODE وحدد enter للخروج، اضغط على( CUEMODE قم بالدخول إلى

DISPLAY

قم بتغيير إعدادات العرض على النظام المحمول

CONTRAST

.تعيين سطوع الشاشة على الوضع عالي أو منخفض أو متوسط

LOCK PANEL

.enter واضغط على OFF وحدد exit إللغاء القفل، اضغط على .يقفل جميع عناصر التحكم باستثناء الطاقة ومستوى الصوت

BATTERY

.Healthو Cycle Countو Statusو temperatureو Hrs: Min Left :يعرض التالي

RESTORE

.يُـعيد جهاز اإلرسال إلى إعدادات المصنع االفتراضية
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إعداد أنظمة متعددة
.ا للبحث عن الترددات المتاحة وقم بتنزيلها على جميع وحدات الحاملًمنفرد ًعند إعداد أنظمة متعددة، قم بتعيين نظامًـا محموال

.ينبغي أن يكون النظام المحمول من نفس نطاق التردد مثله مثل جميع أجهزة اإلرسال

.)يمنعهم ذلك من التداخل مع عملية البحث عن التردد. (وايقاف تشغيل التردد الالسلكي .قم بتشغيل جميع وحدات الحامل

).وبالتالي سيعمل المسح على اكتشاف وتجنب حدوث أي تداخل يتم إنشاؤه( جميع األجهزة الرقمية أو الالسلكية األخرى كما هو الحال أثناء األداء أو العرض بتشغيل قم :مالحظة

يعرض النظام المحمول المجموعة وعدد .ثانيتين لمدة scan عن طريق الضغط مع االستمرار على زر للبحث عن مجموعة ما استخدم النظام المحمول
....SYNC NOW القنوات المتاحة، ويومض

.للحصول على المساعدة Shure إذا كان لديك وحدات حامل أكثر من القنوات المتاحة، أزل مصادر التداخل المحتملة وحاول مرة أخرى أو اتصل بتطبيقات .الحظ عدد القنوات المتاحة :مهم

.sync والضغط على )األشعة تحت الحمراء( IR قم بمزامنة النظام المحمول مع وحدة الحامل األولى عن طريق محاذاة إطارات
.مرة أخرى على النظام المحمول للعثور على التردد التالي المتاح scan اضغط على

.قم بمزامنة النظام المحمول مع وحدة الحامل التالية
.كرر ذلك مع جميع وحدات الحامل

ال .snyc والضغط على )األشعة تحت الحمراء( IR قم بمزامنة كل نظام محمول للقائم باألداء إلى وحدة الحامل الخاصة به وذلك عن طريق محاذاة إطارات
.تضغط على زر المسح الموجود على األنظمة المحمولة

.األنظمة جاهزة لالستخدام .قم بتشغيل التردد الالسلكي على جميع وحدات الحامل

CueMode تقنية
يمكنك بعد ذلك، في أي وقت، .تحميل االسم وإعدادات التردد من وحدات الحامل المتعددة وتخزينها كقائمة على نظام محمول فردي CueMode تتيح لك تقنية

.التمرير عبر هذه القائمة لسماع مزيج الصوت من كل جهاز إرسال، تمامًـا كما يفعل كل قائم باألداء أثناء العرض

.أو إيقاف تشغيل النظام المحمول أو إزالة البطاريات CueMode حتى في حالة الخروج من وضع CueMode يتم االحتفاظ بقوائم تقنية

.الخاصة بك CueMode إنشاء قائمة قبل اضبط تردد القناة وقم بتعيين أسماء العرض لكل جهاز إرسال :مالحظة

CueMode إضافة أجهزة اإلرسال إلى قائمة
.ينبغي أن يكون جهاز اإلرسال من نفس نطاق التردد مثله مثل نظام المحمول :مالحظة

.enter افتح باب البطارية واضغط على زر
.مرة أخرى enter واضغط على CueMode حدد .enter واضغط على UTILITIES من القائمة الرئيسية، قم بالتمرير إلى

.على وحدة الحامل sync واضغط على )األشعة تحت الحمراء( IR قم بمحاذاة إطارات

لجهاز CueMode وتعرض أيضًـا رقم .CueMode بعد أن يتم تحميل بيانات التردد واالسم إلى قائمة SYNC SUCCESS رسالة LCD تعرض شاشة
.اإلرسال هذا والعدد اإلجمالي ألجهزة اإلرسال

.كرر الخطوة الواردة أعاله لكل جهاز إرسال

.إلى تغيير أي من اإلعدادات على النظام المحمول CueMode ال تؤدي المزامنة أثناء تشغيل وضع :مالحظة

عمليات مزج تجربة األداء
.UTILITIES من قائمة CueMode قم بالدخول إلى وضع

.لسماع عمليات المزج CueMode للتمرير خالل قائمة ▼▲ استخدم الزرين

CueMode الخروج من وضع
.EXIT CUEMODE وتحديد enter بالضغط على CueMode قم بالخروج من وضع
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CueMode إدارة عمليات المزج بوضع
:enter ، يمكنك الوصول إلى القائمة التالية بالضغط علىCue Mode بينما يكون النظام في وضع

REPLACE MIX

).على سبيل المثال، إذا قمت بتغيير تردد جهاز اإلرسال( حدد المزامنة على وحدة الحامل واضغط عليها لتحميل بيانات جديدة لمزيج الحالي

DELETE MIX

.يزيل المزيج المحدد

DELETE ALL

.يزيل جميع عمليات المزج

EXIT CUEMODE

.وإعادة النظام المحمول إلى إعداد التردد السابق CueMode يؤدي إلى الخروج من وضع

البحث عن التردد
.استخدم وظيفة البحث عن التردد لتحليل بيئة التردد الالسلكي من حيث التداخل وحدد الترددات المتاحة

.اعثر على القناة المتاحة األولى .اضغط على زر البحث الموجود على النظام المحمول البحث عن القناة
تحتوي كل. (ابحث عن المجموعة التي تحتوي على أكبر عدد من القنوات المتاحة .اضغط مع االستمرار على زر البحث لمدة ثانيتين البحث عن المجموعة

.)مجموعة على مجموعة من الترددات المتوافقة عند تشغيل أنظمة متعددة في نفس البيئة

:عند إجراء بحث عن التردد :مالحظة

.)سيعمل هذا على تجنب تداخلهم مع عملية البحث عن التردد. (التردد الالسلكي على أجهزة اإلرسال الخاصة باألنظمة التي تقوم بإعدادها أوقف تشغيل
LED مصادر التداخل المحتملة مثل األنظمة أو األجهزة الالسلكية األخرى وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة تشغيل األقراص المضغوطة ولوحات قم بتشغيل

بالتالي سيعمل البحث على اكتشاف وتجنب( الكبيرة ووحدات معالجة التأثيرات وأجهزة الحامل الرقمية بحيث تعمل كما لو كانت أثناء العرض أو التسجيل
).حدوث أي تداخل يتم إنشاؤه

Sync )مزامنة(
.من النظام المحمول إلى وحدة الحامل أو من وحدة الحامل إلى النظام المحمول :يمكنك نقل إعدادات التردد في أي من االتجاهين

.على جهاز إرسال الحامل Sync > RxSetup يمكنك أيضًـا اختيار نقل اإلعدادات األخرى إلى النظام المحمول أثناء المزامنة، مثل إعدادات القفل أو الوضع، باستخدام قائمة :مالحظة

تنزيل اإلعدادات من النظام المحمول
.في النظام المحمولscan اضغط على زر

الخاصة بجهاز إرسال الحامل أثناء وميض شاشة عرض LCD من قائمة شاشةsync واضغط على الزر )األشعة تحت الحمراء( IR قم بمحاذاة إطارات
...."SYNC NOW" النظام المحمول

.الخاصة بالمستوى على وحدة الحامل LED تومض مؤشرات
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إرسال اإلعدادات إلى النظام المحمول
.الموجود في جهاز إرسال الحامل للوصول إلى قائمة المزامنة Sync اضغط على زر

).األشعة تحت الحمراء( IR قم بمحاذاة إطارات

.على جهاز اإلرسال )األشعة تحت الحمراء( IR وعند المحاذاة الصحيحة، يضيء إطار

.لنقل اإلعدادات Sync اضغط على

.األزرق بالنظام المحمول LED يومض مؤشر

MixMode
فباستخدام الوضع .يحتاج بعض القائمين باألداء إلى سماع المزيد من صوتهم أو صوت أجهزتهم، بينما يريد القائمون باألداء اآلخرون سماع المزيد من صوت الفرقة

MixModeفي النظام المحمول ▼▲) الزرين( ، يقوم القائم باألداء بإنشاء مزيج خاص به باستخدام أزرار التحكم في الموازنة.

/R على جهاز اإلرسال، وأرسل المزيج الخاص بالفرقة إلى المدخل L/CH1 ، أرسل المزيج الفردي الخاص بالقائم باألداء إلى المدخلMixMode الستخدام الوضع
CH2.

يجمع النظام المحمول بين اإلشارتين ويرسلهما إلى كلتا سماعتي األذن، في حين يقوم عنصر .MixMode اضبط النظام المحمول الخاص بالقائم باألداء على الوضع
.التحكم في التوازن بالنظام المحمول بضبط المستويات النسبية لكل منهما

، يمكن لقائد الفرقة الموسيقيةMixMode وباستخدام الوضع .بجهاز اإلرسال L/CH1 R/CH2 ، أرسل إشاراتي برنامج مستقلتين إلى المدخلIFB بالنسبة لتطبيقات
على النظام المحمول للتوجيه إلى االستماع إلى أي من ▼▲) الزرين( أو المحاور اإلذاعي االستماع إلى أي من اإلشاراتين باستخدام زري التحكم في التوازن

.اإلشارتين الصوتين

LOOP تطبيقات
وفيما يلي عدد قليل من .إلرسال نسخة من اإلشارة الصوتية الداخلة إلى جهاز اإلرسال إلى أجهزة أخرى )اليمنى( Rو )اليسرى( LOOP OUT L استخدم مخرجات

.العديد من التطبيقات الخاصة بهذه المخرجات

.LOOP OUT ال يؤثر التحكم في مستوى اإلدخال ولوحة اإلدخال على إشارات :مالحظة

لألنظمة المتعددة MixModeالوضع
 وقم بتوصيل المخرج .بجهاز اإلرسال األول 2 ومن وحدة التحكم في المزج، أرسل مزيجًـا من النطاق بالكامل للمدخل .MixMode قم بتهيئة كل نظام لوضع

LOOP OUT R بالمدخل R/CH2 استمر في السلسلة مع جميع أجهزة اإلرسال .لجهاز اإلرسال التالي.

.بجهاز اإلرسال للقائم باألداء هذا 1 أرسل كل مزيج إلى المدخل .ثم، قم بإنشاء المزيجات الفردية لكل قائم باألداء

شاشات مراقبة الطابق
يستقبل النظام المحمول وشاشات المراقبة الموجودة على المسرح نفس اإلشارات .إلى مكبرات الصوت الموجودة على المسرح LOOP أرسل الصوت من مخرجات

.الصوتية

.إلى توجيه مكبرات الصوت السلبية، ويلزم إرسالها إلى مضخم صوت قيد التشغيل أو مكبر صوت نشط LOOP لن تؤدي المخرجات الصوتية :مالحظة

أجهزة التسجيل
.بمدخالت جهاز التسجيل LOOP لتسجيل أداء ما، قم بتوصيل مخرجات
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اإلسكات
األزرق LED وبينما يتم تنشيط اإلسكات، ينطفئ مؤشر .يقوم اإلسكات بكتم صوت إخراج الصوت من النظام المحمول عندما تصبح إشارة التردد الالسلكي صاخبة

.الموجود على النظام المحمول

بالنسبة لمعظم عمليات التثبيت، ال يحتاج اإلسكات إلى الضبط، ويعمل على حماية القائم باألداء من سماع صوت هسهسة أو رشقات الضوضاء إذا أصبحت إشارة التردد
LED مثل لوحات الفيديو( ومع ذلك، في بيئات التردد الالسلكي المزدحمة أو الموجودة على مقربة من مصادر تداخل التردد الالسلكي .الالسلكي عرضة للخطر

وباستخدام إعدادات اإلسكات األكثر انخفاضًـا، قد يسمع القائم باألداء المزيد من الضوضاء أو .، قد يلزم خفض اإلسكات لمنع االنخفاضات المفرطة في الصوت)الكبيرة
.ا أقل من عمليات االنخفاض في الصوتًالهسهسة، لكنه سيشهد عدد

.القضاء على المشكلة من خالل العثور على أفضل مجموعة من الترددات لعملية التثبيت الخاصة بك وإزالة مصادر التداخل المحتملة ًقبل خفض اإلشكات، حاول أوال :مهم

:يمكن أن يؤدي إيقاف تشغيل إعداد اإلسكات أو خفضه إلى زيادة مستوى الضوضاء والتسبب في إزعاج القائم باألداء وعدم راحته :تنبيه

.تجنب خفض إعداد اإلسكات ما لم يكن ذلك ضروريًـا تمامًـا
.أدر مستوى صوت سماعة األذن إلى أدنى إعداد قبل ضبط اإلسكات

.تجنب تغيير إعداد اإلسكات أثناء األداء
.جهاز اإلرسال لجعل صوت الضوضاء أو الهسهسة أقل مالحظة level ارفع إعداد

إعدادات اإلسكات
HIGH (NORMAL)اإلعداد االفتراضي من المصنع.

MIDيقلل نسبة اإلشارة إلى الضوضاء بشكل معتدل وفقًـا لما هو مطلوب إلسكات جهاز االستقبال.

LOWيقلل حد إسكات الضوضاء بشكل كبير.

PILOT ONLY*يوقف تشغيل إسكات الضوضاء مع ترك اإلسكات التجريبي فقط قيد التشغيل

NO SQUELCH*
م أحيانًـا كأداة لتصحيح األخطاء من قِـبلَيُـستخد. (يوقف تشغيل الضوضاء وإسكات النغمة التجريبي

.)إلى بيئة التردد الالسلكي "لالستماع" مهندسي المراقبة أو منسقي التردد الالسلكي

.يظهر الرمز في نافذة العرض *

الصوت الالسلكي من نقطة إلى أخرى
يتيح ذلك إعداد جهاز اإلرسال واالستقبال حيثما يتم تثبيت كلتا الوحدتين وتشغيلهما .UHF-R باالنتقال إلى جهاز االستقبال P9T للسماح لـ PTP استخدم وضع

.بواسطة التيار المتردد

www.shure.com/americas/products/personal-monitor-systems :للحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة
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المواصفات
PSM 900

نطاق تردد التردد الراديوي
ميجاهرتز952–470

يختلف حسب المنطقة

توافق الترددات
20لكل فرقة

ضبط عرض الموجة
ميجاهرتز40–36

يختلف حسب المنطقة :مالحظة

نطاق التشغيل
حسب البيئة

)قدم 300 ( م 90

فصل االستيريو
ديسيبل 60

االستجابة للتردد الصوتي
)ديسيبل 1(± كيلوهرتز 15–هرتز 35

النسبة بين اإلشارة والضجيج
A المرجّـح

)نموذجي( ديسيبل 90

إجمالي التشويش التوافقي
كيلو هرتز 1 @ كيلو هرتز 34± المرجع انحراف بمقدار

)نموذجي( 0.8%<

انضغاط يتلوه انبساط
مُـسْـتَـنَـد على انضغاط و انبساط الصوت Shure براءة اختراع

رفض االستجابة الطفيلية
ديسيبل 12 المرجع

)نموذجي( ديسيبل 80أكبر من

استقرار الموجة
جزء بالمليون ±2.5

MPX توجه نمط
)كيلوهرتز 0.3(± كيلوهرتز 19
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التعديل
FM*, MPX ستيريو

كيلو هرتز 1 @ كيلو هرتز 34± المرجع انحراف بمقدار*

درجة حرارة التشغيل
-18°C 57+ إلى°C

P9T

طاقة إخراج التردد الالسلكي
)ديسيبل ميلي وات20(+ ميجاوات 100 ,50 ,10 :سهل التحديد

RF معاوقة المخرج
)نموذجي( أوم 50

الوزن الصافي
جرام 850

األبعاد
42 x 197 x 177 البُـعد × العرض × الطول ,مم

متطلبات توصيل الطاقة
نموذجي ,أمبير 415 ,فولت تيار مباشر15

إدخال الصوت
نوع الموصل

)بوصة 1/4( مم TRS 6.35و XLR مجموعة

القطبية
XLR3 الموجب مقارنة بالسن 2 السن( غير قابل للعكس(

مع االلتزام بالحلقة ّمَـيْـل إيجابِـي)بوصة 1/4( مم TRS 6,35 مستشعر

التكوين
متزن إلكترونيًـا

المعاوقة
)فعلي) (kΩ( كيلو أوم 70.2

مستوى االدخال الرمزي
فولت ديسيبل dBu– ,(10( وحدة ديسيبل 4: +قابل للتجزئة

مستوى اإلدخال األقصى
)dBu( وحدة ديسيبل  29.2+)dBu( وحدة ديسيبل 4+

)dBu( وحدة ديسيبل  12.2+فولت ديسيبل 10-
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تعيينات رمز التعريف الشخصي
XLR1=،بارد=3 ساخن،=2 أرضي

قطب تأريض لمسار كبل أرضي=الجلبة ,سالب القطبية=الحلقة ,موجب القطبية=الرأس)بوصة 1/4( مم TRS 6,35 مستشعر

حماية طاقة الفانتوم
فولت تيار مباشر 60 ما يصل إلى

إخراج الصوت
نوع الموصل

)بوصة 1/4( مم TRS 6,35 مستشعر

التكوين
متزن إلكترونيًـا

المعاوقة
متصل بشكل مباشرة بالمدخالت

P9RA+

التصفية الدقيقة للتردد الالسلكي
ميجاهرتز من التردد المركزي لكل نطاق 30.5 ديسيبل عند 3–

التحكم في كسب التردد الالسلكي النشط
ديسيبل 31

ضبط حساسية التردد الالسلكي لتوفير مزيد من نطاق التردد الالسلكي الديناميكي

مدى حساسية التردد الراديوي
ديسيبل SINAD( 20( نسبة اإلشارة إلى الضجيج والتشويه

ميكروفولت  2.2

رفض صورة اإلشارة
ديسيبل 90أكبر من

رفض القناة المجاورة
ديسيبل 70أكبر من

زمن االنتقال
ميللي ثانية0.37

عتبة اإلخماد
)ديسيبل 3(± ديسيبل نسبة اإلشارة إلى الضوضاء والتشويه 22

اإلعداد االفتراضي

تقليل التشويه التكييفي
ديسيبل 70أكبر من
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حظر
ديسيبل 80أكبر من

طاقة إخراج الصوت
16Ω نسبة تشويش، الطاقة القصوى، عند %1 كيلوهرتز عند 1

)لكل إخراج (ميجاوات 100

بارامتري مكون من أربعة نطاقات موازن الصوت
أوم 9.5

ٍجهير عال
اللوح
هرتز 100 @ ديسيبل 6, ±ديسيبل  4, ±ديسيبل  2: ±قابل للتحديد الكسبالمرتفع

2: ±قابل للتحديد الكسب
,ديسيبل  4, ±ديسيبل 

كيلوهرتز 10 @ ديسيبل ±6

متوسط
منخفض

,هرتز 400 ,هرتز 250 ,هرتز 160ديسيبلفي 6, ±ديسيبل  4, ±ديسيبل  2: ±قابل للتحديد الكسب
Q: 0.7, 1.4, 2.9, 5.0, 11.5 - هرتزقابل للتحديد معامل حزمة المرشح 630 ,هرتز 500

متوسط
عالي

,كيلوهرتز 2.5 ,كيلوهرتز 1.6 ,كيلوهرتز 1ديسيبلفي 6, ±ديسيبل  4, ±ديسيبل  2: ±قابل للتحديد الكسب
Q: 0.7, 1.4, 2.9, 5.0, 11.5 - كيلوهرتزقابل للتحديد معامل حزمة المرشح 6.3 ,كيلوهرتز 4

محدد مستوى الصوت
خطوات ديسيبل 3 ديسيبل في  48- إلى )ديسيبل 0( متوقف :قابل للتحديد

قفل مستوى الصوت
ديسيبل  70- ديسيبل إلى  0 :قابل للتحديد

.القيمة المحددة مماثلة لزيادة مقبض مستوى الصوت .مقبض ضبط مستوى صوت الحدود

الوزن الصافي
)بدون بطارية( جرام 154

األبعاد
83 x 65 x 22 البُـعد × العرض × ممالطول

عمر البطارية
AA بطاريات )االستخدام المتواصل( ساعات 6–4

طاقة إخراج نطاق التردد وجهاز اإلرسال
اإلخراجالنطاقالنطاق

G6470 –506 ميجاوات 10/50/100ميجاهرتز

G6J470–506 ميجاوات 6/10ميجاهرتز

G14506–542 ميجاوات 10ميجاهرتز

G14J506–542 ميجاوات 6/10ميجاهرتز
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اإلخراجالنطاقالنطاق

G62510–530 ميجاوات 10/50ميجاهرتز

G7506–542 ميجاوات 10/50/100ميجاهرتز

G7E506–542 ميجاوات 10/50ميجاهرتز

G7Z518–542ميجاوات 10/50/100ميجاهرتز

H21542–578ميجاوات 50/100**/10ميجاهرتز

K1596–632 ميجاوات 10/50/100ميجاهرتز

K1E596–632 ميجاوات 10ميجاهرتز

K1J596–632 ميجاوات 6/10ميجاهرتز

L6656–692 ميجاوات 10/50/100ميجاهرتز

L6J656–692 ميجاوات 6/10ميجاهرتز

P7702–742 ميجاوات 10/50/100ميجاهرتز

Q12748–758 ميجاوات 10/50ميجاهرتز

Q15750–790 ميجاوات 10/50/100ميجاهرتز

R21794–806 ميجاوات 10ميجاهرتز

X7925–937.5 ميجاوات 10ميجاهرتز

X1944–952 ميجاوات 10/50/100ميجاهرتز

X55941–960 ميجاوات 10/50/100ميجاهرتز

الملحقات المزودة مع الوحدة
UA700)ميجاهرتز 542-470( هوائي سوطي متعدد االتجاهات، طرف أصفر

UA720)ميجاهرتز 692-596( هوائي سوطي متعدد االتجاهات، طرف أسود

UA730)ميجاهرتز 830-670( هوائي سوطي متعدد االتجاهات، طرف أزرق

UA740)ميجاهرتز 952-830( هوائي سوطي متعدد االتجاهات، طرف أحمر

UA8موجي للحصول على استقبال إشارة السلكي محسنة 1/2 هوائيات جهاز استقبال لكافة االتجاهات

95B9023)2( كبالت مد الهوائي

95A2313تخزين/حقيبة حمل

53A38729.كتيفة للتثبيت على األرفف، طويلة

53A38728قضيب قصير للرف
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53B8443)الكتيفة( قضبان الربط

90AR8100)براغي التركيب على الحامل( مجموعة األجهزة

90B8977مجموعة المصد

PS43مصدر إمداد الطاقة

الملحقات االختيارية
PA805SWB.أقدام مضمّـن 10 طوله BNC إلى BNC كابل .ميجا هرتز 952-470 هوائي اتجاهي سلبي

HA-8089ميجا هرتز 900-480 لولبي، PWS هوائي

HA-8091ميجا هرتز 900-480 العلوي اللولبي، PWS هوائي

HA-8241ميجاهرتز 954-944 الهوائي اللولبي،

UA860SWB)ميجا هرتز 1100-470( هوائي متعدد االتجاهات عريض النطاق

UA802قدم 2 متحد المحور BNC-BNC كبل

ULXUA806 لتركيب الهوائي البعيد لنظام الالسلكي )م 1.8( قدم 6 محوري بطول BNC إلى BNC كابل

UA825قدمًـا 25 محوري بطول BNC-BNC كبل

UA850قدمًـا 50 محوري بطول BNC-BNC كبل

UA8100قدم 100 محوري بطول BNC-BNC كبل

أداء تردد السلكي أفضل وعدم الحاجة إلى مصدر طاقة( أجهزة إرسال 4 مع توزيع الطاقة إلى 1 إلى 4 مجمّـع هوائي
)خارجي

PA421B

PA821Bلضمان توفير أداء أفضل 1 إلى 8 مجمّـع هوائي

ShureEAC-IFB ملفوف لسماعات أذن IFB كابل سماعة أذن

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



Shure Incorporated

27/29

1
2

1
2

1
2

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

)كندا( تحذيرات بالنسبة لألجهزة الالسلكية
وإذا أراد المستخدم الحصول على الحماية من خدمات الراديو األخرى العاملة في نطاقات التلفزيون نفسها، .يعمل هذا الجهاز على أساس عدم الحماية وعدم التداخل

وللحصول على مزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة وثيقة االبتكار والعلوم والتنمية االقتصادية في كندا، دائرة .فسيلزمه الحصول على ترخيص باستخدام الراديو
.، الترخيص الطوعي لألجهزة الالسلكية منخفضة الطاقة المعفاة من الترخيص في نطاقات التلفزيونCPC-2-1-28 إجراءات العميل

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.

.وجميع األشخاص في جميع األوقات )الهوائي( سم بحد أدنى بين الرادياتير 20 بطريقة ما تحافظ على مسافة فاصلة قدرها )الهوائيات( يلزم تثبيت الهوائي

.قد يؤدي إدخال تغييرات أو تعديالت لم توافق شركة التصنيع عليها بشكل صريح إلى إبطال سلطة المستخدم في تشغيل هذا الجهاز

)WEEE( توجيه التعامل مع مخلفات المعدات الكهربائية واإللكترونية

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

)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

.EMC قد يؤدي استخدام أنواع كابالت أخرى إلى تدهور أداء .على استخدام أنواع الكابالت المزودة والموصى بها EMC يعتمد اختبار مطابقة :مالحظة

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดทางเทคนิคของ กสทช.

)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
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P9RA+
.من قوانين لجنة االتصاالت الفيدرالية 15 معتمدة بموجب إعالن التوافق مع شروط القسم

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

）一（本产品符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”的具体条款和使用场景；

）二（不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改

发射天线；

）三（不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；

）四（应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；

）五（如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；

）六（在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、

导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门

的规定。

P9T
.من قوانين لجنة االتصاالت الفيدرالية 15 معتمدة بموجب إعالن التوافق مع شروط القسم

.FCC من قواعد لجنة االتصاالت الفيدرالية 74 والجزء 15 معتمد بموجب الجزء

.RSS-102و RSS-123 في كندا ضمن ISED مرخص بواسطة

.RSS-120 في كندا بموجب ISED معتمد من

: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 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

: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

低功率射頻器材技術規範

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


Shure Incorporated

29/29

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

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。
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