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QLX-D (Asia)   
Wireless System

تعليمات مهمة للسالمة
.اقرأ هذه التعليمات

.احتفظ بهذه التعليمات
.انتبه لجميع التحذيرات

.اتبع جميع التعليمات
.ال تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء

.نظفه باستخدام قماشة جافة فقط
.اترك مساحات كافية للتهوية المالئمة واحرص على القيام بالتثبيت بما يتفق مع التعليمات الواردة من الجهة المصنعة .تجنب سد أي فتحات للتهوية

التي )بما فيها المكبرات( تجنب التثبيت بالقرب من أي مصادر حرارية مثل اللهب المكشوفة أو الرادياتير أو منافذ الحرارة أو المواقد أو غيرها من األجهزة
.تجنب وضع أي مصادر مكشوفة للهب على المنتج .تصدر عنها حرارة

والقابس األرضي 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، فاطلب مساعدة من فني .والشفرة العريضة والسن الثالث متوفران لسالمتك .شفرتان وسن تأريض ثالث

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

.الملحقات التي تحددها شركة التصنيع/ال تستخدم إال التوصيالت
عند استخدام عربة، توخى .ال تستخدم إال العربة أو الحامل أو الحامل الثالثي القوائم أو الكتيفة أو الطاولة التي تحددها شركة التصنيع أو المباعة مع الجهاز

.الحرص عند تحريك العربة وعليها الجهاز لتجنب اإلصابة الناتجة عن انقالب العربة أو الجهاز

.انزع قابس الجهاز أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم استخدام الجهاز لفترات طويلة
تعد الصيانة ضرورية في حالة تعرض الجهاز للتلف بأي طريقة كانت، مثل؛ تلف كبل أو قابس اإلمداد .ل جميع أعمال الصيانة إلى فريق صيانة مؤهلّحو

بالتيار أو انسكاب السوائل أو سقوط أجسام على الجهاز أو في حالة تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة أو إذا كان الجهاز ال يعمل على النحو الطبيعي أو في حالة
.سقوطه

.ال تضع أواني مملوءة بالسوائل، مثل المزهرية، فوق الجهاز .تجنب تعريض الجهاز لقطرات الماء أو رشاشه
.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 األجهزة التي تركيبها من الفئة

.لتجنب خطر حدوث حريق أو صدمة كهربية، ال تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة
.أو تعطل المنتج/فقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابة جسدية و .ال تحاول تعديل هذا المنتج

.شغّـل هذا المنتج ضمن نطاق درجة حرارة التشغيل المحددة

شرح الرموز

خطر الصدمة الكهربية :تنبيه

.)انظر المالحظة( خطر اإلصابة :تنبيه

تيار مباشر
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تيار متناوب

)إمداد( تشغيل

الجهاز محمي من خالل عزل مزدوج أو عزل مقوى

وضع االستعداد

يجب عدم التخلص من الجهاز في جدول الفضالت الخطرة

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

.AA ال تعمل باستخدام سوى بطاريات من نوع .ثمة خطر من حدوث انفجار في حالة االستبدال ببطارية غير صحيحة :تحذير

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

تحذير
ال تقم بفتحها أو تحطيمها أو تعديلها أو تفكيكها أو حرقها أو .خطر الحريق أو التعرض لحروق .قد تنفجر حزم البطارية أو تؤدي إلى تسريب مواد سامة

).درجة مئوية 60( درجة فهرنهايت 140 تسخينها لدرجة حرارة أعلى من
اتبع إرشادات الجهة المصنّـعة

القابلة إلعادة الشحن Shure فقط لشحن بطاريات Shure استخدم شاحن
.استبدل البطارية بأخرى من نفس النوع أو نوع مماثل .قد تواجه خطر االنفجار في حالة استبدال البطارية بشكل غير صحيح :تحذير

في حالة االبتالع، اتصل بالطبيب أو مركز مكافحة السموم المحلي .ال تضع البطاريات في فمك
ال تقم بتقصير الدائرة؛ قد يؤدي ذلك إلى اإلصابة بحروق أو اندالع النيران

.القابلة إلعادة الشحن Shure ال تقم بشحن أو استخدام حزم بطاريات خالف بطاريات
.راجع مع البائع المحلي الوسيلة الصحيحة للتخلص من حزم البطاريات المستخدمة .قم بالتخلص من حزم البطاريات بشكل مناسب

لحرارة زائدة مثل أشعة الشمس أو الحريق أو ما شابه )حزمة البطارية أو البطاريات المثبتة( يجب عدم تعريض البطاريات
.تجنب غمر البطارية في أي سائل مثل الماء أو المشروبات أو السوائل األخرى

.تجنب توصيل البطارية أو إدخالها والقطبية معكوسة
.ا عن متناول األطفال الصغارًتُـحفظ بعيد

.تجنب استخدام بطاريات غير طبيعية
.احزم البطارية وغلفها بشكل آمن للنقل

معلومات مهمة حول المنتج
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
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Information to the user
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

This device may not cause harmful interference.
This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of
the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential

installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee

that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the

interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and the receiver.

Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

)أستراليا( تحذيرات بالنسبة لألجهزة الالسلكية
ديسمبر، سيتوافق هذا الجهاز في 31 قبل .، ويتوافق مع جميع شروط الترخيص التي تتضمن ترددات التشغيلACMA يعمل هذذا الجهاز بموجب ترخيص من فئة

ميجا هرتز لتحقيق االمتثال للقوانين 820-694 ديسمبر، يجب تشغيل هذا الجهاز في نطاق 31 بعد :تحذير .ميجا هرتز 820-520 حالة تشغيل في نطاق تردد
.السارية

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

.الرجاء اتباع نظام إعادة التدوير اإلقليمي للبطاريات والتحزيم والنفايات اإللكترونية

.تجنب تشغيل األجهزة المحمولة وأجهزة النطاق الترددي الواسع المحمولة بجوار نظامك الالسلكي لمنع حدوث تداخل ما :تنبيه

نظرة عامة على النظام
وبالجمع بين الميزات االحترافية واإلعداد والتشغيل المبسطين، فإن .بت واضح 24 ا ومبسطًـا، مع صوت رقميًمحدد ًالالسلكي الرقمي أداء QLX-D يوفر نظام
QLX-D يوفر وظائف السلكية رائعة للتركيبات واألحداث الصوتية المباشرة الضرورية.

QLX-D وقد تم تصميم .من نقل صوت واضح ومفصل للغاية مع استجابة تردد عريض موسعة وظاهرية QLX-D الرقمية الالسلكية إلى تمكين Shure تؤدي تقنية
يؤدي مسح القنوات التلقائي .قناة متوافقة بالتزامن في نطاق تردد فردي 60 تشغيل أكثر من QLX-D ليكون طيف التردد الالسلكي عالي الكفاءة، ومن ثم يمكن لـ

يوفر اتصال اإليثرنت مسح قنوات متصلة بالشبكة عبر أجهزة .إلى الحصول على نتائج وتعيين تردد مفتوح بسرعة وسهولة )IR( ومزامنة األشعة تحت الحمراء
ا بشكل قياسي،ًمزود AES-256 ويكون تشفير .للحصول على تنسيق تردد متقدم Shure Wireless Workbench استقبال متعددة والتوافق مع برامج تحكم

.ويمكن تمكينه بسهولة لتحقيق نقل السلكي آمن

للطاقة القابلة إلعادة الشحن لتحقيق توفير كبير للتكاليف طويل المدى وعمر أطول لبطارية جهاز اإلرسال يفوق البطاريات Shure خيارات QLX-D يضيف أيضًـا
أحدث التقنيات QLX-D ومن خالل االبتكار واألداء المحددين بوضوح تام، يوفر .القلوية، وقياس للبطارية يقوم باإلعالم بوقت التشغيل المتبقي بالساعات والدقائق

.Shure الالسلكية الرقمية من

الميزات
بت واضح 24 صوت رقمي

)تبعًـا للميكروفون( كيلو هرتز 20 هرتز إلى 20 نطاق تردد موسع
ديسيبل 120 نطاق ديناميكي

تنوع تحويل رقمي تنبؤي
)تبعًـا للمنطقة( ميجا هرتز 64 نطاق ترددي للتوليف

)تبعًـا للمنطقة( قناة متوفرة لكل نطاق تردد 60 أكثر من

®

®
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ميجا هرتز 8 نظامًـا لكل نطاق 22 ميجا هرتز؛ TV 6 نظامًـا متوافقًـا لكل نطاق 17 حد أقصى
والمزامنة )IR( اقتران سهل ألجهزة اإلرسال واالستقبال عبر مسح األشعة تحت الحمراء

مسح قنوات تلقائي
االتصال بشبكة اإليثرنت ألنظمة أجهزة االستقبال المتعددة

مسح قنوات الشبكة يؤدي إلى تكوين ترددات مفتوحة ألجهزة االستقبال المتصلة بالشبكة
Shure Wireless Workbench 6 التوافق مع برامج تحكم

ShurePlus تحكم عن بعد من جهاز محمول أو كمبيوتر لوحي عبر تطبيق  Channels
للحصول على إرسال السلكي آمن AES-256 تشفير

عالية التباين LCD واجهة أنيقة وسهلة االستخدام مع قائمة
Crestron أو AMX متوافق مع أنظمة التحكم الخارجية مثل

بنية احترافية معدنية بالكامل
القابلة إلعادة الشحن Shure أو بطارية AA تستخدم أجهزة اإلرسال بطاريتين بحجم

مكونات النظام

QLXD4 جهاز استقبال ①
PS24 مصدر إمداد بالطاقة ②
)2( هوائيات موجية 1/2 ③
Bulkhead (2) بطول قدمين مع محوالت BNC كابالت ④
محمول باليد QLXD2 محمول أو QLXD1 اختيار جهاز إرسال ⑤
)غير مضمّـنة في األرجنتين( قلوية AA بطاريات ⑥
جهاز للتركيب على حامل ⑦

اختالفات الطُـرز
.توجد اختالفات بالطُـرز مع مكونات إضافية لتلبية حاالت أداء خاصة

محمول باليد QLXD2 جهاز إرسال
:محمول باليد، يتوفر مع أي من خراطيش الميكروفونات التالية QLXD2 يتضمن نظام

SM58
Beta 58A

SM86
Beta 87A

SM87A

™
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Beta 87C
KSM9

KSM9HS )أسود(

مشبك الميكروفون
غطاء تالمس البطارية

حقيبة مزودة بزمام منزلق

محمول QLXD1 نظام جيتار
محمول QLXD1 يتضمن جهاز إرسال

WA305 كابل جهاز متميز
حقيبة مزودة بزمام منزلق

QLXD1 محمول يثبت على الرأس والصدر
:محمول باليد، يتوفر مع أي من خراطيش الميكروفونات التالية QLXD1 يتضمن نظام

Beta 98H/C
WL93

WL183
WL184
WL185
MX150 )كافة االتجاهات(
MX150 )قلبي(
MX153 )أسود أو أسمر(

SM35

حقيبة مزودة بزمام منزلق

نظام مجمّـع محمول ومحمول باليد
يثبت على الصدر WL185 Microflex محمول مع ميكروفون قلبي QLXD1 جهاز إرسال
Shure SM58 محمول باليد مع خرطوشة ميكروفون QLXD2 جهاز إرسال

غطاء تالمس البطارية
)2( حقيبة مزودة بزمام منزلق
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مجموعة التركيب على الحامل الفردية والمزدوجة

تأمين سلك طاقة التيار المتردد
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1

تركيب بطانات القدم

البدء السريع
توصيل الطاقة والهوائي :1 الخطوة
.قم بتوصيل هوائي بكل موصل من موصالت الهوائي ①
.قم بتوصيل مصدر اإلمداد بالطاقة بجهاز االستقبال، وإدخاله بمصدر طاقة تيار متردد ②
.قم بتوصيل إخراج صوت جهاز االستقبال بجهاز مزج األصوات أو مضخم الصوت ③
.اضغط مع االستمرار على زر الطاقة لتشغيل جهاز االستقبال ④

مسح للعصور على أفضل قناة متوفرة :2 الخطوة

.في جهاز االستقبال للوصول إلى وظيفة المسح menu اضغط على زر
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.عند اكتمال المسح، تظهر القناة المحددة على الشاشة .سيومض رمز المسح عندما يكون النظام في وضع المسح .لبدء مسح الترددات enter اضغط على زر2

قم بتركيب البطاريات بجهاز االستقبال :3 الخطوة

الوصول إلى حجيرة البطارية ①
.اضغط على األلسنة الجانبية بالجهاز المحمول أو قم بفك براغي الغطاء بالنظام المحمول باليد على النحو الموضح للوصول إلى حجرة البطارية

تركيب البطارية ②

على النحو الموضح AA ومحول )الحظ عالمات القطبية( ضع البطاريات :AA البطاريات بحجم
من جهاز اإلرسال المثبّـت على AA ، وقم بإزالة محول)الحظ عالمات القطبية( ضع البطارية على النحو الموضح :القابلة إلعادة الشحن Shure بطارية

في باب جهاز اإلرسال المحمول باليد AA الجسم، وقم بتخزين محول
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1
2
3

4

1

2

.، حدد نوع البطارية من قائمة جهاز االستقبال لضمان القياس الدقيق للبطاريةAA إذا كنت تستخدم بطاريات :مالحظة

إلنشاء قناة صوتية )IR( مزامنة األشعة تحت الحمراء :4 الخطوة

.قم بتشغيل جهاز اإلرسال
.ا إلى أن وضع المزامنة نشطًاألحمر مشير ir ألشعة LED سيومض مؤشر .بجهاز االستقبال sync اضغط على زر

عندما تتم محاذاة جهاز اإلرسال ).بوصات 6( سم 15 لجهاز االستقبال واإلرسال بمسافة أصغر من )IR( قم بمحاذاة إطارات مزامنة األشعة تحت الحمراء
.قيد التشغيل وستحدث المزامنة تلقائيًـا ir ألشعة LED وجهاز االستقبال، يظل مؤشر

ليشير إلى أن جهاز اإلرسال rf للتردد االسلكي LED سيضيء مؤشر ).IR( تظهر على الشاشة عند اكتمال مزامنة األشعة تحت الحمراء جيدة المزامنة رسالة
.داخل نطاق جهاز االستقبال

.لجهاز االستقبال واإلرسال IR ، كرر إجراء المزامنة مرة أخرى، وحافظ بعناية على المحاذاة بين إطارات)IR( في حالة فشل مزامنة األشعة تحت الحمراء :مالحظة

فحص الصوت وضبط االكتساب :5 الخطوة

أشرطة بحد أدنى، وينبغي أن audio 3 ينبغي أن يعرض مقياس .audio لـ LED ومؤشر audio اختبر جهاز اإلرسال بمستويات األداء مع مراقبة مقياس
.قلل االكتساب في حالة وجود تشوه صوتي مسموع .باللون األخضر audio لـ LED يكون مؤشر

.قم بزيادة أو تقليل االكتساب عند الضرورة بواسطة الضغط على أزرار السهم على اللوحة األمامية لجهاز االستقبال
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ارتداء وحدة جهاز اإلرسال
.اشبك جهاز اإلرسال بحزام أو أزلق شريط الجيتار في مشبك جهاز اإلرسال وفقًـا للموضح

.للحصول على أفضل النتائج، يجب الضغط على الحزام بعكس قاعدة المشبك
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تداخل األجهزة
اللوحتان األمامية والخلفية لجهاز االستقبال

الشاشة ①
.إلظهار خيارات القائمة، وإعدادات جهاز االستقبال واإلرسال

أزرار السهم ②
.لضبط إعداد االكتساب أو تغيير معلمات القائمة

زر اإلدخال ③
.يتم الضغط عليه لحفظ تغييرات المعلمة أو القائمة

زر المزامنة ④
.IR يتم الضغط عليه لتنشيط مزامنة

مفتاح التشغيل ⑤
.لتشغيل جهاز االستقبال أو إيقاف تشغيله

للصوت LED مؤشر ⑥

عادي = أخضر
دّإشارة تقترب من حد المحد = أصفر
تم االرتباط بالمحدد لمنع التقليم = أحمر

زر القائمة ⑦

يتم الضغط عليه للوصول إلى أو تحديد شاشات القائمة
يتم الضغط عليه إللغاء التغييرات المعلقة

يتم الضغط عليه مع االستمرار للعودة إلى الشاشة الرئيسية

RF مؤشر التردد الالسلكي ⑧
.نشطًـا مع جهاز اإلرسال )RF( يضيء عندما يكون رابط التردد الالسلكي

)IR( إطار األشعة تحت الحمراء ⑨
.لبرمجة أجهزة اإلرسال تلقائيًـا IR لجهاز اإلرسال أثناء مزامنة )IR( لمحاذاة إطار األشعة تحت الحمراء
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للمزامنة LED مؤشر ⑩

ممكّـن IR وضع مزامنة :الوميض
IR تمت محاذاة جهازي اإلرسال واالستقبال لمزامنة :تشغيل

منفس ضغط سلك الطاقة ⑪
.لتأمين سلك الطاقة

مقبس مصدر اإلمداد بالطاقة ⑫
.نقطة التوصيل بمصدر اإلمداد بمطاقة التيار المباشر

Ethernet منفذ ⑬
.للتوصيل بالشبكة

):سرعة الشبكة( كهرماني LED مؤشر

ثانية/ميجابت 100 = ثانية، قيد التشغيل/ميجابت 10 =متوقف عن التشغيل

):حالة الشبكة( أخضر LED مؤشر

االتصال بالشبكة نشط = ال يوجد اتصال بالشبكة، قيد التشغيل = متوقف عن التشغيل

التصنيف وفقًـا لمستوى نسبة استخدام الشبكة = وميض

إعادة تعيين جهاز االستقبال ⑭
.يتم الضغط عليه السترداد اإلعدادات االفتراضية لجهاز االستقبال

موصالت الهوائي ⑮
لهوائيات جهاز االستقبال BNC موصل

الخط/محول الميكروفون ⑯
.لتعيين مستوى اإلخراج للميكروفون أو الخط

XLR إخراج صوت ⑰
-) صوت :3 ،+ صوت :2 أرضي، :1( متوازن

بوصة 1/4 الجهاز/إخراج المساعد ⑱
)أرضي :بدون صوت، جلبة :صوت، حلقة :تلميح( متوازن المعاوقة
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شاشة جهاز االستقبال

القناة ①
.لعرض إعداد القناة

مؤشر الهوائي نشط ②
.يضيء لإلشارة إلى نشاط الهوائي

مقياس إشارة التردد الالسلكي ③
.حمل زائد = OL - عدد من األشرطة يتم عرضها لإلشارة إلى مستوى إشارة التردد الالسلكي

مقياس الصوت ④
.عدد األشرطة المعروضة المطابقة لمستوى الصوت

OL = د صوت جهاز االستقبال نشطًـا لمنع التقليمّتتم اإلضاءة عندما يكون محد
TxOL = لتقليل اإلدخال من الميكروفون أو الجهاز لمنع التقليم .تتم اإلضاءة عندما يكون إدخال جهاز اإلرسال قيد التحميل الزائد.

مستوى االكتساب ⑤
.ديسيبل 1 يتم عرض إعداد اكتساب جهاز االستقبال بزيادات

حالة تأمين جهاز االستقبال ⑥
:رمز التأمين واسم عنصر التحكم المؤمّـن

القائمة
الطاقة
الكسب

إعداد التردد ⑦
).ميجا هرتز( التردد المحدد

حالة التشفير ⑧
.تتم اإلضاءة حينما يكون التشفير ممكّـنًـا

المسح ⑨
.نشطة scan يتم العرض عندما تكون وظيفة

مسح الشبكة ⑩
.نشطة في أنظمة متعددة أجهزة االستقبال network scan يتم العرض عندما تكون وظيفة
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مؤشر اتصال الشبكة ⑪
.على الشبكة Shure يضيء عندما يتم اكتشاف مكونات

TV قناة ⑫
.يحتوي على التردد المحدد TV يتم العرض عندما يكون رقم قناة

رمز بطارية جهاز اإلرسال ⑬
.لإلشارة إلى عمر البطارية المتبقي

.دقيقة 30 تمكين تنبيه انخفاض طاقة البطارية لتومض شاشة جهاز االستقبال عند انخفاض طاقة البطارية ألقل من

وقت تشغيل البطارية القابلة إلعادة الشحن ⑭
.الدقائق:القابلة إلعادة الشحن، يتم عرض وقت التشغيل المتبقي بالساعات Shure عندما يتم تزويد جهاز اإلرسال بالطاقة من خالل بطارية

التنقل لقوائم جهاز االستقبال
.يحتوي جهاز االستقبال على قائمة رئيسية لإلعداد والتكوين وقائمة خيارات متقدمة للوصول إلى وظائف جهاز اإلرسال اإلضافية

القائمة الرئيسية
:إلى المتابعة إلى شاشة القائمة التالية بالترتيب التالي menu تؤدي كل ضغطة إضافية على الزر .للوصول إلى القائمة menu اضغط على الزر

المسح ①
.يقوم جهاز االستقبال تلقائيًـا بالمسح للعثور على أفضل تردد متوفر

مسح الشبكة ②
يتم المسح للعثور على ترددات أجهزة االستقبال المتصلة بالشبكة المشغّـلة في نفس نطاق التردد

القناة ③
لتحرير إعدادات قناة جهاز االستقبال

التأمين ④
الختيار خيار تأمين عنصر تحكم

التشفير ⑤
)off( أو تعطيل التشفير )on( استخدم أزرار السهم لتمكين التشفير

التردد ⑥
استخدم أزرار السهم لتحرير قيمة التردد
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قائمة الخيارات المتقدمة
تؤدي كل ضغطة إضافية .للوصول إلى قائمة الخيارات المتقدمة enter مع استمرار الضغط على زر menu ا من الشاشة الرئيسية للقائمة الرئيسية، اضغط علىًبدء

:إلى المتابعة إلى شاشة القائمة التالية بالترتيب التالي menu على الزر

المجموعات المخصصة ①
يتم استخدامها إلضافة قنوات وترددات إلى مجموعات مخصصة

TV تباعد قناة ②
TV لتحديد النطاق الترددي اإلقليمي لعرض قناة

تنبيه انخفاض طاقة البطارية ③
تمكين التنبيه بانخفاض طاقة البطارية أو تعطيله بشاشة جهاز االستقبال

المعقوفة/اإلعدادات المسبقة ألجهزة اإلرسال السطحية ④
إلى أجهزة اإلرسال عبر إطار مزامنة األشعة تحت الحمراء WWB المسبقة المكونة في ULXD6/ULXD8 إرسال إعدادات

تحديث البرنامج الثابت ⑤
.لمزيد من التفاصيل "تحديثات البرنامج الثابت" راجع .ا لجهاز االستقبالًعرض نوع البرنامج الثابت المثبت بجهاز اإلرسال والذي أصبح متوفر

HH BP = برنامج ثابت لألجهزة المحمولة باليد أو المحمولة على الجسم
BN GN = برنامج ثابت لألجهزة السطحية أو المعقوفة

IP إعدادات عناوين ⑥
وأقنعة الشبكة الفرعية IP تستخدم لتحديد وتحرير إعدادات عنوان

إعادة تعيين الشبكة ⑦
إلى اإلعداد االفتراضي IP إلعادة إعدادات الشبكة وعنوان

إعادة تعيين ضبط المصنع ⑧
الستعادة إعدادات المصنع

.لمزيد من تفاصيل التطبيق والتكوين، راجع موضوعات الدليل ذات الصلة لكل ميزة متقدمة

تلميحات لتحرير معلمات القائمة
لزيادة أو تقليل أو تغيير معلمة، أزرار السهم
سيومض إعداد القائمة عند تمكين التحرير

enter لحفظ تغيير بالقائمة، اضغط على
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menu للخروج من قائمة بدون حفظ تغيير، اضغط على
من الشاشة الرئيسية enter مع استمرار الضغط على الزر menu للوصول إلى قائمة الخيارات المتقدمة، اضغط على

.menu للعودة إلى الشاشة الرئيسية من أي قائمة بدون حفظ التغييرات، اضغط مع االستمرار على الزر

أجهزة اإلرسال

للطاقة LED مؤشر ①

الوحدة قيد التشغيل = أخضر
البطارية منخفضة = أحمر

إيقاف التشغيل/مفتاح التشغيل ②
.لتشغيل جهاز اإلرسال أو إيقاف تشغيله

:الشاشة ③
.اضغط على أي زر تحكم لتنشيط اإلضاءة الخلفية .لعرض شاشات القوائم واإلعدادات

)IR( إطار األشعة تحت الحمراء ④
.لبرمجة تلقائية لجهاز اإلرسال IR أثناء مزامنة )IR( لمحاذاة إطار األشعة تحت الحمراء

أزرار تنقل القائمة ⑤

.استخدمها لالنتقال بين شاشات القوائم = القائمة

.تستخدم لتحديد شاشات القائمة، أو تحرير معلمات القائمة، أو اختيار خيار عرض الشاشة الرئيسية ▼▲ =
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.اضغط على هذا المفتاح لتأكيد حفظ تغييرات المعلمات = إدخال

.للخروج من دون حفظ تغييرات المعلمة القائمة اضغط على زر :تلميح

حجرة البطارية ⑥
.قابلة إلعادة الشحن Shure أو بطارية AA بحجم )2( تتطلب بطاريتين

AA محول بطارية ⑦
.القابلة إلعادة الشحن Shure من بطارية ًبدال AA يثبّـت البطاريتين عند إمداد جهاز اإلرسال بالطاقة عبر بطاريتين بحجم

هوائي محمول ⑧
.إلرسال إشارة تردد السلكي

هوائي مدمج محمول باليد ⑨
.إلرسال إشارة تردد السلكي

خرطوشة الميكروفون ⑩
.لمعرفة قائمة بالخراطيش المتوافقة "الملحقات االختيارية" راجع

TA4M مقبس إدخال ⑪
.أو كابل جهاز )TA4F( سنون 4 لتوصيل ميكروفون موصل صغير

غطاء تالمس البطارية ⑫
.قم بمحاذاة الغطاء على النحو الموضح لمنع التداخالت من العناصر المتالمسة للبطارية أثناء عمليات البث أو األداء

شاشة وحدة اإلرسال
مؤشر البطارية ①

.يتم عرض أشرطة لإلشارة إلى عمر البطارية المتبقي

وقت تشغيل البطارية القابلة إلعادة الشحن/التردد/القناة :الشاشة الرئيسية ②
:استخدم مفاتيح السهم لتحديد أحد العناصر المعروضة بالشاشة الرئيسية

الترددوقت تشغيل البطارية القابلة إلعادة الشحنالقناة

حالة التشفير ③
.يتم عرض رمز حينما يكون التشفير ممكّـنًـا

التأمين ④
.يتم العرض عندما تكون عناصر تحكم جهاز اإلرسال مؤمّـنة

طاقة التردد الالسلكي ⑤
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).Hi أو Lo( تعيين طاقة التردد الالسلكي

إزاحة الميكروفون ⑥
.ديسيبل 3 في الزيادات mic offset لعرض مستوى

عناصر التحكم بجهاز اإلرسال
▼▲ لزيادة أو تقليل أو تغيير معلمة، استخدم األزرار

enter لحفظ تغيير بالقائمة، اضغط على
menu button للخروج من قائمة بدون حفظ تغيير، اضغط على الزر

مثبّـت على الجسم

محمول باليد

خيارات قائمة جهاز اإلرسال والتنقل
تؤدي كل ضغطة .menu للوصول إلى خيارات القائمة من الشاشة الرئيسية، اضغط على الزر .يتميز جهاز اإلرسال بشاشات قائمة فردية إلعداد وضبط جهاز اإلرسال

.إلى المتابعة إلى شاشة القائمة التالية menu إضافية على الزر

الشاشة الرئيسية ①
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:استخدم مفاتيح السهم لتحديد أحد العناصر المعروضة بالشاشة الرئيسية

رمز البطارية والقناة
التردد/رمز البطارية
)القابلة إلعادة الشحن مركّـبة Shure إذا كانت بطارية( وقت تشغيل البطارية/رمز البطارية

القناة ②
.استخدم أزرار السهم للتمرير إلى القنوات

التردد ③
.اضغط مع االستمرار لتمرير أسرع .استخدم أزرار السهم لضبط التردد

التأمين ④
:لتحديد خيار تأمين

عناصر التحكم مقفلة = تشغيل
عناصر التحكم غير مقفلة = التشغيل إيقاف

طاقة التردد الالسلكي ⑤
:لتحديد إعداد طاقة تردد السلكي

ميجاوات 1 = منخفض
ميجاوات 10 = مرتفع

وحدة الديسيبل إلزاحة الميكروفون ⑥
تحدث عمليات ).ديسيبل 3 زيادات( ديسيبل 21 إلى 0 النطاق هو .تستخدم لمطابقة مستويات الصوت بين جهازي اإلرسال المستخدمين في نظام مجمّـع

.الضبط في الوقت الفعلي

نوع البطارية ⑦
القابلة إلعادة Shure ال يتم عرض القائمة عند تركيب بطاريات .لضمان القياس الدقيق للبطارية AA يتم االستخدام لتعيين نوع البطارية لمطابقة نوع بطارية

.الشحن
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تلميحات لتحرير معلمات القائمة
.إلى المتابعة إلى شاشة القائمة التالية menu تؤدي كل ضغطة إضافية على الزر .menu للوصول إلى خيارات القائمة من الشاشة الرئيسية، اضغط على الزر

ستومض معلمة القائمة عند تمكين التحرير
لزيادة أو تقليل أو تغيير معلمة، أزرار السهم

enter لحفظ تغيير بالقائمة، اضغط على
menu للخروج من قائمة بدون حفظ تغيير، اضغط على

خيارات تأمين عنصر التحكم لجهاز اإلرسال واالستقبال
يمكن تعيين عمليات التأمين مباشرة من قائمة .تتوفر خيارات تأمين عنصر التحكم لجهازي اإلرسال واالستقبال لحمايتهما من التغييرات العرضية أو غير المرخصة

.للحفاظ على الحماية، تظل عناصر التحكم مؤمّـنة عند إيقاف تشغيل جهاز اإلرسال وتشغيله .WWB6 المكون، أو عن بعد من

تأمين عناصر تحكم جهاز االستقبال وإلغاء تأمينها
:يحتوي جهاز االستقبال على خيارات تأمين عناصر التحكم التالية التي يمكن استخدامها بشكل مستقل أو مع أي عملية تكامل

gain: لتأمين أزرار السهم لمنع التغييرات في إعدادات اكتساب الصوت
menu: لمنع الوصول إلى عناصر القائمة ومزامنة IR )عنصر تحكم االكتساب ومفتاح التشغيل يظالن نشطان(
power: عناصر تحكم القائمة واالكتساب تظل نشطة( لتعطيل مفتاح التشغيل(

:لتأمين عنصر تحكم جهاز استقبال

.للتنقل إلى إعدادات التأمين menu اضغط على زر
.استخدم أزرار السهم إلضافة أو إزالة خيارات التأمين الموضحة بجوار رمز التأمين

.لحفظ إعدادات التأمين enter اضغط على

:إللغاء تأمين جهاز استقبال

اضغط .عندما تكون بالشاشة الرئيسية حتى يظهر رمز إلغاء التأمين menu إللغاء تأمين القائمة ومسح جميع عمليات التأمين، اضغط مع االستمرار على زر :نصيحة
.لتأكيد التغيير وحفظه enter على

.menu ، قم بالتنقل إلى إعدادات التأمين بواسطة الضغط على زرpower أو gain إللغاء تأمين إعدادات
.اضغط على أزرار السهم إللغاء تحديد خيار تأمين

.لتأكيد التغيير وحفظه enter اضغط على

تأمين عناصر تحكم جهاز اإلرسال وإلغاء تأمينها
.من قائمة تأمين جهاز اإلرسال )غير مؤمّـن( OFF أو )مؤمّـن( On يمكن تأمين عناصر تحكم جهاز اإلرسال وإلغاء تأمينها من خالل تحديد

.في حالة إجراء محاولة للوصول إلى عنصر تحكم مؤمّـن، سيومض رمز التأمين، ليشير إلى أن عناصر تحكم جهاز اإلرسال مؤمّـنة

:لتعيين تأمين جهاز اإلرسال

.للتنقل إلى إعدادات التأمين menu اضغط على زر
.on استخدم أزرار السهم لتحديد

.يظهر رمز التأمين على الشاشة لتأكيد أن تأمين عنصر التحكم ممكّـن .للحفظ enter اضغط على

:إللغاء تأمين جهاز اإلرسال

.، وظهور رمز إلغاء التأمين كذلك على الشاشةOFF حتى ظهور menu اضغط مع االستمرار على زر



Shure Incorporated

24/55

2

1
2

.لحفظ التغييرات enter اضغط على

تركيب البطارية

الوصول إلى حجيرة البطارية ①
.اضغط على األلسنة الجانبية بالجهاز المحمول أو قم بفك براغي الغطاء بالنظام المحمول باليد على النحو الموضح للوصول إلى حجرة البطارية

تركيب البطارية ②

على النحو الموضح AA ومحول )الحظ عالمات القطبية( ضع البطاريات :AA البطاريات بحجم
من جهاز اإلرسال المثبّـت على AA ، وقم بإزالة محول)الحظ عالمات القطبية( ضع البطارية على النحو الموضح :القابلة إلعادة الشحن Shure بطارية

في باب جهاز اإلرسال المحمول باليد AA الجسم، وقم بتخزين محول

.، قم بتعيين نوع البطارية باستخدام قائمة جهاز اإلرسالAA في حالة استخدام بطاريات :مالحظة

AA تعيين نوع بطارية
في حال تركيب بطارية .المركّـبة AA لضمان العرض الدقيق لوقت تشغيل جهاز اإلرسال، قم بتعيين نوع البطارية في قائمة جهاز اإلرسال لمطابقة نوع بطارية

Shure القابلة إلعادة الشحن، لن يكون تحديد نوع البطارية ضروريًـا، ولن يتم عرض قائمة نوع البطارية.

.للتنقل إلى رمز البطارية menu اضغط على الزر
:لتحديد نوع البطارية المثبت ▼▲ استخدم الزرين

AL = قلوي
nH = هيدريد النيكل المعدني
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Li = بطارية الليثيوم الرئيسية
.للحفظ إدخال اضغط على

القابلة إلعادة الشحن Shure SB900 بطارية السلسلة
من السعة في %50 يتم شحن البطاريات سريعًـا حتى .بالطاقة QLX-D إلعادة الشحن لتزويد أجهزة اإلرسال ًا قابالًخيار Shure توفر بطاريات الليثيوم أيون من

.ساعة واحدة وتصل إلى سعة الشحن اإلجمالي خالل ثالث ساعات

.Shure تتوفر الشواحن الفردية والشواحن متعددة الفتحات إلعادة شحن بطاريات

. Shure القابلة إلعادة الشحن باستخدام شاحن بطارية Shure قم فقط بشحن بطاريات :تنبيه

.SBC220و SBC800و SBC200 القابلة إلعادة الشحن شواحن Shure SB900B تستخدم بطارية :ملحوظة

الشاحن الفردي الفتحة
.يوفر الشاحن الفردي الفتحة حل شحن مدمج

.USB قم بتوصل الشاحن بمصدر طاقة تيار متردد أو منفذ
.أدخل البطارية في فتحة الشحن

.الحظ مؤشرات حالة الشحن حتى اكتمال الشحن

لحالة الشحن LED مؤشر
الحالةاللون

الشحن ٍجارأحمر

اكتمل الشحنأخضر

تحقق من الوصالت والبطارية :عطلوميض كهرماني

ال توجد بطارية بالفتحةمتوقف

الشواحن متعددة الفتحات
:طرازين من الشواحن متعددة الفتحات Shure توفر

بفتحتين SBC-200 شاحن
بثماني فتحات SBC-800 شاحن

.يمكن للشواحن متعددة الفتحات شحن بطاريات فردية أو بطاريات مركّـبة بأجهزة اإلرسال
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.قم بتوصيل الشاحن بمصدر طاقة تيار متردد
.أدخل البطاريات أو أجهزة اإلرسال في فتحة الشحن

.الحظ مؤشرات حالة الشحن حتى اكتمال الشحن

لحالة الشحن LED مؤشر
الحالةاللون

اكتمل الشحنأخضر

%90 مستوى الشحن أعلى منأحمر/أخضر

الشحن ٍجارأحمر

تحقق من الوصالت والبطارية :عطلوميض كهرماني

ال توجد بطارية بالفتحةمتوقف

القابلة إلعادة الشحن وتخزينها Shure تلميحات مهمة للعناية ببطاريات
.ا أطول للبطاريةًإلى أداء موثوق ويضمنان عمر Shure تؤدي العناية والتخزين المناسبين لبطاريات

قم دائمًـا بتخزين البطاريات وأجهزة اإلرسال بدرجة حرارة الغرفة
تقريبًـا من السعة لتخزين طويل المدى %40 بشكل نموذجي، ينبغي شحن البطاريات بنحو

من السعة حسب الضرورة %40 أشهر وأعد الشحن إلى 6 أثناء التخزين، تحقق من البطاريات كل

AA تركيب بطارية
.قم بإدراج البطارية بشكل كامل على النحو الموضح للتأكد من اتصالها والسماح بتركيب الغطاء بإحكام
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تنبيه بانخفاض طاقة البطارية
.دقيقة 30 يمكن تكوين شاشة جهاز االستقبال إلصدار وميض عند انخفاض طاقة بطارية جهاز اإلرسال ألقل من

:على نوع البطاريات المستخدمة بجهاز اإلرسال ًيعرض التنبيه المعلومات التالية بناء

ستومض شاشة جهاز االستقبال، وسيتم عرض أيقونة البطارية ووقت التشغيل المتبقي بالبطارية :القابلة إلعادة الشحن Shure بطارية
تومض شاشة جهاز االستقبال ويتم عرض أيقونة انخفاض البطارية :AA بطاريات بحجم

.للوصول إلى شاشة الخيارات المتقدمة اإلدخال على زر ًمع الضغط مطوال القائمة اضغط على
.Alert استخدم أزرار األسهم للتمرير إلى شاشة

.لتمكين وظيفة التنبيه أو تعطيلها Off أو On حدد
.للحفظ enter اضغط على الزر

ضبط اكتساب جهاز االستقبال
42 إلى 18- ديسيبل ونطاق االكتساب المتوفر هو 12 مستوى االكتساب االفتراضي هو .يقوم عنصر تحكم االكتساب بتعيين مستوى اإلشارة اإلجمالي للنظام

.ديسيبل 1 ديسيبل، بزيادات

غلى LED باللون األخضر أو األصفر، مع الحدود القصوى للصوت يؤدي أحيانًـا إلى تحول مؤشر audio لـ LED قم بتعيين االكتساب إلى مستوى يظهر فيه مؤشر
.قلل االكتساب في حالة وجود تشوه صوتي مسموع .دّاللون األحمر واالشتراك مع المحد

:من الشاشة الرئيسية لجهاز االستقبال، استخدم أزرار السهم لزيادة االكتساب أو تقليله

ديسيبل 1 تؤدي ضغط الزر الواحدة إلى ضبط االكتساب بزيادات
اضغط مع االستمرار على الزر لعمليات ضبط أكبر

.لمنع التحميل الزائد audio لـ LED ومؤشر audio قم بمراقبة مقياس .اختبر جهاز اإلرسال في مستويات األداء عند ضبط االكتساب

تشفير إشارة الصوت
عند تمكين التشفير، يقوم جهاز االستقبال بإنشاء مفتاح تشفير فريد مشترك .لحماية إشارة الصوت )AES-256( بمعيار تشفير متقدم QLX-D يتميز جهاز استقبال

تقوم أجهزة اإلرسال وأجهزة االستقبال التي تتشارك مفتاح تشفير بتشكيل مسار صوتي محمي، ومنع أي ).IR( مع جهاز اإلرسال أثناء مزامنة األشعة تحت الحمراء
.للحفاظ على األمان، تظل المكونات مشفرة عن إيقاف التشغيل والتشغيل .وصول غير مرخص بواسطة أجهزة استقبال أخرى

إنشاء قناة صوتية مشفرة
.للتنقل إلى قائمة التشفير، والمشار إليها برمز المفتاح menu اضغط على الزر
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:استخدم أزرار السهم لتحديد خيار تشفير
on = تم تمكين التشفير

OFF = تم تعطيل التشفير
.سيظهر رمز المفتاح على شاشة جهاز االستقبال .للحفظ enter اضغط على

IR سيظهر رمز مفتاح التشفير على شاشة جهاز االستقبال عند اكتمال مزامنة .لجهاز اإلرسال واالستقبال IR لمحاذاة إطارات مزامنة sync اضغط على زر
.ونقل مفتاح التشفير من جهاز االستقبال

.لتشفير كل جهاز إرسال إضافي IR قم بإجراء مزامنة .يمكن أن تتشارك أجهزة إرسال إضافية نفس مفتاح التشفير مع جهاز استقبال فردي

.FAIL لمسح مفتاح التشفير من جهاز اإلرسال ومنع خطأ عدم مطابقة التشفير أو رسالة IR لتعطيل التشفير، قم بإجراء مزامنة OFF عند تحديد :مالحظة

إزالة التشفير
.للتنقل إلى قائمة التشفير menu اضغط على زر

.OFF حدد
.للحفظ enter اضغط على
لجهاز اإلرسال واالستقبال لمسح مفتاح التشفير من جهاز اإلرسال ومنع عدم مطابقة مفتاح التشفير بين المكونات، وهي العملية المشار إليها IR تتم مزامنة

.FAIL بالرسالة

.لجهاز اإلرسال لمشاركة مفتاح جديد IR ، سيقوم جهاز االستقبال بإنشاء مفتاح تشفير جديد، وتجب مزامنةon إلى off في حالة ضبط التشفير من :مالحظة

إعداد النظام
إنشاء قنوات صوتية

إلى QLX-D لتسهيل الخطوة، يتم تنظيم الترددات المتوفرة لنظام .يتم تشكيل قناة صوتية السلكية عندما يتم توليف جهاز االستقبال وجهاز اإلرسال إلى نفس التردد
.يتم تعيين كل قناة إلى تردد إعداد مسبق خاص .قنوات

:ثالث طرق لتوليف جهاز اإلرسال وجهاز االستقبال إلى نفس التردد QLX-D يوفر نظام

تلقائيًـا لتوليف جهاز )IR( يقوم جهاز االستقبال بمسح طيف التردد الالسلكي للحصول على أفضل تردد ومزامنة األشعة تحت الحمراء :IR المسح ومزامنة
اإلرسال إلى تردد جهاز االستقبال

يؤدي التعيين اليدوي لجهاز اإلرسال وجهاز االستقبال إلى نفس رقم القناة إلى تشكيل قناة صوتية :تعيين القناة يدويًـا
من استخدام قنوات تؤدي إلى تشكيل قناة صوتية ًيؤدي التعيين اليدوي لجهاز اإلرسال وجهاز االستقبال إلى نفس التردد بدال :تعيين التردد يدويًـا
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:قبل بدء مسح أو تعيين تردد :مهم

.جميع أجهزة اإلرسال للنظام الذي تقوم بإعداده لمنع التداخل مع عمليات مسح الترددات :قم بإيقاف تشغيل
المصادر المحتملة التالية للتداخل بما في ذلك األنظمة الالسلكية األخرى، وأجهزة الكمبيوتر، ومشغالت األقراص المضغوطة، ولوحات مؤشرات :قم بتشغيل

LED الكبيرة، ومعالجات التأثيرات لمنع تحديد الترددات المشغولة.

IR المسح ومزامنة
للتوليف التلقائي لجهاز IR الطريقة األبسط إلنشاء قناة صوتية هي استخدام وظيفة المسح للعثور على أفضل قناة جهاز استقبال متوفرة، واستخدام ميزة مزامنة

.اإلرسال إلى قناة جهاز االستقبال

المسح للعثور على أفضل قناة :1 الخطوة
.تحدد وظيفة المسح تلقائيًـا أفضل قناة متوفرة وأفضل جهاز استقبال متوفر

.Scan انتقل إلى خيار قائمة
.لبدء إجراء المسح enterاضغط على

.عند اكتمال المسح، ستظهر القناة على الشاشة

مسح الشبكة
تقوم ميزة مسح الشبكة بأتمتة تعيين التردد باستخدام جهاز استقبال فردي لمسح الترددات ونشرها إلى جميع أجهزة االستقبال المتصلة بالشبكة ضمن نفس نطاق

.التردد

مسح الشبكة ونشر التردد
.يجب أن تكون جميع أجهزة االستقبال في نفس الشبكة الفرعية .قم بتوصيل أجهزة االستقبال إلى شبكة إيثرنت نشطة

.ثانية لالنضمام إلى الشبكة 60 قبل إجراء مسح شبكة، قم بتشغيل جميع أجهزة االستقبال واترك جميع أجهزة االستقبال لنحو
.اختر مجموعة أو مجموعة مخصصة للنشر على جهاز االستقبال الذي سيتم استخدامه لبدء مسح الشبكة

.enter اضغط على .network scan وقم بالتنقل إلى قائمة menu لبدء مسح الشبكة، اضغط على زر
.عند اكتمال المسح، ستومض شاشات أجهزة االستقبال قيد االنتظار للترددات

.إللغاء النشر menu لنشر الترددات أو اضغط على enter اضغط على
.للوحة األمامية على جهاز استقبال عند تعيين تردد تم نشره LED ستومض مؤشرات

ب مجموعة أخرى أو أعد المسح بعد إيقاف تشغيل أجهزةّجر .قد ال يحدث نشر كامل للتردد في حالة تجاوز بعض أجهزة االستقبال في الشبكة لعدد الترددات المتاحة في المجموعة المحددة :مالحظة
.االستقبال غير المستخدمة

إلعداد جهاز اإلرسال التلقائي IR مزامنة :2 الخطوة
.إلى التوليف التلقائي لجهاز اإلرسال لمطابقة تردد جهاز االستقبال، وتشكيل قناة صوتية السلكية IR سيؤدي إجراء مزامنة

.قم بتشغيل جهاز اإلرسال
.ا إلى أن وضع المزامنة نشطًاألحمر مشير ir ألشعة LED سيومض مؤشر .في جهاز االستقبال sync اضغط على زر

عندما تتم محاذاة جهاز اإلرسال ).بوصات 6( سم 15 لجهاز االستقبال واإلرسال بمسافة أصغر من )IR( قم بمحاذاة إطارات مزامنة األشعة تحت الحمراء
.قيد التشغيل وستحدث المزامنة تلقائيًـا ir ألشعة LED وجهاز االستقبال، يظل مؤشر

sync good يظهر على الشاشة عند اكتمال مزامنة األشعة تحت الحمراء )IR.( سيضيء مؤشر LED للتردد االسلكي rf ليشير إلى أن جهاز اإلرسال داخل
.نطاق جهاز االستقبال

.لجهاز االستقبال واإلرسال IR ، كرر إجراء المزامنة مرة أخرى، وحافظ بعناية على المحاذاة بين إطارات)IR( في حالة فشل مزامنة األشعة تحت الحمراء :مالحظة
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تعيين القناة يدويًـا
على سبيل المثال، سيؤدي تعيين جهاز االستقبال إلى .يمكن إنشاء قناة صوتية يدويًـا ببساطة من خالل تعيين جهاز االستقبال وجهاز اإلرسال إلى نفس رقم القناة

.إلى تشكيل قناة صوتية 3 وجهاز اإلرسال إلى القناة 3 القناة

استخدم تكوين القناة اليدوي لتعيين قنوات خاصة ألجهزة اإلرسال وأجهزة االستقبال كطريقة بديلة إلنشاء قنوات تلقائيًـا باستخدام مزامنة األشعة تحت الحمراء
)IR.(

.استخدم الخطوات التالية لتعيين القناة في جهاز االستقبال وجهاز اإلرسال

.channel انتقل إلى خيار إعداد
.استخدم أزرار السهم للتمرير إلى القنوات

..لتحديد القناة وحفظها enter استخدم

اختيار التردد يدويًـا
على سبيل المثال، يمكن إنشاء قناة صوتية من خالل .من القنوات لتعيين جهاز اإلرسال وجهاز االستقبال إلى تردد معين ًيمكن استخدام تحديد التردد اليدوي بدال

.تعيين جهاز االستقبال وجهاز اإلرسال إلى نفس التردد

تعيين تردد جهاز االستقبال
.frequency للتنقل إلى خيار تعيين menu اضغط على

.اضغط مع االستمرار لتمرير أسرع .استخدم أزرار السهم لضبط التردد
.للحفظ enter اضغط على
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تعيين تردد جهاز اإلرسال
.frequency للتنقل إلى خيار تعيين menu اضغط على

.اضغط مع االستمرار لتمرير أسرع .استخدم أزرار السهم لضبط التردد
.للحفظ enter اضغط على

ربط جهازي إرسال بجهاز استقبال
بالنسبة إلى عمليات .توفر عملية ربط جهازي إرسال بجهاز استقبال مرونة للقائم بالتشغيل لالختيار من بين جهاز إرسال محمول أو محمول باليد لمالءمة نوعه المفضل

.األداء التي تتطلب تغيرات باألجهزة، يمكن ربط جهازي إرسال محمولين إلى جهاز استقبال فردي

.قم فقط بتشغيل أحد أجهزة اإلرسال في وقت ما لمنع التداخل بين أجهزة اإلرسال :مالحظة

مزامنة أجهزة اإلرسال إلى جهاز االستقبال
.IR يجب ربط جهاز اإلرسال بشكل فردي إلى جهاز استقبال من خالل إجراء مزامنة

.مع جهاز االستقبال IR قم بتشغيل جهاز اإلرسال األول وإجراء مزامنة
.عند االنتهاء، قم بإيقاف تشغيل جهاز اإلرسال .قم بإجراء تحقق صوتي وضبط جهاز اإلرسال مرة أخرى إذا لزم األمر

.مع جهاز االستقبال IR قم بتشغيل جهاز اإلرسال الثاني وإجراء مزامنة
.عند االنتهاء، قم بإيقاف تشغيل جهاز اإلرسال .اختبر جهاز اإلرسال في حاالت األداء، وقم بضبط جهاز اإلرسال مرة أخرى إذا لزم األمر

مطابقة مستويات الصوت مع إزاحة الميكروفون
Mic Offset في هذه الحالة، استخدم وظيفة .عند ربط جهاز إرسال إلى جهاز استقبال، قد يكون هناك اختالف في مستويات الصوت بين الميكروفونات أو األجهزة

0 إلى Mic Offset في حالة استخدام جهاز إرسال فردي، قم بتعيين .لمطابقة مستويات الصوت وتقليل اختالفات مستوى الصوت المسموع بين أجهزة اإلرسال
.ديسيبل

.قم بإيقاف تشغيل جهاز اإلرسال عند االنتهاء .قم بإيقاف تشغيل جهاز اإلرسال األول وإجراء تحقق صوتي الختبار مستوى الصوت
.قم بإيقاف تشغيل جهاز اإلرسال الثاني وإجراء تحقق صوتي الختبار مستوى الصوت

لزيادة أو تقليل إزاحة الميكروفون في الوقت Mic Offset في حالة وجود اختالف مسموع في مستوى الصوت بين أجهزة اإلرسال، قم بالتنقل إلى قائمة
.الفعلي لمطابقة مستويات الصوت
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)RF( إعدادات التردد الالسلكي
تعيين طاقة التردد الالسلكي لجهاز اإلرسال

.يوفر جهاز اإلرسال إعدادان لطاقة التردد الالسلكي، وهما المسؤوالن عن تحديد نطاق جهاز اإلرسال

Lo = 1 ميجاوات
Hi = 10 ميجاوات

.عندما يكون جهاز اإلرسال وجهاز االستقبال في تقارب مغلق Lo استخدم اإلعداد

.لجهاز اإلرسال rf power انتقل إلى قائمة
.Lo أو Hi استخدم أزرار السهم لتحديد

.للحفظ enter اضغط على

Shure AXT600 Spectrum التوافق مع
ستظهر أجهزة االستقبال المتصلة بالشبكة في إحصاء األجهزة ويمكن نشر .Axient AXT600 Spectrum Manager مع QLX-D تتوافق أجهزة استقبال

، راجع دليل نظامSpectrum Manager لمزيد من المعلومات حول .Spectrum Manager ومراقبتها بواسطة "قائمة الترددات المتوافقة" الترددات من
Axient .

Shure ULX-D مع نظام QLX-D استخدام
.لتشكيل قنوات صوتية ULX-Dو QLX-D يمكن اقتران أجهزة اإلرسال وأجهزة االستقبال من مكونات

:لضمان عدم تعطل الوظائف، استخدم اإلعدادات التالية بأجهزة االستقبال واإلرسال

Off تعيين التشفير إلى
)ULX-D جهاز استقبال( Off تعيين وضع الكثافة المرتفعة إلى

.قم يدويًـا بتوليف جهاز االستقبال واإلرسال إلى نفس التردد

.أو إصدار أحدث 2.1.16 بشرط أن تعمل على إصدار البرنامج الثابت ULXD6/8و QLX-D بين أجهزة اإلرسال )IR( يمكن مزامنة األشعة تحت الحمراء :مالحظة

.إلنشاء قناة صوتية، قم يدويًـا بتعيين تردد جهاز االستقبال لمطابقة تردد جهاز اإلرسال

، يمكنك فقط إجراء التغييرات على إعدادات جهاز اإلرسال المسبقة باستخدامQLX-D مع جهاز استقبال ULXD8 أو ULXD6 في حالة استخدام أجهزة إرسال
Wireless Workbench.

.WWB افتح خصائص جهاز االستقبال في
.QLX-D سيتم إرسال اإلعدادات الجديدة إلى جهاز االستقبال .Apply قم بإجراء التغييرات على إعدادات جهاز اإلرسال المسبقة وانقر فوق

.للدخول إلى قائمة الخيارات المتقدمة menu مع الضغط على enter في اللوحة األمامية لجهاز االستقبال، اضغط على
.سوف يومض إطار األشعة الحمراء .Preset bn gn لالنتقال إلى menu اضغط على
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.قم بمحاذاة إطار األشعة الحمراء بجهاز اإلرسال مع جهاز االستقبال إلرسال اإلعدادات المسبقة إلى جهاز اإلرسال

اإلقليمي TV تعيين تباعد قناة
.المحلية بدقة TV الترددي اإلقليمي وعرض قنوات TV لجهاز االستقبال مطابقة استخدام نطاق TV تتيح معلمة تباعد قناة

:تتوفر خيارات النطاق الترددي للقناة التالية

6 MHz
7 MHz
8 MHz
6 JP )اليابان(

off )يتم االستخدام إليقاف تشغيل عرض قناة TV(

:TV لتعيين تباعد قناة

.للوصول إلى قائمة الميزات المتقدمة menu ، ثم اضغط علىenter اضغط مع االستمرار على زر
.TVCH للتنقل إلى قائمة menu اضغط على زر

.استخدم أزرار السهم لتحديد النطاق الترددي للقناة الذي يطابق اإلقليم المحلي
.للحفظ enter اضغط على

مجموعات مخصصة
تستخدم المجموعات المخصصة بشكل شائع لتعيين أجهزة استقبال متصلة بالشبكة إلى نطاق .يمكن تحديد قنوات وترددات خاصة ووضعها في مجموعات مخصصة

.group بمجرد إنشاء مجموعة مخصصة، يمكن تحميلها إلى جهاز االستقبال باستخدام قائمة ****. ترددات معين أو للتكوين المسبق ألجهزة االستقبال لتطبيقات

،U1، U2( عند استخدام مسح الشبكة لتعيين الترددات من جهاز استقبال باستخدام مجموعة مخصصة محددة، سيتم تحميل جميع المجموعات المخصصة
U3...من جهاز االستقبال هذا إلى جميع أجهزة االستقبال األخرى على الشبكة )إلخ.

إنشاء مجموعات مخصصة
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تحديد مجموعة مخصصة

.U6، وU5، وU4، وU3، وU2، وU1 مجموعات مخصصة تسمى 6 يحتوي جهاز االستقبال على

.للوصول إلى شاشة المجموعة المخصصة enter مع استمرار الضغط على زر menu اضغط على
).يشار إلى ذلك بواسطة وميض المجموعة( لتمكين تحرير مجموعة ما enter اضغط على

).U6 إلى U1( استخدم أزرار السهم لتحديد مجموعة ما
.للمتابعة إلى تحديد القناة enter اضغط على

تحديد قناة
قناة بحد أقصى 60 يمكن أن تحتوي كل مجموعة على ).60-1( استخدم أزرار السهم لتحديد قناة ما

).الترددات(
.لحفظ القناة المحددة والمتابعة إلى تعيين التردد enter اضغط على

تعيين تردد إلى قناة ما

.استخدم أزرار السهم لتعيين التردد إلى القناة المحددة
.للحفظ enter اضغط على

إلضافة .، ستومض القناة للسماح بإضافة المزيد من القنوات والترددات إلى المجموعة المخصصةenter بعد الضغط على
عدة مرات للعودة إلى القائمة menu عند االنتهاء، اضغط على زر .3و 2 المزيد من القنوات والترددات، كرر الخطوتين

.الرئيسية

لجهاز اإلرسال من مجموعة مخصصة IR مزامنة
:Custom Group لجهاز اإلرسال من شاشة قائمة IR لضمان العرض الصحيح لمعلومات المجموعة والقناة، تتم مزامنة

.للوصول إلى شاشة المجموعة المخصصة enter مع استمرار الضغط على زر menu اضغط على
.في جهاز االستقبال sync قم بتشغيل جهاز اإلرسال والضغط على زر

.لجهاز اإلرسال واالستقبال IR قم بمحاذاة إطارات مزامنة
sync good يظهر على الشاشة عند اكتمال مزامنة األشعة تحت الحمراء )IR.(

.لجهاز االستقبال واإلرسال IR ، كرر إجراء المزامنة مرة أخرى، وحافظ بعناية على المحاذاة بين إطارات)IR( في حالة فشل مزامنة األشعة تحت الحمراء :مالحظة

حذف مجموعة مخصصة
.للوصول إلى شاشة المجموعة المخصصة enter مع استمرار الضغط على زر menu اضغط على
).يشار إلى ذلك بواسطة وميض المجموعة( لتمكين تحرير مجموعة ما enter اضغط على

.DEL استخدم أزرار السهم للتنقل إلى شاشة رقم المجموعة والكلمات
.لحذف المجموعة enter اضغط على

:لحذف قنوات فردية من مجموعة مخصصة، قم بما يلي

.قم بالدخول إلى قائمة المجموعات المخصصة وحدد التردد من القناة المطلوب حذفه
.MHz---.---  اضغط مع االستمرار على زر سهم حتى يعرض التردد

.لتأكيد التغيير والخروج menu اضغط مع االستمرار على زر

Wireless Work Bench 6 إنشاء مجموعات مخصصة باستخدام
لمزيد من اإلرشادات التفصيلية WWB6 راجع نظام تعليمات .من خالل الوصول إلى عالمة تبويب تنسيق التردد WWB6 يمكن إنشاء مجموعات مخصصة في

.لتكوين مجموعات مخصصة
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االتصال بالشبكة
DHCP داخليًـا للتكوين التلقائي للشبكة عند االتصال بجهاز توجيه DHCP يستخدم جهاز االستقبال اتصال اإليثرنت بالشبكة مع مكونات أخرى ويتضمن عميل

.ممكّـن

االتصال بشبكة
.أدخل كابل اإليثرنت في مدخل اإليثرنت بالجزء الخلفي من جهاز االستقبال

.قم بتوصيل الكابل إلى جهاز كمبيوتر أو جهاز توجيه
.للمنفذ على جهاز االستقبال لتشير إلى اتصال الشبكة ونسبة استخدام الشبكة LED ستضيء مؤشرات

IP التعيين التلقائي لعنوان
.ممكّـن DHCP على الخادم أو استخدم جهاز توجيه DHCP قم بتمكين خدمة

:لجهاز االستقبال IP تلقائيًـا بتعيين عنوان DHCP عند تشغيل جهاز االستقبال، سيقوم خادم

.االفتراضي DHCP استخدم خيار إعادة تعيين الشبكة المتوفر في قائمة الميزات المتقدمة إلعادة جهاز االستقبال إلى وضع تعيين عنوان :تلميح

تلميحات التكوين
المغطى أو أفضل كابالت اإليثرنت لضمان أداء شبكة موثوق Cat 5 استخدم

على منفذ اإليثرنت لإلشارة إلى أن اتصال الشبكة نشط LED تضيء مؤشرات
إضافية على الشبكة Shure يضيء رمز الشبكة عند اكتشاف جهاز االستقبال أجهزة

يجب تشغيل جميع المكونات بنفس الشبكة الفرعية
استخدم محوالت إيثرنت متعددة لتوسيع الشبكة إلى تركيبات أكبر

استكشاف أخطاء الشبكة وإصالحها
واحد فقط لكل شبكة DHCP استخدم خادم

يجب أن تتشارك جميع األجهزة في نفس قناع الشبكة الفرعية
يجب أن يكون لدى جميع أجهزة االستقبال نفس مستوى مراجعة البرنامج الثابت المثبّـت

:انظر إلى رمز الشبكة المضيء على اللوحة األمامية بكل جهاز

.بمنفذ اإليثرنت LED إذا لم يكن مضيئًـا، تحقق من اتصال الكابل ومؤشرات

.ورمز الشبكة LED ، استبدل الكابل وأعد التحقق من مؤشراتًلمنفذ اإليثرنت مضيئة وكان الكابل متصال LED إذا لم تكن مؤشرات

:بالشبكة WWB6 للتحقق من اتصال

.واستخدم عرض اإلحصاء لمشاهدة األجهزة المتصلة بالشكبة WWB6 ابدأ تشغيل برنامج
وانظر ما إذا كان بإمكانك اختبار االتصال من جهاز )مثل جهاز استقبال( ألحد األجهزة على الشبكة IP في حالة عدم إمكانية القيام بذلك، اعثر على عنوان

.WWB6 الكمبيوتر يقوم بتشغيل
".192.168.1.100" مثل( للجهاز "IP أمر اختبار اتصال عنوان" ، اكتبWINDOWS/MAC من مطالبة أمر

في حالة إعادة اختبار االتصال .لجهاز الكمبيوتر االتصال بالجهاز على الشبكة ٍ، يمكن حينئذ)عدم فقدان الحزمة( في حالة إعادة اختبار االتصال لرسالة نجاح
.لجهاز الكمبيوتر في نفس الشبكة الفرعية كجهاز استقبال IP من عنوان ٍ، تحقق حينئذ%)100 فقدان الحزمة بنسبة( لرسالة فشل

، تحقق مما إذا كانت جُـدر الحماية معطلة أو السماح بمرور نسبةWWB6 في حالة نجاح اختبارات االتصال واستمرار عدم ظهور األجهزة في إحصاء
.تحقق من عدم منع إعدادات جدار الحماية من الوصول إلى الشبكة .للتطبيق WWB استخدام شبكة

وقناع الشبكة الفرعية يدويًـا IP تعيين عنوان
.Wireless Workbench وأقنعة الشبكة الفرعية يدويّـًـا من قائمة الخيارات المتقدمة في جهاز االستقبال أو من لوحة المراقبة في تطبيق IP يمكن تعيين عناوين

.لضمان االتصال المناسب بالشبكة IP يجب أن تكون إعدادات الشبكة المُـدخلة يدويّـًـا صالحة ومتوافقة مع بروتوكوالت
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قائمة جهاز االستقبال
.تفصل فاصلة عشرية بين كل مجموعة .أحرف بحد أقصى 3 تحتوي كل مجموعة على .مجموعات أرقام 4 وعناوين الشبكة الفرعية على IP تحتوي عناوين

:يظهر المخطط التالي كيفية تعيين المجموعات إلى شاشة جهاز االستقبال .أو عنوان شبكة فرعية، يجب تحرير المجموعات األربع بشكل فردي IP عند تعيين عنوان

.للوصول إلى شاشة الخيارات المتقدمة اإلدخال على زر ًمع الضغط مطوال القائمة اضغط على
.IP للتنقل إلى قائمة عنوان menu اضغط على زر

.enterواضغط على )ثابت( St استخدم أزرار السهم لتعيين الوضع إلى
.للحفظ والمتابعة إلى المجموعة التالية enter اضغط على .استخدم أزرار السهم لتحرير المجموعة األولى

.لتحرير المجموعات الثالث المتبقية enter استخدم أزرار السهم وزر
استخدم أزرار السهم للتمرير إلى وتحديد قيمة معينة مسبقًـا لجميع مجموعات .عند تحرير المجموعات األربع، ستعرض الشاشة قائمة قناع الشبكة الفرعية

.القناع الفرعي
.عند االنتهاء، اضغط على زر اإلدخال لحفظ اإلعدادات

.DHCP أيضًـا الستعادة عنوان Network Reset يمكن استخدام خيار قائمة ).تلقائي( AU وحدد IP التلقائي، قم بالدخول إلى قائمة عنوان DHCP IP الستعادة عنوان :ملحوظة

Wireless Workbench
.Wireless Workbench في تطبيق القناة خصائص افتح عالمة تبويب

.وقم بتعيين وضع االتصال بالشبكة إلى يدوي المساعدة األدوات حدد
.Subnetو IP أدخل أرقامًـا صالحة في

.Apply عند االنتهاء، حدد

االتصال بنظام تحكم خارجي
.عبر كابالت اإليثرنت )Crestron أو AMX( يمكن اتصال جهاز االستقبال بأنظمة تحكم خارجية

)هو العميل QLXD ؛ جهاز استقبالTCP/IP( إيثرنت :التوصيل
2202 :المنفذ

Shure إدارة النظام لديك باستخدام برنامج
Wireless Workbench

.Wireless Workbench ا من التخطيط قبل العرض وحتى مراقبة القناة المباشرة، باستخدامًقم بإدارة كل جانب من جوانب أداء النظام الالسلكي، بدء

.Workbench لتنزيل Wireless Workbench صفحة تفضل بزيارة
.مع نظامك Workbench لمعرفة كيفية استخدام Workbench صفحة تعليمات تفضل بزيارة

http://www.shure.com/wwb
http://www.shure.com/wwb
http://www.shure.com/wwb
https://shure-content-files.s3.us-east-2.amazonaws.com/Pubs/WWB6/en-US/index.html
https://shure-content-files.s3.us-east-2.amazonaws.com/Pubs/WWB6/en-US/index.html
https://shure-content-files.s3.us-east-2.amazonaws.com/Pubs/WWB6/en-US/index.html
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ShurePlus Channels تطبيق
كتطبيق Wireless Workbench استخدم أيضًـا .ShurePlus Channels باستخدام Wi-Fi راقب العناصر األساسية للتشغيل الالسلكي على جهاز محمول عبر

.اًمستقل الحتياجات التنسيق األقل تعقيد

.ShurePlus Channels لتنزيل Channels صفحة تفضل بزيارة
.مع نظامك Channels لمعرفة كيفية استخدام Channels دليل مستخدم تفضل بزيارة

تحديثات البرنامج الثابت
بشكل دوري، يتم تطوير إصدارات جديدة من البرنامج الثابت لتضمين ميزات وتحسينات .البرنامج الثابت هو برنامج مضمّـن في كل مكون يتحكم في الوظائف

.إضافية

إصدار البرنامج الثابت
.عند تحديث البرنامج الثابت لجهاز االستقبال، قم بتحديث جهاز اإلرسال بنفس إصدار البرنامج الثابت لضمان التشغيل المتسق

، يجب أن)بما في ذلك أجهزة اإلرسال( بحد أدنى، جميع األجهزة بالشبكة ).1.2.14 مثل،( MAJOR.MINOR.PATCH يتم ترقيم إصدار البرنامج الثابت بالتنسيق
).x.1.2 مثل،( تتضمن نفس أرقام الحد األقصى والحد األدنى إلصدار البرنامج الثابت

تنزيل البرنامج الثابت وتحديثه
Shure مجمّـعة أيضًـا مع برنامج Shure Update Utility كما أن أداة .www.shure.com المجانية من خالل زيارة موقع Shure Update Utility تتوفر أداة

Wireless Workbench.

.Shure Update Utility راجع إرشادات المساعدة الستخدام

تحديث جهاز االستقبال
.ال تقم بإيقاف تشغيل جهاز اإلرسال حتى يكتمل التحديث .تأكد من الحفاظ على توصيالت طاقة جهاز اإلرسال والشبكة أثناء تحديث البرنامج الثابت !تنبيه

.قم بتوصيل جهاز االستقبال والكمبيوتر بنفس الشبكة
.Shure Update Utility افتح

.للعثور على التحديثات المتوفرة firmware انقر فوق عالمة التبويب
.في حالة استيراد ملفات البرنامج الثابت يدويًـا Import استخدم الزر

.بجوار كل جهاز Version to install وقم بتحديد خانة Update Device انقر فوق عالمة التبويب
.لتحميل البرنامج الثابت إلى األجهزة المتصلة بالشبكة Send Updates انقر فوق

.عند اكتمال التنزيل، سيقوم جهاز االستقبال بإعادة التمهيد باستخدام البرنامج الثابت المحدث المثبّـت

تحديث جهاز اإلرسال
يمكنك تنزيل البرنامج الثابت ألجهزة اإلرسال المحمولة باليد والمحمولة على الجسم، أو .لتحديث أجهزة اإلرسال، قم بتنزيل البرنامج الثابت إلى جهاز االستقبال

.يقوم جهاز االستقبال بإرسال البرنامج الثابت إلى جهاز اإلرسال باستخدام إطار مزامنة األشعة الحمراء .ألجهزة اإلرسال السطحية والمعقوفة

.update للتنقل إلى قائمة menu استخدم زر .للوصول إلى شاشة الخيارات المتقدمة enter مع استمرار الضغط على الزر menu اضغط على

https://www.shure.com/en-US/products/software/shure_plus_channels
https://www.shure.com/en-US/products/software/shure_plus_channels
https://www.shure.com/en-US/products/software/shure_plus_channels
https://pubs.shure.com/guide/Channels/en-US
https://pubs.shure.com/guide/Channels/en-US
https://pubs.shure.com/guide/Channels/en-US
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ال يمتلك جهاز االستقبال أكثر من نوع واحد من البرامج الثابتة في المرة .اًيعرض جهاز االستقبال نوع البرنامج الثابت بجهاز اإلرسال الذي أصبح متوفر
.الواحدة

HH BP = برنامج ثابت لألجهزة المحمولة باليد أو المحمولة على الجسم
BN GN = برنامج ثابت لألجهزة السطحية أو المعقوفة

.لبدء التحديث enter اضغط على
األحمر مضيئًـا لإلشارة إلى LED سيظل مؤشر .لجهازي اإلرسال واالستقبال IR ، قم بمحاذاة منافذ مزامنةIR األحمر لمزامنة LED عندما يومض مؤشر

.المحاذاة الصحيحة وسيبدأ التنزيل تلقائيًـا
.بشاشة جهاز االستقبال %)100 إلى 0 من( حافظ على المحاذاة أثناء التحديث، وراقب تقدم التنزيل

، فقم بالتحديث مرة أخرى بنوع جهازErr. 09 إذا ظهر على الشاشة .على شاشة جهاز االستقبال "TX Update good" عند اكتمال التحديث، تظهر الرسالة
.إرسال يطابق البرنامج الثابت المثبت على جهاز االستقبال

حل المشاكل
...راجع الحلالمشكلة

الطاقة، أو الكابالت، أو تردد الصوتعدم وجود صوت

االكتساب، أو الكابالت، أو تقليل التداخل، أو التردد الالسلكيالصوت الضعيف أو التشوه

التردد الالسلكيضعف النطاق، اندفاعات الضوضاء غير المرغوب فيها، أو المشكالت

يتعذر إيقاف تشغيل جهاز اإلرسال أو تغيير إعدادات التردد، أو تتعذر برمجة
.جهاز االستقبال

أقفال الواجهة

عدم مطابقة التشفير.بعد تعطيل التشفير FAIL تظهر شاشة جهاز االستقبال

للمجموعات المخصصة IR مزامنة"--" تظهر شاشة المجموعة والقناة

الطاقة

.استبدل البطاريات أو أعد شحنها عند الضرورة .تحقق من مؤشرات البطارية .ا كهربائيًـا كافيًـاًتأكد من أن جهاز االستقبال وجهاز اإلرسال يتلقيا جهد

الكسب

على الجزء الخلفي من جهاز االستقبال يتطابق )فقط XLR إخراج( mic/line تأكد من أن إعداد مفتاح .اضبط اكتساب النظام في الجزء األمامي من جهاز االستقبال
.مع إدخال وحدة التحكم بمزج األصوات، أو مضخم الصوت، أو المعالج
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الكابالت

.استبدلها عن الضرورة .افحص الكابالت بحثًـا عن وجود تلف بها .تحقق من أن جميع الكابالت والموصالت مدمجة بشكل كامل أو مؤمّـنة إلى الوضع

عمليات تأمين الواجهة

.في حالة الوصول إلى عنصر تحكم مؤمّـن، سيومض رمز التأمين على الشاشة .يمكن تأمين جهاز اإلرسال وجهاز االستقبال لمنع التغييرات العرضية أو غير المرخصة
.اتبع اإلرشادات إللغاء تأمين جهاز االستقبال أو اإلرسال

عدم مطابقة البرنامج الثابت

"تحديثات البرنامج الثابت" راجع موضوع .يجب أن تكون ألجهزة اإلرسال وأجهزة االستقبال المقترنة نفس إصدار البرنامج الثابت المثبّـت لضمان التشغيل المتسق
.إلجراء تحديث للبرنامج الثابت

عدم مطابقة التشفير

.بين جهاز اإلرسال واالستقبال لمسح الخطأ IR قم بإجراء مزامنة .لإلشارة إلى اكتشاف عدم مطابقة لمفتاح تشفير

للمجموعات المخصصة IR مزامنة

 راجع موضوع .لضمان العرض الدقيق لمعلومات القناة والمجموعة Custom Groups من قائمة IR عند استخدام مجموعات مخصصة، قم دائمًـا بإجراء مزامنة
Custom Groups لمزيد من التفاصيل اإلضافية.

)RF( التردد الالسلكي

قم بقياس نطاق جهاز اإلرسال قبل األداء لتجنب التشغيل .للتردد الالسلكي عندما يكون جاز اإلرسال المرتبط داخل نطاق جهاز االستقبال LED ستتم إضاءة مؤشر
.المتجاوز لنطاق جهاز اإلرسال المحدد

أو يمكن أن تكون من مصدر تداخل، مثل بث يمكن أن تكون اإلشارة من جهاز اإلرسال، .تشير أشرطة مقياس التردد الالسلكي إلى كمية طاقة التردد الالسلكي المستلمة
تحقق من المنطقة الصحيحة .بالقناة ٍفي حالة عرض المقياس لمستوى فردي عندما يكون جهاز اإلرسال متوقفًـا عن التشغيل، يمكن أن يكون هناك تداخل حينئذ .تلفاز

.لمصادر التداخل أو قم بتغيير جهاز االستقبال إلى تردد واضح

.تجنب أنظمة التشغيل المتعددة في تقارب مغلق .باللون األحمر إلى التحميل الزائد للتردد الالسلكي RF لـ LED يشير مؤشر

توافق التردد

قم بإجراء مسح ومزامنة لضمان تعيين جهاز اإلرسال وجهاز االستقبال إلى نفس القناة أو التردد
).إلخ....G50، J50، L50( انظر إلى الملصق الموجود على جهاز االستقبال واإلرسال للتأكد من أنهما في نفس النطاق

تقليل التشويش

.لنقل اإلعدادات إلى جهاز اإلرسال IR قم بإجراء مزامنة .قم بإجراء مسح للعثور على أفضل تردد مفتوح
.سيحدث التداخل في حالة تعيين جهازي إرسال إلى نفس القناة .بالنسبة لألنظمة المتعددة، تأكد من أن كل جهاز استقبال معين إلى قناة فردية

حافظ على خط رؤية فيما بين هوائيات جهاز اإلرسال واالستقبال
مثل مشغالت األقراص المضغوطة، وأجهزة( ا عن الكائنات المعدنية أو المصادر األخرى لتداخل التردد الالسلكيًقم بنقل هوائيات جهاز االستقبال بعيد

).الالسلكية )PSM( الكمبيوتر، والتأثيرات الرقمية، ومحوالت الشبكة، وكابالت الشبكة، وأنظمة مراقبة االستريو الشخصية
).انظر أدناه( قم بتقليل تحميل التردد الالسلكي الزائد

زيادة النطاق

Hi قم بزيادة مستوى طاقة التردد الالسلكي لجهاز اإلرسال
استخدم هوائيا اتجاهية نشطة، أو نظام توزيع هوائيات، أو ملحقات هوائيات أخرى لزيادة نطاق التردد الالسلكي
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تقليل فرط تحميل التردد الالسلكي

:على مقياس التردد الالسلكي، حاول إجراء ما يلي OL في حالة ظهور رمز التردد الالسلكي

Lo إلى Hi قم بتقليل مستوى طاقة التردد الالسلكي لجهاز اإلرسال من
)قدمًـا 20( أمتار 6 ا عن جهاز االستقبال؛ على األقلًقم بنقل جهاز اإلرسال بعيد

.إذا كنت تستخدم هوائيات نشطة، فقلل كسب الهوائي أو المضخم
استخدم الهوائيات لجميع االتجاهات

رموز الخطأ والحلول
.يتم إنشاء رموز الخطأ عند اكتشاف جهاز االستقبال حالة يمكن أن تؤثر على أداء النظام

.في حالة ظهور خطأ في جهاز االستقبال، استخدم الجدول التالي لتحديد المشكلة والعثور على الحل المطابق

الحلولالوصفرمز الخطأ

Err.001Audio CompatibilityUpdate transmitter and receiver firmware to the latest version.

Err.002
Encryption Mismatch between
Shure product lines

Set encryption to off for components from different Shure products
lines, such as QLX-D and ULX-D.

Err.003Encryption Mode Mismatch
Perform an IR sync between the transmitter and receiver to clear the
error.

Err.004Band Mismatch
Receiver and transmitter are operating in overlapping frequencies from
different bands.

Err.005Frequency Mismatch
Receiver and transmitter are from bands that do not share compatible
frequencies.

Err.006No Frequencies FoundRescan or use WWB to find a frequency.

Err.007Firmware Version Self-Test Failed
Use the Shure Update Utility to update the unit to the latest firmware. If
the error persists, contact Shure Support.

Err.008
Shure SB900 battery runtime does
not appear on display

Check that battery is firmly installed into the battery compartment. If
condition persists, replace the battery.

Err.009Transmitter Type Mismatch

To complete the firmware update, match the type of transmitter to the
type of firmware the receiver currently has.

HH BP = handheld or bodypack firmware
BN GN = gooseneck or boundary firmware

Err.010Battery Hot (Warning)

Remove the transmitter from any possible external heat sources. Let
the device cool itself down. Consider swapping the battery to continue
operation.

All batteries should be stored and operated away from external heat
sources in reasonable temperature conditions for best performance.

If the condition persists, contact Shure support.
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الحلولالوصفرمز الخطأ

Err.011Battery Hot Shutdown

Let the device cool itself down and then consider swapping Swap the
battery to continue operation.

All batteries should be stored and operated away from external heat
sources in reasonable temperature conditions for best performance.

Identify any possible external heat sources to the transmitter and
operate the transmitter away from those external heat sources.

If the condition persists, contact Shure support.

اتصل بخدمة دعم العمالء
.للحصول على المساعدة اتصل بخدمة دعم العمالء لدينا لم تعثر على ما تحتاجه؟

المُـلحقات
ملحقات اختيارية

البطاريات والشواحن
Shure.SB900B بطارية ليثيوم أيون القابلة إلعادة الشحن من

SBC800-USثُـماني الفتحات Shure شاحن بطارية

PS45USSBC200-US شاحن اإلرساء المزدوج مع مصدر اإلمداد بالطاقة

SBC200شاحن اإلرساء المزدوج، مصدر اإلمداد بالطاقة غير مضمّـن

2-Bay networked docking chargerSBC220

SBC100شاحن بطارية فردي

AxientSBC-AX وحدة شحن

PS50USSBC210 شاحن بطارية محمول ثنائي الفتحة مع مصدر اإلمداد بالطاقة

المتوافق المزود بمصدر طاقة تيار SB900 تشغيل الميكرفون المثبت بالجسد
.من البطاريات ًمتردد بدال

SBC-DC

UHF مضخم توزيع طاقة الهوائي

UA844SWB/LCبدون كابالت الطاقة/مع UHF موزع الهوائي واسع النطاق

UHFUA844SWB/LC-AR نظام توزيع طاقة الهوائي

https://www.shure.com/en-US/about-us/contact-us#form
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UHFUA844SWB/LC-BR نظام توزيع طاقة الهوائي

UHFUA844SWB/LC-AZ نظام توزيع طاقة الهوائي

UHFUA844SWB/LC-C نظام توزيع طاقة الهوائي

UHFUA844SWB/LC-E نظام توزيع طاقة الهوائي

UHFUA844SWB/LC-J مضخم توزيع طاقة الهوائي

UHFUA844SWB/LC-K مضخم توزيع طاقة الهوائي

UHFUA844SWB/LC-UK مضخم توزيع طاقة الهوائي

UABIAST

مصدر إمداد بالطاقة موصّـل

UABIAST-US

UABIAST-UK

UABIAST-BR

UABIAST-AR

UABIAST-E

UABIAST-CHN

UABIAST-K

UABIAST-J

UABIAST-AZ

UABIAST-TW

الهوائيات وأجهزة التضخيم الموصلة
In-Line Antenna Amplifier, 174-216 MHzUA834V

In-Line Antenna Amplifier, 470-902 MHzUA834WB

In-Line Antenna Amplifier, 902-960 MHzUA834XA

UA874Eميجا هرتز 790-470 الهوائي االتجاهي النشط

UA874USميجا هرتز 698-470 الهوائي االتجاهي النشط

UA874WBميجا هرتز 900-470 الهوائي االتجاهي النشط

UA874Xميجا هرتز 952-925 الهوائي االتجاهي النشط

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

PA805SWB

PA805Xميجا هرتز 952-944 هوائي اتجاهي سلبي
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UA860SWB)ميجا هرتز 1100-470( هوائي متعدد االتجاهات عريض النطاق

UA221)يوصى به لجهازي استقبال( طقم المجمع والمجزئ/الهوائي السلبي

UA600)تتضمن كابالن ورأسان مجمّـعان( مجموعة األدوات أمامية التركيب

UA505موجي عن بعد 1/2 طقم تثبيت هوائي

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

HA-8241ميجاهرتز 954-944 الهوائي اللولبي،

الكابالت والموصالت
UA802قدم 2 متحد المحور BNC-BNC كبل

لتركيب الهوائي البعيد )م 1.8( أقدام 6 محوري بطول BNC إلى BNC كابل
ULX لنظام الالسلكي

UA806

UA825قدمًـا 25 محوري بطول BNC-BNC كبل

UA850قدمًـا 50 محوري بطول BNC-BNC كبل

UA8100قدم 100 محوري بطول BNC-BNC كبل

C8006بوصات 8 كابل إيثرنت رابط،

C803قدم 3 كابل إيثرنت،

C810قدم 10 كابل إيثرنت،

C8100قدم 100 كابل إيثرنت، قوي

C825قدمًـا 25 كابل إيثرنت، قوي

C850قدمًـا 50 كابل إيثرنت، قوي

هوائيات جهاز استقبال لكافة االتجاهات نصف موجي
UA8-470-542ميجاهرتز 470-542

UA8-500-560ميجاهرتز 500-560

UA8-518-598ميجاهرتز 518-598

UA8-554-638ميجاهرتز 554-638

UA8-596-698ميجاهرتز 596-698

UA8-670-742ميجاهرتز 670-742

UA8-690-746ميجاهرتز 690-746

UA8-694-758ميجاهرتز 694-758

UA8-710-790ميجاهرتز 710-790
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UA8-740-814ميجاهرتز 740-814

UA8-750-822ميجاهرتز 750-822

UA8-774-865ميجاهرتز 774-865

UA8-900-1000ميجاهرتز 00-1000

األجهزة، الحقائب، والملحقات
WA610حقيبة حمل

Shure HandheldUAMS/BK محول كتم الصوت ألجهزة إرسال

1/4 لموصل )TA4F( سنون 4 ، موصل صغير)م 75(. قدمًـا 2.5 كابل، جهاز،
.بوصة

WA302

مع موصل بزاوية )TA4F( سنون 4 ، موصل صغير)م 0.7( كابل، جهاز، قدمان
Shure Wireless بوصة، مستخدم مع أجهزة إرسال 1/4 يمنى

Bodypack
WA304

WA305لكابل جيتار متميز TQG موصل مسنن

WA306لكابل جيتار متميز TQG موصل إزالج

XLR لموصل )TA4F( سنون 4 ، موصل صغير)م 1.3( قدم 4 كابل، جهاز،
(F)مستخدم مع أجهزة إرسال ، Shure Bodypack.

WA310

WA360إيقاف التشغيل المضمن/مفتاح التشغيل

WA661موصّـل Bodypack محول كتم صوت

WA371مشبك للميكروفون الالسلكي

Shure لجميع أجهزة إرسال Neoprene Bodypack حقيبة ذراع
Bodypack.

WA620

األجهزة، الحقائب، والملحقات
WA610حقيبة حمل

A1Kجهاز مكافحة الدوران لجميع أجهزة الميكروفون المحمولة باليد

Shure HandheldUAMS/BK محول كتم الصوت ألجهزة إرسال

WA302.بوصة 1/4 لموصل )TA4F( سنون 4 ، موصل صغير)م 75(. قدمًـا 2.5 كابل، جهاز،

بوصة، مستخدم مع أجهزة 1/4 مع موصل بزاوية يمنى )TA4F( سنون 4 ، موصل صغير)م 0.7( كابل، جهاز، قدمان
Shure Wireless Bodypack إرسال

WA304

WA305لكابل جيتار متميز TQG موصل مسنن

WA306لكابل جيتار متميز TQG موصل إزالج

، مستخدم مع أجهزة إرسالXLR (F) لموصل )TA4F( سنون 4 ، موصل صغير)م 1.3( قدم 4 كابل، جهاز،
Shure Bodypack.

WA310
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WA360إيقاف التشغيل المضمن/مفتاح التشغيل

WA661موصّـل Bodypack محول كتم صوت

WA371مشبك للميكروفون الالسلكي

Shure Bodypack.WA620 لجميع أجهزة إرسال Neoprene Bodypack حقيبة ذراع

الكابالت والموصالت
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

C8006بوصات 8 كابل إيثرنت رابط،

C803قدم 3 كابل إيثرنت،

C810قدم 10 كابل إيثرنت،

C8100قدم 100 كابل إيثرنت، قوي

C825قدمًـا 25 كابل إيثرنت، قوي

C850قدمًـا 50 كابل إيثرنت، قوي

الهوائيات وأجهزة التضخيم الموصلة
UA830Aميجا هرتز 810-792 مضخم الهوائي الموصل،

UA830USTVميجا هرتز 698-470 مضخم الهوائي الموصل،

UA830WBميجا هرتز 900-500 مضخم الهوائي الموصل،

UA830Xمضخم الهوائي الموصل

UA874Eميجا هرتز 790-470 الهوائي االتجاهي النشط

UA874USميجا هرتز 698-470 الهوائي االتجاهي النشط

UA874WBميجا هرتز 900-470 الهوائي االتجاهي النشط

UA874Xميجا هرتز 952-925 الهوائي االتجاهي النشط

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

PA805Xميجا هرتز 952-944 هوائي اتجاهي سلبي

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

UA221)يوصى به لجهازي استقبال( طقم المجمع والمجزئ/الهوائي السلبي
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UA600)تتضمن كابالن ورأسان مجمّـعان( مجموعة األدوات أمامية التركيب

UA505موجي عن بعد 1/2 طقم تثبيت هوائي

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

HA-8241ميجاهرتز 954-944 الهوائي اللولبي،

UHF مضخم توزيع طاقة الهوائي
UA844SWB/LCبدون كابالت الطاقة/مع UHF موزع الهوائي واسع النطاق

UHFUA844SWB/LC-AR نظام توزيع طاقة الهوائي

UHFUA844SWB/LC-BR نظام توزيع طاقة الهوائي

UHFUA844SWB/LC-AZ نظام توزيع طاقة الهوائي

UHFUA844SWB/LC-C نظام توزيع طاقة الهوائي

UHFUA844SWB/LC-E نظام توزيع طاقة الهوائي

UHFUA844SWB/LC-J مضخم توزيع طاقة الهوائي

UHFUA844SWB/LC-K مضخم توزيع طاقة الهوائي

UHFUA844SWB/LC-UK مضخم توزيع طاقة الهوائي

مقسّـم الهوائي النشط
UA845 Eنظام توزيع الهوائي

"UA845 E "Bنظام توزيع الهوائي

UA845Jنظام توزيع الهوائي

UA845-SWBميجا هرتز HF-R 470-952 الهوائي

UA845-SWB-AZميجا هرتز UHF-R 470-952 الهوائي، توزيع الطاقة

UA845-SWB-BRميجا هرتز HF-R 470-952 الهوائي

UA845-SWB-Cميجا هرتز UHF-R 470-952 الهوائي، توزيع الطاقة

UA845-SWB-Eميجا هرتز UHF -R 470-952 الهوائي، توزيع الطاقة

UA845-SWB-Kميجا هرتز HF-R 470-952 الهوائي

UA845USميجا هرتز UHF-R 470-952 الهوائي، توزيع الطاقة

البطاريات والشواحن
Shure Lithium-Ion Rechargeable Battery.SB900B

ShureSB900-8 حزم بطاريات ليثيوم أيون القابلة إلعادة الشحن من 8
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SBC800-USثُـماني الفتحات Shure شاحن بطارية

PS45USSBC200-US شاحن اإلرساء المزدوج مع مصدر اإلمداد بالطاقة

SBC200شاحن اإلرساء المزدوج، مصدر اإلمداد بالطاقة غير مضمّـن

SBC100شاحن بطارية فردي

AxientSBC-AX وحدة شحن

PS50USSBC210 شاحن بطارية محمول ثنائي الفتحة مع مصدر اإلمداد بالطاقة

SBC-DC.من البطاريات ًالمتوافق المزود بمصدر طاقة تيار متردد بدال SB900 تشغيل الميكرفون المثبت بالجسد

WA582Bحقيبة سوداء للجهاز

المواصفات
نطاق تردد ناقل التردد الراديوي

)راجع جدول نطاق التردد وطاقة اإلخراج( يختلف حسب المنطقة ,ميجاهرتز937.5–470

نطاق العمل
)قدم 328 ( م 100

حجم خطوة موالفة التردد الالسلكي
يختلف حسب المنطقة ,كيلوهرتز 25

رفض صورة اإلشارة
نموذجي ,ديسيبل 70أكبر من

مدى حساسية التردد الراديوي
ديسيبل ميلي وات97-

BER 10 بمعدل

زمن االنتقال
ميللي ثانية 2.9<

االستجابة للتردد الصوتي
QLXD120 – 20 ديسيبل 1(± كيلوهرتز(

QLXD2يعتمد ذلك على نوع الميكروفون :مالحظة

نطاق الصوت الديناميكي
10+ كسب النظام بمعدل

نموذجي ,A المرجّـح ,ديسيبل 120أكبر من

إجمالي التشويش التوافقي
10+ كسب النظام بمعدل ,ديسيبل 12- إدخال

-5
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>0.1%

قطبية صوت النظام
وطرف المخرج )XLR لمخرج 3 فيما يتعلق بالسن( 2 ا كهربائيًـا موجبًـا على السنًصدر الضغط اإليجابي على غشاء الميكروفون جهد

).بوصة 1/4( ملم 6.35

نطاق درجة حرارة التشغيل
-18°C (0°F) 50 إلى°C (122°F)

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

عمر البطارية

QLXD
SB900Bقلوية

ميجاوات 1/10ميجاوات 1/10

ساعات 8ساعات 8:55>865 إلى 470

ساعات 6>ساعات 7:58>928 إلى 902

ساعات 8:30>ساعات 8:55>216 إلى 174

ساعات 6>ساعات 7:30>1800 إلى 1240

.يختلف وقت تشغيل البطارية حسب جهة التصنيع وعمر البطارية .القيم الواردة بهذا الجدول تنطبق بشكل نموذجي على البطاريات الحديثة عالية الجودة

QLXD4
األبعاد

البُـعد × العرض × الطول ),بوصة x 5.94 بوصة x 7.75 بوصة 1.63( مم x 151 مم x 197 مم 41

الوزن
بدون هوائيات ),رطل 1.71( جرام777

الجزء الخارجي
صلب

متطلبات الطاقة
)طرف موجب( مزود من مصدر إمداد طاقة خارجي ,أ 0.4 @ فولت تيار مباشر 12

خرج التردد الالسلكي
رفض االستجابة الطفيلية

نموذجي ,ديسيبل 80أكبر من

نوع الموصل
BNC
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المعاوقة
أوم 50

إخراج الصوت
نطاق ضبط التضخيم

ديسيبل 42+ إلى 18-

ديسيبل 1 بتدرج

التكوين
1/4) "6.35 mm(متوازن المعاوقة )أرضي=أرضي، جلبة=بدون صوت، جلبة=صوت، حلقة=طرف(

XLRصوت=3 ،+ صوت=2 أرضي،=1( متوازن (−

المعاوقة
1/4) "6.35 mm(100 أوم )أومغير متوازن 50(

XLR100 أوم

إخراج كامل النطاق
1/4) "6.35 mm(+12  فولت ديسيبل

XLRإعداد LINE= +18  إعداد ,فولت ديسيبل MIC= -12  فولت ديسيبل

الخط/مفتاح الميكروفون
ديسيبل 30 لوحة

حماية طاقة الفانتوم
1/4) "6.35 mm(نعم

XLRنعم

الشبكات
واجهة الشبكة

ميجابايت 10/100 شبكة إيثرنت أحادية المنفذ

إمكانية معالجة الشبكة
يدوي IP أو عنوان DHCP خادم

أقصى طول للكابل
)قدم 328( م 100

QLXD1
نطاق إزاحة الميكروفون

)ديسيبل 3 بخطوات كل منها( ديسيبل 21 إلى 0 من

نوع البطارية
فولت 1.5 بقوة AA أو بطاريات بحجم Shure SB900B بطارية ليثيوم أيون قابلة إلعادة الشحن طراز
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األبعاد
العمق، من دون الهوائي × العرض × الطول )بوصة 0.92 × بوصة 2.57 × بوصات 3.38( مم 23 × مم 65 × مم 86

الوزن
، من دون البطاريات)أونصات 4.9( جرامًـا 138

اإلطار
ألومنيوم مصبوب

إدخال الصوت
الموصل

، انظر الرسم للحصول على تفاصيل)TA4M( سنون 4 موصّـل صغير ذكر من

التهيئة
غير متوازن

المعاوقة
مللي أوم، انظر الرسم للحصول على تفاصيل 1

الحد األقصى لمستوى اإلدخال
من إجمالي التشويه التوافقي %1 كيلو هرتز عند 1

)فولت من الذروة إلى الذروة 7.5( ديسيبل فولت 8.5

للمضخم األولي )EIN( ضوضاء الدخل المكافئ
20≥ + إعداد كسب النظام

، نموذجيA ديسيبل فولت، المرجّـح  120-

خرج التردد الالسلكي
الموصل

SMA

نوع الهوائي
موجي 1/4

المعاوقة
أوم 50

النطاق الترددي المشغول
كيلوهرتز 200<

نوع التعديل
Shure رقمي خاص بـ

الطاقة
ميجاواط 10 ميجاواط أو 1
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QLXD2
نطاق إزاحة الميكروفون

)ديسيبل 3 بخطوات كل منها( ديسيبل 21 إلى 0 من

نوع البطارية
فولت 1.5 بقوة AA أو بطاريات بحجم Shure SB900B بطارية ليثيوم أيون قابلة إلعادة الشحن طراز

األبعاد
)بوصة 2.0 × بوصات 10.6( مم 51 × مم 269 القطر × الطول

الوزن
، من دون بطاريات)أونصة 12.1( جرامات 307

اإلطار
ألومنيوم مشكّـل

إدخال الصوت
التهيئة

غير متوازن

الحد األقصى لمستوى اإلدخال
من إجمالي التشويه التوافقي %1 كيلو هرتز عند 1

، نموذجي)SM58( ديسيبل بمستوى ضغط الصوت 145

خرج التردد الالسلكي
نوع الهوائي

حلزوني أحادي النطاق متكامل

النطاق الترددي المشغول
كيلوهرتز 200<

نوع التعديل
Shure رقمي خاص بـ

الطاقة
ميجاواط 10 ميجاواط أو 1
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موصالت إخراج جهاز االستقبال

TA4M مخطط موصل اإلدخال

أرضي①

فولتية االنحياز②

إدخال الصوت③

أرضي④

طاقة إخراج نطاق التردد وجهاز اإلرسال
)* )RMS( جذر متوسط مربع ميجاوات ( الطاقة)ميجاهرتز( نطاق الترددالنطاق

G50470 10 / 5341 إلى

G51470 10 / 5341 إلى

G52479 10 / 5341 إلى

G53470 10 / 5101 إلى

G62510 10 / 5301 إلى

H50534 10 / 5981 إلى

H51534 10 / 5981 إلى

H52534 10 / 5651 إلى



Shure Incorporated

53/55

)* )RMS( جذر متوسط مربع ميجاوات ( الطاقة)ميجاهرتز( نطاق الترددالنطاق

H53534 10 / 5981 إلى

J50572 10 / 6361 إلى

J51572 10 / 6361 إلى

JB806 10 / 8101 إلى

K51606 10 / 6701 إلى

K52606 10 / 6701 إلى

L50632 10 / 6961 إلى

L51632 10 / 6961 إلى

L52632 10 / 6941 إلى

L53632 10 / 7141 إلى

M19694 703 إلى )Thailand(1 / 10

P51710 10 / 7821 إلى

P52710 10 / 7821 إلى

Q12748 758 إلى )Thailand(1 / 10

Q51794 80610 إلى

S50823 10 / 8651 إلى 863 ,832 إلى

V50174 10 / 2161 إلى

V51174 10 / 2161 إلى

V52174 21010 إلى

X51925 -937.51 / 10

X52902 928 إلى )All Americas except Brazil(1 / 10

X53902 928 إلى 915 ,907.500 إلى )Brazil(1 / 10

X54915 928 إلى )Australia(1 / 10

Z171492 10 / 15251 إلى

Z181785 10 / 18051 إلى

Z191785 10 / 18001 إلى

Z201790 10 / 18051 إلى

الطاقة التي يتم توصيلها إلى منفذ الهوائي *

.قد ال تكون نطاقات التردد متوفرة للبيع أو معتمدة لالستخدام في جميع الدول أو المناطق :مالحظة



Shure Incorporated

54/55

1
2

.، يجب عدم استخدامه سوى في المناطق الداخلية فقط)ميجاهرتز Z17 )1492-1525 فيما يخص النطاق

المستخدم في أستراليا، ينص ترخيص تصنيف األجهزة ذات التداخالت المنخفضة المحتملة في االتصاالت )ميجاهرتز Z19 )1785-1800 فيما يخص النطاق
.ميجاهرتز عند استخدامه في األماكن المفتوحة 1800-1790 يجب تشغيل النظام في نطاق :، المالحظة ج على أنه30 ؛ البند2015 الالسلكية لعام

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，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。 第十四條

低功率射頻電機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。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機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。

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดทางเทคนิคของ กสทช.

شهادات االعتماد
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic

Development Canada’s licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

This device may not cause interference.
This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

QLXD1, QLXD2, QLXD4
:المنتج يلبي المتطلبات األساسية لجميع التوجيهات األوروبية التالية

EC/2008/34 ، بالصيغة المعدلة بواسطةWEEE 2012/19/EU توجيهات
RoHS EU 2015/863 توجيهات

يرجى اتباع نظام إعادة التدوير اإلقليمي للبطاريات والنفايات اإللكترونية :مالحظة

ويتوافر النص الكامل إلعالن التطابق من االتحاد .EU/2014/53 أن هذا الجهاز الالسلكي متوافق مع التوجيه Shure Incorporated وبموجب هذا، تعلن شركة
http://www.shure.com/europe/compliance :األوروبي على عنوان اإلنترنت التالي

:الممثل األوروبي المعتمد
Shure Europe GmbH

أوروبا، الشرق األوسط وأفريقيا - المقرات الرئيسية
اعتمادات مناطق أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا :القسم

Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Germany

0 49 92-7262-49 :هاتف
4 11 49 92-7262-49 :فاكس

EMEAsupport@shure.de :البريد اإللكتروني

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

QLXD1, QLXD2
.74 القسم FCC معتمد بموجب

.RSS-210و RSS-102 في كندا بموجب )IC( معتمد من إدارة الصناعات الكندية

)IC: 616A-QLXD1G50، 616A-QLXD1H50، 616A-QLXD1J50، 616A-QLXD1L50، 616A-QLXD2G50، 616A-QLXD2H50، 616A-
QLXD2J50، 616A-QLXD2L50.

http://www.shure.com/europe/compliance
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FCC: DD4QLXD1G50، DD4QLXD1H50، DD4QLXD1J50، DD4QLXD1L50، DD4QLXD2G50، DD4QLXD2H50، DD4QLXD2J50،
DD4QLXD2L50.

IC: 616A-QLXD1X52، 616A-QLXD2X52

FCC: DD4QLXD1X52، DD4QLXD2X52

IC: 616A-QLXD1V50، 616A-QLXD2V50

FCC: DD4QLXD1V50، DD4QLXD2V50

ديسيبل موحد الخواص بشكل نموذجي وينخفض عند طرفي 6- يبلغ الكسب االسمي لهوائي المساحات الخالية في منتصف النطاق :V51و V50 بالنسبة إلى أجهزة اإلرسال التي تعمل في النطاقين :مالحظة
.ديسيبل إضافية 4- النطاق

QLXD4
.من قوانين لجنة االتصاالت الفيدرالية 15 معتمدة بموجب إعالن التوافق مع شروط القسم

.IEC 60065 يتوافق مع متطلبات السالمة الكهربائية المستندة إلى
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