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SBRC   
شاحن بطاريات

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

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

:مالحظة
.يكمن الغرض من هذا الجهاز في استعماله في االستخدامات الصوتية االحترافية

.EMC قد يؤدي استخدام أنواع كابالت أخرى إلى تدهور أداء .على استخدام أنواع الكابالت المزودة والموصى بها EMC تعتمد مطابقة
قد يؤدي استخدامه مع غير الوحدات المحددة وحزم البطارية .وحزم البطارية المصممة له Shure استخدم شاحن البطارية هذا فقط مع وحدات شحن

.الخاصة به إلى زيادة مخاطر اندالع حريق أو حدوث انفجار
.عليها بشكل صريح إلى إبطال سلطتك في تشغيل هذا الجهاز Shure Incorporated قد يؤدي إدخال أي تغييرات أو تعديالت لم توافق شركة

.الرجاء اتباع نظام إعادة التدوير اإلقليمي للبطاريات والتحزيم والنفايات اإللكترونية

المزود بحامل تثبيت SBRC شاحن
ويقبل شاحن .ما يصل إلى ثماني بطاريات قابلة إلعادة الشحن في مساحة حامل صغيرة وفردية )SBRC( المزود بحامل تثبيت Shure يدعم شاحن بطاريات

SBRC وحدات الشحن القابلة للتبديل التي تالئم بطاريات Shure الليثيوم أيون بما في ذلك AXT910 وAXT920 وSB900B. وتعرض اللوحة األمامية سهلة
مثل درجة الحرارة وعدد دورات( القراءة معلمات البطاريات األساسية بما في ذلك مؤشرات سالمة البطارية والوقت المتبقي حتى اكتمال الشحن وحالة الشحن

.لتتبع حالة البطارية SBRC المراقبة عن بعد لشاحن Shure Wireless Workbench وعند التوصيل بالشبكة، يوفر برنامج ).الشحن

الميزات
بطاريات أجهزة إرسال محمولة باليد ومحمولة على الجسم 8 وحدات شحن قابلة للتبديل للمزج وتوفيق عدد

حل شحن وتخزين بطارية جاهزة للتجوال مع عرض الحالة الشاملة
.بالمائة من السعة خالل ساعة؛ وحتى السعة الكاملة خالل ثالث ساعات 50 شحن البطاريات حتى

Shure Wireless Workbench قابلة لالتصال بالشبكة تمامًـا لمراقبة جميع معلمات حالة الشحن في برنامج

®
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وضع التخزين لشحن أو تفريغ شحن البطاريات للجهد الكهربي األمثل للتخزين
يتتبع مقاييس سالمة البطارية لعدد دورات الشحن والنسبة المئوية للسعة األصلية

لوحة تحكم بالواجهة بسيطة من ثالثة أزرار

المكونات المضمّـنة
IEC (1) كابل طاقة تيار متناوب

.يختلف رقم القطعة حسب المنطقة
المحلي التابع Shure اتصل بممثل

من المعلومات ٍلك لمعرفة مزيد

C803)1( قدم 3 كابل إيثرنت مصفح

90XN1371)1( طقم المعدات

30B13476)8( براغي تركيب لوحدات الشاحن

الملحقات االختيارية
الملحقات االختيارية

SB900BSBC-AX للبطارية SBC-AX وحدة الشحن

SB910SBM910 للبطارية SBM910 وحدة الشحن

SB910MSBM910M للبطارية SBM910M وحدة الشحن

SB920ASBM920و SB920 للبطارية SBM920 وحدة الشحن

تعليمات التركيب
.تم تصميم هذا المكون ليستقر في حامل صوت

.لمنع اإلصابة فإنه يتعين تثبيت هذا الجهاز بأمان بالحامل :تحذير
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البطاريات
:Shure تدعم محطة الشحن هذه وحدات الشحن وبطاريات الليثيوم أيون القابلة إلعادة الشحن التالية من

البطاريةالوحدة

SBC-AXSB900B

SBM910SB910

SBM910MSB910M

SBM920SB920، SB920A

وحدات الشحن
.أزل طاقة التيار المتناوب والبطاريات عند تثبيت وحدات الشاحن !تنبيه

.واسحب )4( إلزالة وحدة، أزل براغي التركيب األربعة
.حتى تغمر في المبيت )مع مراعاة اتجاه القضبان الدليلية( للتثبيت، أدخل الوحدة في المبيت

.استبدل البراغي
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مفاتيح التحكم والموصالت

شاشة عرض ①
.تعرض حالة البطارية وإعدادات القائمة

أزرار التحكم ②
.اضغط مع االستمرار على زري األسهم للدخول إلى قائمة األدوات المساعدة أو الخروج منها .للتنقل في شاشة القائمة

وحدة الشحن ③
.الليثيوم أيون Shure وحدات قابلة للتبديل لبطاريات

مؤشر حالة الشحن ④
يشير إلى حالة شحن البطارية

مؤشر تحديد المراقبة ⑤
.هذا المؤشر األبيض يعرض البطارية التي يتم تحديدها في قائمة المراقبة

)قفل( مدخل طاقة التيار المتردد ⑥
.يوصل بالمصدر الرئيسي للتيار المتردد باستخدام كابل الطاقة المرفق

مفتاح التشغيل ⑦
.لتشغيل الوحدة وإيقاف تشغيلها

)كهرماني( لسرعة الشبكة LED مؤشر ⑧
ثانية/ميجابايت 10 =إيقاف تشغيل

ثانية/ميجابايت 100 =تشغيل

منفذ شبكة إيثرنت ⑨
.يوصل بشبكة إيثرنت لتمكين تشغيل التحكم عن بُـعد والمراقبة

)أخضر( لحالة الشبكة LED مؤشر ⑩
ال يوجد اتصال بالشبكة = مطفأ
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االتصال بالشبكة نشط = مضاء
.االتصال بالشبكة نشط، ومعدل الوميض يطابق حجم الحركة في الشبكة = يومض

منفس مروحة التبريد ⑪
.نظف شبكة المروحة حسب الحاجة للحفاظ على تدفق الهواء

لحالة الشحن LED مؤشر
.لإلشارة إلى حالة البطارية LED تحتوي كل فتحة شاحن على مؤشر

حالة البطاريةالعرضوضع الشحنLED لون مؤشر

تم شحن البطاريةالشاشة الرئيسيةاكتمل الشحنأخضر

أحمر

شحن البطاريةالشاشة الرئيسيةالشحن ٍجار

شحن البطاريةالشاشة الرئيسيةاالسترداد من حالة التفريغ الشديد

شحن البطارية، ارتفاع درجة الحرارةWarmالشحن ٍجار

Store at 3.8Vوضع التخزينوميض أحمر
البطارية تشحن أو تفرغ الشحن حتى

فولت 3.8

Store at 3.8Vوضع التخزينكهرماني
3.8 الجهد الكهربي للبطارية عند

فولت

وميض كهرماني

Error - press SET for infoالشحن ٍجار
SET خطأ بالشحن، اضغط على زر

للحصول على معلومات

Error - press SET for infoاالسترداد من حالة التفريغ الشديد
فشل االسترداد من حالة التفريغ
الشديد

بالمائة 80 تم شحن البطارية حتىWarmالشحن ٍجار

توقف الشحن، البطارية ساخنةHotالشحن ٍجار

توقف الشحن، البطارية باردةColdالشحن ٍجار

مفاتيح التحكم
.استخدم أزرار األسهم للتمرير إلى القائمة المطلوبة

.إلدخال عنصر القائمة المحدد SET اضغط على الزر
.استخدم أزرار األسهم لتغيير أحد معلمات القائمة

.لحفظ اإلعداد SET اضغط على

.أو الخروج منها Utility اضغط مع االستمرار على زري األسهم للدخول إلى قائمة

.Wireless Workbench لمدة ثانية واحدة لتنشيط ميزة تحديد األجهزة في نظام SET اضغط مع االستمرار على الزر
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إدخال البطاريات في فتحة الشحن
.للشحن وتبدأ دورة الشحن LED يضيء مؤشر .ك البطارية داخل فتحة الشحن حتى تثبت في مكانهاّحر

الشاشة الرئيسية وحالة البطارية
تشير الرموز إلى مستوى شحن كل بطارية، وتتغير الشاشة لعرض الساعات والدقائق المتبقية تقريبًـا حتى اكتمال .عند التشغيل، يعرض الشاحن الشاشة الرئيسية

.شحن البطارية

.من اليسار إلى اليمين 8 حتى 1 تتوافق األرقام على الشاشة مع فتحات الشحن من

:شارة إلى حالة البطاريةِقد تُـعرض الرسائل التالية بجانب رقم الفتحة لإل

CALCحساب الوقت حتى اكتمال الشحن

COLDالبطارية باردة

WARMالبطارية دافئة

HOTالبطارية ساخنة

Recoveryوضع البطارية نشط

Errorاضغط على زر - خطأ SET للحصول على معلومات
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قائمة المراقبة
.استخدم قائمة المراقبة للوصول إلى معلومات تفصيلية حول كل بطارية

األبيض بجانب البطارية المحددة عند إجراء LED يضيء مؤشر .من الشاشة الرئيسية، استخدم أزرار األسهم لتحديد رقم البطارية التي تود مراقبتها
.االختيار

.للوصول إلى قائمة المراقبة SET اضغط على الزر
.في أي وقت للعودة إلى الشاشة الرئيسية SET اضغط على الزر .استخدم مفاتيح األسهم للتمرير عبر شاشات القائمة

Time to Full
.يعرض الوقت المتبقي إلى أن يتم شحن البطارية بالكامل

:قد يتم شحن البطارية إلى الطاقة الكاملة إذا ظهر أي مؤشر من مؤشرات الحالة التالية :هام

Cold: سوف يستأنف الشحن عندما ترتفع درجة حرارة البطارية .توقف الشحن ألن درجة حرارة البطارية باردة للغاية.
Warm: سوف يومض مؤشر .بسبب درجة الحرارة المرتفعة )بالمائة 80 ليس أقل من( البطارية تشحن ألقل من السعة الكاملة LED الكهرماني عند توقف
.الشحن

Hot: توقف الشحن ألن درجة حرارة البطارية ساخنة للغاية.

Charge Status
).mAh( ساعة - كما يعرض الشحن بالملي أمبير .يعرض الشحن كنسبة مئوية إلجمالي طاقة البطارية

Battery Health
سوف تنخفض نتيجة لدورات )عمر البطارية عندما تكون مشحونة تمامًـا( طاقة الشحن .يعرض هذا حالة البطارية المحددة كنسبة مئوية لطاقة شحن بطارية جديدة

.الشحن المتكررة وعمر البطارية وظروف التخزين

Cycle Count
إعادة الشحن بعد تفريغ الربع .إعادة الشحن بعد تفريغ النصف يعتبر نصف دورة .يعرض إجمالي عدد المرات التي مرت بها البطارية عدد كامل واحد للشحن والتفريغ

.يعتبر ربع دورة

Batt. Temp. )درجة حرارة البطارية(
:والحالة على النحو التالي )بالدرجة المئوية والفهرنهايت( يعرض كال من درجة حرارة البطارية

]Normal[: درجة فهرنهايت 113 درجة فهرنهايت حتى 32( درجة مئوية 45 درجة مئوية حتى 0 = درجة حرارة البطارية(
]Cold[: أو أقل )درجة فهرنهايت 32( درجة مئوية 0 = درجة حرارة البطارية
]Warm[: درجة فهرنهايت 140 درجة فهرنهايت حتى 113( درجة مئوية 60 درجة مئوية حتى 45 = درجة حرارة البطارية(
]Hot[: أو أعلى )درجة فهرنهايت 140( درجة مئوية 60 = درجة حرارة البطارية

.، فحاول ضبط سرعة المروحة أو زيادة التهوية للحاملhot أو warm إذا كانت :مالحظة

Network Status
.صالحًـا لتمكين التحكم في الشبكة IP يجب أن يكون عنوان

Active: يشير إلى االتصال باألجهزة األخرى على الشبكة.
Inactive: يشير إلى عدم وجود اتصال باألجهزة األخرى على الشبكة
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قائمة األدوات اإلضافية
.اضغط مع االستمرار على زري األسهم للدخول إلى قائمة األدوات المساعدة والخروج منها والتي تشتمل على إعدادات الشبكة والشاشة

IP: Automatic وضع عنوان
.IP ، والذي يعين تلقائيًـا عنوانDHCP هذا هو اإلعداد االفتراضي لالستخدام مع خادم

.SET واضغط على الزر IP انتقل إلى قائمة أوضاع
.Automatic استخدم أزرار األسهم لتحديد

.SET اضغط على الزر
.SET للتجاهل، ثم اضغط على الزر Cancelللحفظ أو OK لتحديد ► استخدم زر السهم لنقل

IP: Manual وضع عنوان
.يدويًـا، أو قناع الشبكة الفرعية أو البوابة IP يدويًـا لتعيين عنوان IP استخدم تعيين عنوان

IP إدخال عنوان

.SET واضغط على الزر IP انتقل إلى قائمة أوضاع
.Manual استخدم زر السهم لتحديد

.IP لتمكين تعديل عنوان SET اضغط على زر
.:IP لتحديد ► استخدم أزرار األسهم لنقل

.لالنتقال إلى الرقم التالي SET واستخدم زر IP استخدم أزرار األسهم لتعديل أرقام
.SET للتجاهل، ثم اضغط على الزر Cancel للحفظ أو OK لتحديد ► عند االنتهاء، استخدم أزرار األسهم لنقل

GW عنوان
.IP للتعديل في قائمة عناوين SET اضغط على الزر .الحالي )GW( لعرض عنوان البوابة

إعداد البوابة

.SET واضغط على الزر IP انتقل إلى قائمة أوضاع
.Manual استخدم زر السهم لتحديد

.لتمكين تعديل البوابة SET اضغط على زر
.:GW لتحديد ► استخدم أزرار األسهم لنقل

.لالنتقال إلى الرقم التالي SET واستخدم زر IP استخدم أزرار األسهم لتعديل أرقام
.SET للتجاهل، ثم اضغط على الزر Cancel للحفظ أو OK لتحديد ► عند االنتهاء، استخدم أزرار األسهم لنقل

الشبكة الفرعية
.IP للتعديل في قائمة عناوين SET اضغط على الزر .لعرض إعداد الشبكة الفرعية الحالي

إعداد الشبكة الفرعية

.SET واضغط على الزر IP انتقل إلى قائمة أوضاع
.Manual استخدم زر السهم لتحديد

.لتمكين تعديل الشبكة الفرعية SET اضغط على زر
.:Sub لتحديد ► استخدم أزرار األسهم لنقل
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.لالنتقال إلى الرقم التالي SET واستخدم زر IP استخدم أزرار األسهم لتعديل أرقام
.SET للتجاهل، ثم اضغط على الزر Cancel للحفظ أو OK لتحديد ► عند االنتهاء، استخدم أزرار األسهم لنقل

MAC )عنوان MAC(
لتحديد Wireless Workbench بواسطة الشبكة وبرنامج MAC يُـستخدم عنوان .، المضمن ورقم تعريف غير قابل للتحرير فريد لكل جهازMAC يعرض عنوان

.المكونات

Brightness
.high أو medium أو low لضبط سطوع الشاشة على

Display Invert
.يغير هذا ألوان الشاشة من نص أبيض على خلفية مظلمة إلى نص مظلم على خلفية مضيئة

إعداد سرعة المروحة
:تتضمن مروحة التبريد خيارات السرعة التالية

Low Speed = المروحة دائمًـا قيد التشغيل، عند سرعة منخفضة للتشغيل الهادئ
High Speed= المروحة دائمًـا قيد التشغيل، عند سرعة أعلى للحصول على أقصى درجة تبريد

Automatic = المروحة لن تعمل إال عندما تنخفض درجة الحرارة للغاية

.إذا كان هناك حاجة لتبريد إضافي لحماية المكون Low - High قد تتبدل السرعة من :مالحظة

.للوصول إلى قائمة األدوات المساعدة ▼ و ▲ اضغط بالتزامن ومع االستمرار في الضغط على الزرين
.Fan استخدم أزرار األسهم للتمرير إلى اإلعداد

.لتمكين عملية التحرير ثم استخدم أزرار األسهم لتحديد خيار سرعة Set اضغط على
.للعودة إلى القائمة الرئيسية ▼ و ▲ للحفظ، ثم اضغط بالتزامن مع االستمرار على الزرين Set اضغط على

Fan )وضع مروحة التبريد(
:تتضمن مروحة التبريد أوضاع التشغيل التالية

Automatic: يتم تمكين المروحة وتضبط السرعة على أساس درجة الحرارة الداخلية للوحدة
Always on: تعمل المروحة باستمرار لتوفير أقصى تبريد في البيئات الدافئة

Storage Mode
OFF: سيتم شحن البطاريات إلى السعة

Store at 3.8 V: فولت، وهو الوضع المثالي للتخزين على المدى الطويل 3.8 لشحن جميع البطاريات أو تفريغها حتى

Firmware
.يعرض إصدار البرنامج الثابت المثبت على هذا الجهاز

الرقم التسلسلي
.يعرض الرقم التسلسلي

Device ID
.WWB يُـعرض هذا االسم المكون من ثمان أحرف عند اكتشاف هذا الجهاز على أجهزة الشبكة األخرى أو في برنامج

.لتمكين التحرير SET اضغط على الزر
.استخدم أزرار األسهم لتغيير األحرف
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.حتى ال يبقى هناك أحرف محددة SET إلنهاء عملية التحرير، اضغط على الزر

وضع التخزين
فولت وهو الوضع المثالي للتخزين 3.8 يتم شحن جميع البطاريات أو تفريغها حتى ),Storage Mode = Store at 3.8 V( عند ضبط البطارية على وضع التخزين

.على المدى الطويل

:لحالة الشحن إلى حالة الجهد الكهربي LED يشير مؤشر

.فولت 3.8 البطارية تشحن أو تفرغ حتى = وميض أحمر
.فولت 3.8 الجهد الكهربي للبطارية عند = كهرماني

:تظهر المؤشرات التالية على الشاشة الرئيسية بجوار كل رقم فتحة

Rdyفولت، جاهزة للتخزين 3.8 البطارية عند

Coldالبطارية باردة

Wrmالبطارية دافئة

Hotالبطارية ساخنة

Errخطأ، اضغط على الزر SET للحصول على معلومات

النسبة المئوية للشحن%

).Time to Full بدال من( في قائمة مراقبة البطارية Time to 3.8 V يتم عرض الوقت المتبقي على أنه .قد يستغرق الشحن أو التفريغ عدة ساعات

:للخروج من وضع التخزين

.ادخل إلى قائمة األدوات المساعدة بالضغط مع االستمرار على زري األسهم
.SET واضغط على الزر Storage Mode انتقل إلى القائمة

.Off استخدم أزرار السهم لتحديد
.للخروج SET اضغط على الزر

)درجة فهرنهايت 32( درجة مئوية 0 وتتراوح درجة حرارة منطقة تخزين البطارية الموصى بها من .عندما تكون البطاريات جاهزة للتخزين، يجب إزالتها ووضعها بمنطقة تخزين يسهل التحكم بدرجة حرارتها
).درجة فهرنهايت 77( درجة مئوية 25 إلى

استعادة البطارية من التفريغ الشديد
عندما يكتشف الشاحن وجود بطارية مفرغة الشحن للغاية، فإنه يدخل تلقائيًـا في وضع .فولت 3.0 البطارية فارغة الشحن بشدة هي بطارية تم تفريغها ألقل من

إذا نجحت عملية االسترداد، يخرج الشاحن من وضع االسترداد .بجوار رقم الفتحة بالشاشة الرئيسية Recovery يُـعرض الرمز .االستعادة باستخدام تيار منخفض
.ويتوقف الشحن Recovery Failed ثانية، فسيتم عرض 30 إذا تعذرت استعادة البطارية في أقل من .ويشحن البطارية حتى سعتها

3.8 لتجنب حالة التفريغ الشديد وللحفاظ على الجهد الكهربائي للتخزين المثالي للبطارية Storage Mode اشحن البطاريات بانتظام باستخدام وظيفة :تلميح
.فولت
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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

المتاحة Firmware Update Manager لالستفادة من تحسينات التصميم، يمكن تحميل إصدارات جديدة من البرنامج الثابت وتثبيتها باستخدام األداة .إضافية
.www.shure.com يتوفر البرنامج الثابت للتنزيل من الموقع اإللكتروني .Wireless Workbench في برنامج

استكشاف المشاكل واصالحها ورسائل الخطأ
حل المشاكل التي تم استكشافهاالتحذيرات ورسائل الخطأ

Cold
درجة مئوية 0 يجب ارتفاع درجة حرارة البطارية فوق .تم إيقاف الشحن

.الستعادة الشحن

Hot
درجة مئوية 60 يجب تبريد درجة حرارة البطارية ألقل من .تم إيقاف الشحن

.تجنب أشعة الشمس المباشرة ومصادر الحرارة األخرى .الستعادة الشحن

Warm
قم بتريد البطارية .في المائة من السعة الكلية 80 يتوقف شحن البطارية عند

.درجة مئوية الستعادة الشحن إلى السعة الكلية 45 ألقل من

Recovery
فولت وتم تشغيلها في 3.0 لقد اكتشف الشاحن بطارية ثم تفريغها ألقل من

.الستعادة شحن البطارية Deep Discharge وضع

Recovery Failed
يرجى استبدال — تم تفريغ شحن البطارية ألقل من مستوى االستعادة

لتجنب هذه المشكلة، اشحن البطاريات بشكل منتظم لتجنب التفريغ .البطارية
.الكامل للشحن

Charging Failed
افحص البطارية .ال يمكن شحن البطارية في غضون الفترة الزمنية المحددة

.إذا استمرت المشكلة، فاستبدل البطارية .وافحص تركيبها

Unknown Batteryقم بتحديث البرنامج الثابت لشاحن البطارية

Unknown Moduleقم بتحديث البرنامج الثابت لشاحن البطارية

Read Error
قد تكون مصادر توصيل البطارية غير نظيفة أو تالفة ومن ثم تمنع اكتشاف

في حالة .تأكد من نظافة وعدم تلف مصادر توصيل البطارية .الشاحن للبطارية
.استمرار الحالة، استبدل البطارية

Check Charger
افحص مصادر توصيل البطارية ومصادر توصيل وحدة الشاحن وتأكد من

إذا استمرت المشكلة، فحاول استبدال البطارية .نظافتها وتعشيقها بالكامل
.المستخدمة أو وحدة الشاحن

Check Battery
.تأكد من تركيب البطارية بشكل كامل بوحدة الشاحن ومن وصد غطاء الوحدة

افحص مصادر توصيل البطارية ومصادر توصيل وحدة الشاحن وتأكد من
.استبدل البطارية إذا استمرت المشكلة .نظافتهما

Over Temp! Check Fan/Vents
أزل أي عوائق أو أوساخ من فتحات تهوية المروحة وتأكد من تدفق الهواء بشكل

.إلى الشاحن ٍكاف
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وضع توفير الطاقة
).بما في ذلك معلومات الشحن والبطارية( استخدم وضع توفير الطاقة لشحن البطاريات مع تعطيل وظائف إضاءة خلفية شاشة العرض والشبكة

.اضغط مع االستمرار على الزر ألعلى أثناء تشغيل الشاحن
.ٍثوان ١٠ ستومض المؤشرات الضوئية للشاحن وشاشة العرض لمدة

.Energy Efficiency Mode األبيض للقاعدة األولى في وضعية السطوع النصفي، وستكون الشاشة في LED وعند توقفها، سيكون مصباح

.ثوان، ثم أعد تشغيله 5 الستئناف التشغيل العادي، أوقف تشغيل الشاحن وانتظر لمدة

المواصفات
نوع البطارية

بطاريات ليثيوم أيون قابلة إلعادة الشحن 8 حتى

زمن الشحن
ساعات 3%=100 ;ساعة 1=50%

نوع وحدة الشحن
وحدات شحنفي أي مجموعة 4 ما يصل إلى

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

نطاق درجة حرارة شحن البطارية
0°C (32°F) 60 إلى°C (140°F)

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

األبعاد
البُـعد × العرض × الطول ),بوصة x 14.4 بوصة x 19.0 بوصة 1.7( مم x 366 مم x 483 مم 44

الوزن
بدون بطاريات أو وحدات الشحن ),رطل 9.8( كجم 4.4

الجزء الخارجي
فوالذ؛ ألومنيوم مشكل بالبثق

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

واط الحد األقصى 60 ,فولت تيار مباشر الحد األقصى 4.5اإلخراج

مصب التيار
أ 1.8

)فولت تيار متردد 90 إشارة مرجعية عند) (RMS( جذر متوسط مربع
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الشبكات
واجهة الشبكة

Mbps 10/100 إيثرنت

إمكانية معالجة الشبكة
يدوي IP أو عنوان DHCP خادم

شهادات االعتماد
.AS/NZS 4665.2:2005 و AS/NZS 4665.1:2005 معتمد وفقًـا لمتطلبات المعايير األسترالية

IEC 60950-1 يتوافق مع متطلبات السالمة الكهربائية المستندة إلى

.المنتج يلبي المتطلبات األساسية لجميع التوجيهات األوروبية المعمول بها

.CE مؤهل لحمل عالمة

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

:الممثل األوروبي المعتمد
Shure Europe GmbH

Global Compliance
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12

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

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

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

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de

l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le
fonctionnement.

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

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.
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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.

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

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