
SCM268
ماكينة الميكروفونات رباعية القنوات

The Shure four-channel microphone mixer, SCM268, user guide.
Version: 5.2 (2022-I)
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SCM268   
ماكينة الميكروفونات رباعية القنوات

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

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

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

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
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الوصف العام
قويًـا وجودة صوت استثنائية بأقل ًويوفر تصميمها البسيط صغير الحجم أداء .هو ماكينة ميكروفونات رباعية القنوات متوازنة بمحول Shure SCM268 الطراز

.ٍتشويش واستجابة تردد مستو
متوازن بمحول قابل للتبديل بين XLR متوازنة بمحول، ومخرج XLR ، متعددة االستخدامات في كافة أنواع التطبيقات، تتضمن مداخلSCM268 وماكينة

ويمكن أن تعمل كماكينة صوت رئيسية أو إضافية ألنظمة تقوية .الخط، ومداخل ومخرج جاك سماعات، وطاقة وهمية، وقناة مدخل لألجهزة الخارجية/الميكروفون
.الصوت، أو التسجيل، أو البث، أو أنظمة العروض بالصوت والصورة

وبالنسبة إلى التركيبات الثابتة، يمكن .باستخدام عدة التركيب الملحقة، يمكن تركيب شاسيه الرف النصفي للماكينة بإحكام في تركيبات األرفف الفردية أو المزدوجة
.فوق أو أسفل رف أو منضدة أو طاولة SCM268 تثبيت الماكينة

الميزات
أربعة مداخل ميكروفون متوازنة بمحول

خط متوازن بمحول/مخرج قابل للتبديل بين ميكروفون
ديسيبل 10 خمسة مخارج خط

لمستوى الناتج بست مؤشرات LED مقياس
فولط مضمنة 12 طاقة وهمية

محول طاقة داخلي
)هرتز 80 أقل من( مرشح الترددات العالية مضمن في مداخل الميكروفون

اللوحة األمامية

).4-1( بكرات التحكم في الناتج ①
.4-1 تضبط ناتج مداخل الميكروفونات ومداخل األجهزة الخارجية

).AUX IN( بكرة التحكم في ناتج قناة األجهزة الخارجية ②
.تضبط ناتج مدخل قناة األجهزة الخارجية

.مقياس الناتج ③
.يشير إلى مستوى ذروة إشارة الناتج LED مقياس

).MASTER( بكرة التحكم في الناتج الرئيسية ④
.تضبط مستوى الناتج اإلجمالي

).POWER( مؤشر الطاقة ⑤
.يضيء هذا المؤشر عند توصيل الوحدة بالطاقة وسريان الطاقة بها
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.اًومع ذلك، يمكن إبقائها متصلة بالطاقة حيث إنها تستخدم طاقة بسيطة جد .إليقاف تشغيل الوحدة، افصل سلك الطاقة أو استخدم مشترك كهرباء خارجي بمفتاح .مفتاح طاقة SCM268 ال يوجد بالماكينة

مفتاح الطاقة ⑥

.حسب البلد

Rear Panel

① Power Connector.
Accepts 100-120 Vac (SCM268) or 220-240 Vac (SCM268E).

② Output Connector (MIC/LINE OUT).
Transformer-balanced XLR output connector. Switchable between line and microphone level.

③ Output Level Switch (MIC/LINE OUT).
Recessed switch changes the signal level of the XLR output connector: In = Microphone Level. Out = Line Level.

④ Auxiliary Output Connector (AUX OUT).
RCA output feeds consumer-level audio equipment. Not affected by MIC/LINE switch.

⑤ Auxiliary Input Channel (AUX IN).
A dedicated auxiliary-level input for the auxiliary channel.

⑥ Auxiliary Level Inputs (AUX LEVEL INPUTS, 1-4).
RCA inputs connect to consumer-level audio sources.

⑦ Phantom Power Switch (12V PHANTOM).
Recessed switch turns on phantom power for microphone inputs 1-4.

⑧ Microphone Level Inputs (MIC LEVEL INPUTS).
Transformer-balanced, microphone-level XLR inputs.
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بكرة التحكم في الناتج
ناتج المدخل
على سبيل المثال، ).1 انظر الشكل( 4-1 ، الموجودة في اللوحة األمامية، تضبط الناتج لمدخلي الميكروفون والجهاز الخارجي للقنوات4-1 بكرات التحكم في الناتج

).AUX LEVEL INPUT 1( 1 ومدخل األجهزة الخارجية للقناة )MIC LEVEL INPUT 1( 1 لمدخل ميكروفون القناة 1 تُـستخدم بكرة التحكم في ناتج القناة
).AUX IN( في مدخل األجهزة الخارجية فقط )AUX IN( تؤثر بكرة التحكم في ناتج الجهاز الخارجي

كسب اإلخراج
AUX( ومخرج مستوى األجهزة الخارجية )MIC/LINE LEVEL( المتوازن XLR تضبط الناتج على مخرج )MASTER( بكرة التحكم في ناتج المخرج الرئيسي

LEVEL.(

1 الشكل

مقياس مستوى الخرج
لتعكس مستوى ذروة إشارة الخرج المخلوطة من OUTPUT LEVEL METER الستة الموجودة في اللوحة األمامية والتي تحمل االسم LED تضيء مؤشرات

SCM268 )( بالديسيبل بدون حمل )في إشارة إلى مخرج الخط المتوازنdBu) (فولط 0.775 = ديسيبل بدون حمل 0 مع كون.(

األحمر عندما يكون المخرج أقل LED ويضيء مؤشر .LED لضبط مستويات الذروة، كما توضح مؤشرات )MASTER( استخدم بكرة التحكم في الناتج الرئيسي
.ديسيبل 2 من التحديد بمقدار

حماية طاقة الفانتوم
.XLR فولط لكل مدخل ميكروفون 12 طاقة وهمية SCM268 ، توفر الماكينة)12V PHAN-TOM-ON( عند تشغيل مفتاح الطاقة الوهمية في اللوحة الخلفية

استخدمها عند توصيل هذه األنواع من .ومعظم ميكروفونات المكثف تحتاج إلى طاقة وهمية .والمفتاح موضوع في تجويف لتالفي التشغيل غير المقصود
.SCM268 الميكروفونات بالماكينة
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.مع ميكروفونات المكثف التي تستخدمها SCM268 فمع تشغيل الطاقة الوهمية، يمكن توصيلها بالماكينة .ال تؤثر الطاقة الوهمية على تشغيل الميكروفونات الديناميكية المتوازنة

مفتاح مستوى المخرج
وعند ضبطه على الميكروفون، يخفض المخرج بحوالي .المتوازن XLR بضبط مستوى مخرج )MIC/LINE OUT( يقوم مفتاح مستوى المخرج في اللوحة الخلفية

والمفتاح موضوع في تجويف لتالفي .SCM268 اضبط المفتاح بحيث يتوافق مستوى المخرج مع مستوى المدخل بالجهاز الذي تتصل به الماكينة .ديسيبل 50
.التشغيل غير المقصود

).AUX OUT( ال يؤثر مفتاح مستوى المخرج على مستوى مخرج األجهزة الخارجية

التوصيالت
MIC( 4 والحظ أنه ال يوجد شيء متصل بمدخل ميكروفون القناة .SCM268 يوضح المخطط التالي بعضًـا من أنواع التوصيالت العديدة الممكنة مع الماكينة

LEVEL INPUT 4.( 4 تُـستخدم للجهاز العادي المتصل بمدخل مستوى األجهزة الخارجية للقناة 4 وهذا ألن القناة )AUX LEVEL INPUT 4.( وال نوصي
.لن يمكنها خلط المصدرين بشكل مستقل SCM268 بتوصيل مداخل مستوى األجهزة الخارجية ومستوى الميكروفونات بقناة واحدة ألن الماكينة
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التركيب
المكونات الملحقة

.للتثبيت المستقل .أقدام مطاطية 4 عدد
).وحدة واحدة( لعمليات التركيب على نصف رف .كتيفة للتثبيت على األرفف، طويلة 1 عدد
.أو عمليات التركيب الثنائية )وحدة واحدة( لعمليات التركيب على نصف رف .كتيفة للتثبيت على األرفف، قصيرة 1 عدد
.للتركيب المزدوج أو التركيبات الثابتة .كتيفة تركيب جانبي 2 عدد
.لتثبيت الكتائف بالشاسيه ).سم 6( بوصة 1/4 برغي كتائف، مقاس 12 عدد
.لتركيب الوحدة في الرف ).سم 2.5( بوصة 1 براغي أرفف، مقاس 4 عدد
.الستخدامها مع براغي األرفف .فلكات بالستيكية 4 عدد
.للتركيبات الثابتة ).سم 1.25( بوصة 1/2 براغي خشب، مقاس 4 عدد
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التركيب على الرف
من تلك الوحدات التي يمكن تركيبها Shure أخرى أو وحدة أخرى من إنتاج SCM268 كوحدة واحدة أو يمكن تركيبها مع ماكينة SCM268 يمكن تركيب الماكينة

:ثبّـت كتائف الرف باستخدام إحدى الطرق التالية .DFR11EQ أو SCM262 على رف مثل

):نصف رف( تركيب الوحدة الفردية
.من براغي الكتائف )8( باستخدام ثمانية SCM268 ثبت كتائف الرف القصيرة والطويلة بالماكينة

:التركيب المزدوج
وينبغي أن تباعد الكتائف بين الحواف ذات الفجوات بأعلى وأسفل كل .قم بتوصيل الوحدتين معًـا جنبًـا إلى جنب باستخدام كتيفتي التركيب الجانبي

.من براغي الكتائف )8( وقم بتثبيتها باستخدام ثمانية .شاسيه

.تأكد من استخدام كال كتيفتي التركيب الجانبي بحيث تكون واحدة باألعلى وواحدة باألسفل

.من براغي الكتائف )8( ثبت كتائف الرف القصيرة بالجوانب الخارجية للوحدات المجمعة باستخدام ثمانية

.بعد تركيب الكتائف، ثبت الوحدة في الرف باستخدام براغي الرف والفلكات البالستيكية الملحقة
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التركيب المستقل
.حيث ستحميها من االنزالق وتحمي سطح الطاولة .الملحقة بالجزء السفلي من الوحدة عن كل زاوية )4( ركّـب األقدام المطاطية األربعة

التركيب الثابت
:بشكل دائم فوق أو أسفل طاولة أو رف أو سطح منضدة، اتبع الخطوات التالية SCM268 لتركيب الماكينة

.من براغي الكتائف )4( ثبت كتائف التركيب الجانبي بالحواف المجوفة بالشاسيه باستخدام أربعة

.ثبت كتائف التركيب الجانبي بالجزء السفلي من الوحدة :التركيب السطحي

.ثبت كتائف التركيب الجانبي بالجزء العلوي من الوحدة :التركيب بالتعليق

.الملحقة )4( ثبت كتائف التركيب الجانبي بالسطح باستخدام براغي الخشب األربعة
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التعديالت الداخلية
التعديالت الداخلية

ويجب إحالة كل عمليات الخدمة والتعديالت إلى فني .وال يوجد بداخل الجهاز قطع يمكن للمستخدم صيانتها بنفسه .ا على الحياةًتشكّـل فولتية هذا الجهاز خطر
.خدمة مؤهل

التفكيك
:للوصول إلى لوحة الدوائر المطبوعة إلجراء تعديالت داخلية، استخدم الخطوات التالية

.افصل سلك الطاقة
).2 انظر الشكل( أزل البكرات وصواميل التثبيت من اللوحة األمامية

2 الشكل

.أزل األربعة براغي الموجودة في كل زاوية من زوايا اللوحة الخلفية
.أزل البرغيين في الزاويتين السفليتين باللوحة األمامية

.حرك اللوحة الخلفية ولوحة الدوائر المطبوعة خارج الجزء الخلفي من الشاسيه

7-5( متر.نيوتن 0.8-0.6 بعزم ربط( استخدم أقل قوة لربط الصواميل .، ال تفرط في ربط صواميل تثبيت البكراتSCM268 عند تفكيك الماكينة
.ستتلف المكونات الداخلية في حالة استخدام قوة كبيرة )).رطل.بوصة

مرشح الترددات العالية
ميكرو فاراد في المكان المحدد بلوحة الدوائر 33 ميكرو فاراد إلى 10 للتخلص من مرشح الترددات العالية لقناة معينة، أزل المقاوم المحدد وضع مكثف سعة

:راجع الجدول التالي ).القطبية ال تهم( المطبوعة
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:ميكرو فاراد في 33 ميكرو فاراد إلى 0 ضع مكثف:إزالة المقاوم منالقناة

1R18X17

2R28X27

3R38X37

4R48X47

وبعد ذلك، في المكان المناسب .لقناة معينة كما هو محدد باألعلى R48 أو R38 أو R28 أو R18 لتحديد تردد زاوي معين لفلتر إزالة التردد المنخفض، أزل المقاوم
وراجع المعادلة التالية لتحديد قيمة المكثف الصحيحة ).القطبية ال تهم( ، ضع مكثف بالقيمة المحددة)X47 أو X37 أو X27 أو X17( في لوحة الدوائر المطبوعة

.للتردد الزاوي المطلوب

C = 26.5/F

:حيث

C = قيمة المكثف بوحدة الميكرو فاراد
F = لفلتر إزالة التردد المنخفض بالهرتز )ديسيبل 3(- التردد الزاوي

:يوضح الجدول التالي الترددات الزاوية لوظيفة إزالة التردد المنخفض مع بعض قيم المكثف األكثر شيوعًـا

)هرتز( زاوية تردد إزالة التردد المنخفض)ميكرو فاراد( قيمة المكثف

0.033803

0.047564

0.068390

.1265

.22120

.3380

.4756

.6839

1.026.5

2.212

تعطيل الطاقة الوهمية
:لتعطيل الطاقة الوهمية لمدخل ميكروفون معين، أزل المقاوم المحدد كما هو موضح في الجدول التالي

:أزل المقاومالقناة

1R15

2R25

3R35

4R45
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1

2

لوحة الخط
راجع الجدول .ديسيبل لمدخل ميكروفون معين، أزل المقاوم المحدد وقم بتقصير نقاط اللحام في األماكن المحددة على لوحة الدوائر المطبوعة 50 إلدخال لوحة خط

:التالي

:تقصير نقاط اللحام:إزالة المقاوماتالقناة

1R12، R13، R15X11 و X14

2R22 وR23 وR25X21 و X24

3R32 وR33 وR35X31 و X34

4R42 وR43 وR45X41 و X44

لوحة ميكروفون سريعة
وإلصالح .ولتجنب زيادة نشاط مرحلة المدخل، قد يحتاج المستخدم إلى ضبط وعاء المدخل ألقل من المطلوب .تتضمن بعض ميكروفونات المكثف مخرجًـا عاليًـا

.ديسيبل في مرحلة ناتج المدخل بالقناة المحددة 11 هذه المشكلة، يمكن للمستخدم وضع لوحة

:ميكرو فاراد 0.1 كيلو أوم ومكثف سعة 15 اجدل األسالك معًـا من جانب واحد من مقاوم

الحم األطراف الحرة من مجموعة المقاوم والمكثف في الفتحات الموجودة في موضع الوصلة الموضح بالجدول التالي وأزل المقاوم المقابل المثبت على
.السطح

أدخل مجموعة المقاوم والمكثف عند الوصلةأزل المقاومالقناة

1R18X17

2R28X27

3R38X37

4R48X47

المواصفات
استجابة التردد

كيلوهرتز 1 عند
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ديسيبل 2± كيلوهرتز 20 هرتز إلى 150الخط/مفتاح الميكروفون

ديسيبل 2± كيلوهرتز 20 هرتز إلى 20مدخل الجهاز المساعد

مرشح الترددات العالية
هرتز 80 أوكتاف أقل من/ديسيبل 6-

إجمالي التشويش التوافقي
ديسيبل 0+ بمعدل )الرئيسي( إخراج المزج ,وحدة ديسيبل خرج 4, +كيلو هرتز 1

>0.25%

ضوضاء اإلدخال المتكافئة
A المرجّـح , 150Ωمصدر متوازن

فولت ديسيبل  130-

ضجيج اإلخراج
A المرجّـح ,تدار مفاتيح التحكم بالقنوات بعكس اتجاه الساعة بشكل كامل

فولت ديسيبل  107-بكرة التحكم الرئيسية عكس اتجاه حركة عقارب الساعة بالكامل

فولت ديسيبل  73-اتجاه عقارب الساعة الكامل الرئيسي

رفض الوضع العام
كيلوهرتز 1 عند ,ديسيبل  80أكبر من

القطبية
.جميع المداخل إلى جميع المخارج ال يمكن عكسها

الحماية من الحمل الزائد والقصر
ديسيبل فولط؛ وكذلك 10+ مداخل الميكروفونات ال تتلف بأي إشارات تصل إلى.قصر دوائر المخارج، حتى لفترات طويلة، ال يسبب أي تلف

ديسيبل فولط 28+ مداخل الخط واألجهزة الخارجية ال تتلف بأي إشارات تصل إلى

طاقة الفانتوم
680 فولط تيار مستمر خالل مقاومات 12 دائرة مفتوحة

فولطية التشغيل
SCM268100–200 أمبير  60 ,هرتز  50/60 ,فولت تيار متردد

SCM268E220–240 أمبير  30 ,هرتز  50/60 ,فولت تيار متردد

نطاق درجة الحرارة
C (20° –95° F) °35 – °7-درجة حرارة التشغيل

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

األبعاد
44 x 218 x 162  1.72( مم x 8.60 x 6.37 بوصة(

الوزن الصافي
أونصة 10 ,رطل  2( كجم  1.20
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الملحقات االختيارية وقطع الغيار
الملحقات االختيارية

95A8713)المملكة المتحدة( فولط تيار متردد 240-230 ،)الطاقة( سلك الخط

قطع الغيار البديلة
95B8752)أزرق( المقبض، رئيسي،

95A8752)بيضاء( البكرة، ناتج القناة

95A8762)كندا/الواليات المتحدة( فولط تيار متردد SCM268: 100-120 ):الطاقة( أسالك الخط

95A8778)االتحاد األوروبي( فولط تيار متردد SCM268E: 220-240 ):الطاقة( أسالك الخط

80A730)مللي أمبير، انظر أدناه 80 فولط، 250 ملم، SCM268 )5 × 20 الفيوز،

80J258)مللي أمبير، انظر أدناه 40 فولت، 250 مم، SCM268E )5×20 الفيوز،

90AW8100مجموعة أدوات

53B8443)الكتيفة( قضبان الربط

53A8484كتيفة التركيب الفردي

53E8484كتيفة التركيب المزدوج

الشهادات
.CE يحقق هذا المنتج المتطلبات األساسية لكل التوجيهات األوروبية ذات الصلة وهو مؤهل لعالمة

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

: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

info@shure.de :البريد اإللكتروني
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