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SLX-D   
Wireless System

نظرة عامة
للتعامل مع مجموعة SLX-D تم تصميم .ا مع سهولة اإلعداد وخيارات إعادة الشحنًصوتًـا واضحًـا وأداء تردد السلكي مستقر SLX-D Digital Wireless يقدم

.ا من المؤتمرات التي تستمر طوال اليوم وحتى العروض الليليةًواسعة من التطبيقات، بدء

يمكنك إدارة عمليات .SLX-D أصبح البحث الذاتي عن القنوات ومزامنة األشعة تحت الحمراء أسهل مع ميزة اإلعداد الموجّـه المبرمجة في كل جهاز استقبال السلكي
نظامًـا متوافقًـا 32 ويمكنك تشغيل ما يصل إلى .Ethernet البحث الجماعي متعددة األنظمة وتحديثات البرامج الثابتة من خالل اإلعداد والتحكم لطرف ثالث عبر

-SLX يوفر .القابلة إلعادة الشحن وملحقات الشاحن Shure SB903 أو إضافة بطاريات AA ساعات من بطاريتين 8 ميجاهرتز لمدة تصل إلى 44 لكل نطاق يبلغ
D للتردد الالسلكي لمجموعة مختارة من الميكروفونات المحمولة باليد والسمعية وميكروفونات سماعة ًا وفعاالًمستقر ًديسيبل وإرساال 118 > نطاقًـا ديناميكيًـا

.الرأس

الميزات
بت واضح 24 صوت رقمي

)تبعًـا للميكروفون( كيلو هرتز 20 هرتز إلى 20 نطاق تردد موسع
ديسيبل 118 نطاق ديناميكي

تنوع تحويل رقمي تنبؤي
)تبعًـا للمنطقة( ميجا هرتز 44 نطاق ترددي للتوليف يبلغ

)تبعًـا للمنطقة( قناة لكل نطاق تردد 32 يتوفر
ميجا هرتز 8 نظامًـا لكل نطاق يبلغ 12 ميجا هرتز؛ TV 6 أنظمة متوافقة لكل نطاق 10 حد أقصى

والمزامنة )IR( اقتران سهل ألجهزة اإلرسال واالستقبال عبر مسح األشعة تحت الحمراء
مسح قنوات تلقائي

ربط أجهزة استقبال متعددة من أجل البحث عن مجموعة وتحديثات البرامج الثابتة عبر منفذ اإليثرنت
Shure Wireless Workbench في توافق مع برنامج التحكم

ShurePlus المرافقة والتحكم عن بُـعد عبر تطبيق  Channels
اإلعداد والتحكم لطرف ثالث عبر اإليثرنت

عالية التباين LCD واجهة أنيقة وسهلة االستخدام مع قائمة
SLX-D يتم تثبيت وضع اإلعداد الموجّـه في كل جهاز استقبال

قابلة إلعادة الشحن Shure SB903 أو بطارية AA تستخدم أجهزة اإلرسال بطاريتان
تتضمن تكوينات النظام أجهزة إرسال محمولة مع كبسوالت ميكروفون قابلة للتبديل، وأجهزة محمولة على الجسم مع مجموعة من الميكروفونات بالغة

.الصغر وسماعات الرأس وأجهزة القياس وأجهزة استقبال مفردة ومزدوجة يمكن تثبيتها على الحامل

مكونات النظام
:تتضمن جميع األنظمة

①
معدات التركيب على حامل

②
)2( هوائيات ربع طول الموجة

③
مصدر إمداد الطاقة

®

™
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④
)2( فولت 1.5 بجهد AA بطاريات

⑤
SLXD4D أو SLXD4 جهاز االستقبال

:مكونات نظام الجيتار أو اآلالت

⑥
بوصة إلى الحجم الصغير ¼ كبل جيتار مزود بأربعة سنون يتراوح ما بين حجم

⑦
المحمول على الجسم SLXD1 جهاز اإلرسال

:يتضمن النظام الصوتي
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⑧
مشبك ميكروفون

⑨
,Beta 87C أو ,Beta 87A أو ,Beta 58A أو ,SM86 أو ,SM58 اختر المناسب من( محمول باليد مع خرطوشة ميكروفون SLXD2 جهاز إرسال

*)KSM8/B أو

.على المنطقة KSM8/B* يعتمد توفر الطراز

:وأحد الميكروفونات التالية )⑦( تتضمن أنظمة الميكروفونات الصغيرة التي تثبت على الصدر والرأس واألجهزة جهاز إرسال يحمل على الجسم

⑩
الذي يثبت على الصدر WL183/WL185 ميكروفون

⑪
صغير الحجم الذي يثبت على الصدر WL93 ميكروفون

⑫
SM35 ميكروفون سماعة الرأس

⑬
للجهاز Beta 98H/C ميكروفون

⑭
MX153 ميكروفون رأس مزود بسماعة

®®™™

™
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:يتكون النظام المجمع

⑦
المحمول على الجسم SLXD1 جهاز اإلرسال

⑨
SM58 جهاز إرسال محمول باليد مزود برأس ميكروفون

⑪
الذي يثبت على الصدر WL185 ميكروفون

إعداد جهاز االستقبال
.ركِـّـب الهوائيات المدرجة بالجزء الخلفي من جهاز االستقبال

.وصِـّـل مصدر إمداد الطاقة بجهاز االستقبال ووصِـّـل السلك بمصدر طاقة تيار متردد
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.قم بتوصيل مخرج الصوت بمضخم صوت أو جهاز مزج األصوات

.حسبما يلزم )الخط( أو الجهاز )الميكروفون( استخدم القائمة لضبط النظام على مستوى الميكروفون .اضغط على زر الطاقة الموجود على جهاز االستقبال

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

للمزامنة LED مؤشر ①

ممكّـن IR وضع مزامنة :وميض
IR تمت محاذاة جهازي اإلرسال واالستقبال لمزامنة :ثابت

منفذ األشعة تحت الحمراء ②
.لبرمجة أجهزة اإلرسال تلقائيًـا IR لجهاز اإلرسال أثناء مزامنة )IR( لمحاذاة منفذ األشعة تحت الحمراء

:الشاشة ③
.إلظهار خيارات القائمة، وإعدادات جهاز االستقبال واإلرسال

زر المزامنة ④
.IR يتم الضغط عليه لتنشيط مزامنة

زر الخروج ⑤
.اضغط لإللغاء والخروج من العملية الحالية

مفتاح التحكم ⑥
.قم بتغيير معلمات القائمة، واضغط على المفتاح للتأكيد

زر الطاقة ⑦
.لتشغيل جهاز االستقبال أو إيقاف تشغيله
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مقبس مصدر إمداد بالطاقة ⑧
.نقطة التوصيل بمصدر اإلمداد بطاقة التيار المباشر

منفذ شبكة إيثرنت ⑨
.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

XLR إخراج صوت ⑩
-) صوت :3 ،+ صوت :2 أرضي، :1( متوازن

بوصة 1/4 الجهاز/إخراج المساعد ⑪
)أرضي :صوت، جلبة :صوت، حلقة :تلميح( متوازن المعاوقة

موصالت الهوائي ⑫
لهوائيات جهاز االستقبال BNC موصل

التنقل لقوائم جهاز االستقبال
للتنقل بين control knob استخدم .يحتوي جهاز االستقبال على قائمة رئيسية لإلعداد والتكوين وقائمة متقدمة للوصول إلى وظائف جهاز االستقبال اإلضافية

.للعودة إلى المستوى السابق exit شاشات القائمة وتأكيد التحديدات؛ استخدم زر

القائمة الرئيسية
.اضغط على زر مفتاح التحكم للوصول إلى القائمة، وقم بالتدوير للتقدم إلى شاشة القائمة التالية

1 .Frequency Setup

1.1 Guided 
Frequency Setup

إرشادات خطوة بخطوة لتهيئة نظام جديد، أو إلضافة جهاز استقبال إلى نظام موجود

1.2 Group Scan

.يقوم جهاز االستقبال تلقائيًـا بالمسح للعثور على أفضل مجموعة متوفرة، إن أمكن

ويعد أداء التردد الالسلكي نفسه في نطاقات .تتكون بعض النطاقات من مجموعة واحدة فقط :مالحظة
.المجموعة الواحدة كما هو الحال في النطاقات التي تدعم مجموعات متعددة

1.3 Channel Scanيقوم جهاز االستقبال تلقائيًـا بالبحث عن القنوات المتاحة داخل المجموعة المحددة

1.4 Manual 
Frequency Setup

ضبط جهاز االستقبال يدويًـا على التردد المطلوب
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2 .Channel Nameتخصيص اسم القناة

3 .Gainمراقبة مستويات الصوت وضبط كسب جهاز االستقبال

4 .Mic/Line Levelالتبديل بين مستويات اإلخراج

5 .Advanced Settings

5.1 Device Lock
Unlock: جهاز االستقبال غير مؤمن

Lock Menu: يتم تأمين إعدادات جهاز االستقبال
Lock Menu & Power: يتم تأمين إعدادات جهاز االستقبال وزر الطاقة

5.2 Network 
Configuration

IP التبديل بين التعيين التلقائي واليدوي لعنوان

5.3 Controller 
Access

حظر أو السماح بوصول تحكم الطرف الثالث

5.4 Transmitter 
Preset

تطبيق ومزامنة اإلعدادات المسبقة لجهاز اإلرسال

5.5 Device Presetحفظ إعدادات جهاز االستقبال الحالية أو استعادة اإلعدادات المحفوظة األخيرة

5.6 Factory Resetيستعيد جميع اإلعدادات إلى إعدادات المصنع االفتراضية بعد إعادة تشغيل النظام

5.7 Transmitter 
Firmware

IR تحديث البرنامج الثابت لجهاز اإلرسال باستخدام مزامنة

5.8 Aboutيعرض إصدار البرنامج الثابت والرقم التسلسلي

6 .Helpيوفر رابطًـا لمواد إضافية )http://help.shure.com/slxd4(

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 الشاشة .لعرض شاشات القوائم واإلعدادات

منفذ األشعة تحت الحمراء ④
.الخاص بجهاز االستقبال أثناء مزامنة األشعة تحت الحمراء إلجراء البرمجة التلقائية لجهاز اإلرسال )IR( لمحاذاة منفذ األشعة تحت الحمراء
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أزرار تنقل القائمة ⑤

menu = تستخدم للتنقل بين شاشات القائمة

enter = يتم الضغط عليه لتأكيد تغييرات المعلمة وحفظها.

حجرة البطارية ⑥
قابلة إلعادة الشحن Shure SB903 أو بطارية AA تتطلب بطاريتان

غطاء البطارية ⑦
.يُـثبت في مكانه بالبراغي لحماية حجرة البطارية أثناء االستخدام

هوائي محمول ⑧
.إلرسال إشارة تردد السلكي

هوائي مدمج محمول باليد ⑨
.إلرسال إشارة تردد السلكي

خرطوشة الميكروفون ⑩
Shure قابلة للتبديل مع مجموعة متنوعة من خراطيش

TA4M مقبس إدخال ⑪
.أو كابل جهاز )TA4F( سنون 4 لتوصيل ميكروفون موصل صغير
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خيارات قائمة جهاز اإلرسال والتنقل
تؤدي كل ضغطة .menu للوصول إلى خيارات القائمة من الشاشة الرئيسية، اضغط على زر .يتميز جهاز اإلرسال بشاشات قائمة فردية إلعداد وضبط جهاز اإلرسال

.لتحديد الخيارات الموجودة على شاشة القائمة النشطة وتأكيدها enter استخدم الزر .إلى المتابعة إلى شاشة القائمة التالية menu إضافية على زر

الشاشة الرئيسية

:لتحديد أحد العناصر المعروضة بالشاشة الرئيسية enter استخدم الزر

رمز البطارية/المجموعة والقناة/اسم القناة
رمز البطارية/التردد/اسم القناة

المجموعة والقناة/رمز البطارية/اسم القناة
رمز البطارية/اسم القناة

3 زيادات( ديسيبل 21 إلى 0 النطاق هو .لمطابقة مستويات الصوت بين جهازي اإلرسال المستخدمين في نظام مجمّـعإزاحة الميكروفون ①
).ديسيبل

طاقة التردد الالسلكي ②

:لتحديد إعداد طاقة تردد السلكي

ميجاوات 10 = مرتفع
ميجاوات 1 = منخفض

Off أو إيقاف تشغيله On تشغيل مرشح الترددات العاليةجهير عالي ③

البطارية ④
.المركّـبة AA لضمان القياس الدقيق للبطاربة، قم بتعيين نوع البطارية لمطابقة نوع بطارية

.القابلة إلعادة الشحن Shure ال يمكن اختيار القائمة عند تركيب بطاريات :مالحظة

لتشغيل القفل التلقائي لجهاز اإلرسال أو إيقاف تشغيلهالقفل التلقائي ⑤
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نوع القفل ⑥

:تحديد حالة القفل التلقائي

Menu Only: لقفل القائمة لمنع تغيير إعدادات جهاز اإلرسال
Menu & Power: لقفل القائمة وتعطيل مفتاح الطاقة

يعرض معلومات البرنامج الثابت واألجهزة والنطاقنبذة عن ⑦

تأمين عناصر تحكم جهاز االستقبال وإلغاء تأمينها
:Advanced Settings > 5.1 Device Lock .5 يمكن الوصول إلى خيارات قفل التحكم التالية تحت

Unlock: عناصر التحكم غير مقفلة
Lock Menu: ال يزال يمكن إيقاف تشغيل جهاز االستقبال( يمنع الوصول إلى عناصر القائمة(

Lock Menu & Power: يقوم بتعطيل مفتاح الطاقة وكذلك عناصر التحكم في القائمة

.للتأكيد control knob حدد الخيار المطلوب واضغط على

القفل التلقائي لجهاز اإلرسال
عند تمكين القفل .بجهاز اإلرسال Auto Lock من قائمة )غير مقفل( Off أو )مقفل( On يمكن قفل أو إلغاء قفل عناصر التحكم في جهاز اإلرسال عن طريق تحديد

.التلقائي، يتم قفل عناصر التحكم في جهاز اإلرسال عند العودة إلى الشاشة الرئيسية

.لتغيير عرض الشاشة الرئيسية على جهاز إرسال مقفل enter ما يزال من الممكن استخدام الزر :مالحظة

:لتنشيط القفل التلقائي

.Auto Lock للتنقل إلى إعدادات menu اضغط على زر
.On لتحديد menu للتحرير والزر enter استخدم الزر

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

:إللغاء قفل جهاز اإلرسال وإلغاء تنشيط القفل التلقائي

.إللغاء قفل عناصر التحكم بجهاز اإلرسال menu ثم enter اضغط على
.Off وحدد Auto Lock انتقل إلى إعدادات

.لن يقفل جهاز اإلرسال بعد ذلك عند العودة إلى الشاشة الرئيسية .للحفظ enter اضغط على

البطاريات والشواحن
ركِـّـب بطاريات جهاز اإلرسال

.فولت 1.5 بقوة AA القابلة إلعادة الشحن أو بطاريات Shure SB903 لتجنب إتالف أجهزة اإلرسال، ال تستخدم سوى بطاريات الليثيوم أيون :مهم

:الطراز المحمول على الجسم

.ادفع اللسان ألعلى وافتح باب البطارية للوصول إلى حجيرة البطارية
.في الحجيرة AA بطاريتي أو قابلة إلعادة الشحن Shure SB903 ضع بطارية ليثيوم أيون

.أغلق باب البطارية
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:الطراز المحمول باليد

.أزل غطاء البطارية للوصول إلى حجيرة البطارية
.ارفع باب البطارية لفتحه
.في الحجيرة AA بطاريتي أو قابلة إلعادة الشحن Shure SB903 ضع بطارية ليثيوم أيون

.استبدل غطاء البطارية

AA تعيين نوع بطارية
).اإلعداد االفتراضي هو قلوية( المركّـبة AA لضمان العرض الدقيق لوقت تشغيل جهاز اإلرسال، قم بتعيين نوع البطارية في قائمة جهاز اإلرسال لمطابقة نوع بطارية

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

.Battery للتنقل إلى شاشة menu اضغط على الزر
:لتحديد نوع البطارية المثبتة menu ثم استخدم الزر ,enter اضغط على

Alkaline = قلوية
NiMH )هيدريد النيكل المعدني(

Lithium )،فولت بحد أقصى 1.5 غير قابلة إلعادة الشحن(
.للحفظ enter اضغط على

القابلة إلعادة الشحن Shure SB903 بطارية
أو شواحن حاوية SBC10-903 استخدم شواحن حاوية واحدة .SLX-D على تشغيل أجهزة إرسال SB903 تعمل بطارية ليثيوم أيون القابلة إلعادة الشحن

.SB903 إلعادة شحن بطاريات SBC203 مزدوجة
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.اشحن البطارية الجديدة بالكامل دومًـا قبل استخدامها ألول مرة :مهم

وبعد الشحن ألول مرة، يمكن شحنها أيضًـا عن طريق تثبيت جهاز اإلرسال في جهاز الشحن .جديدة، يجب وضعها مباشرة في الشاحن SB903 لشحن بطارية
.SBC203 المزدوج الفتحة

الشاحن الفردي الفتحة
.حل شحن مدمج SBC10-903 يوفر الشاحن أحادي الفتحة

.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 مؤشرات
الحالةاللونالوصف

الجهاز مشحون بالكامل)ثابت( أخضرجاهز لالستخدام

الشحن ٍجار)وامض( أحمرالشحن ٍجار

خطأ في البطارية أو مصدر إمداد الطاقة)وميض سريع( األصفرخطأ

مصدر إمداد الطاقة مفصول أو لم يتم تثبيت أي جهاز في فتحة الشحنمتوقفال يشحن

الشواحن مزدوجة الفتحة
.شحن بطاريات فردية أو بطاريات مركّـبة بأجهزة اإلرسال SBC203 يمكن للشواحن مزدوجة الفتحة
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.قم بتوصيل الشاحن بمصدر طاقة تيار متردد
.أدخل البطاريات أو أجهزة اإلرسال في فتحة الشحن

.أدخل أجهزة اإلرسال وهي متجهة لألمام لتجنب تلفها :مهمة

.الحظ مؤشرات حالة الشحن حتى اكتمال الشحن

لحالة الشحن LED مؤشرات
الحالةاللونالوصف

الجهاز مشحون بالكامل)ثابت( أخضرجاهز لالستخدام

الشحن ٍجار)وامض( أحمرالشحن ٍجار

خطأ
*خطأ في البطارية أو مصدر إمداد الطاقة)وميض سريع( األصفر

خارج نطاق درجة حرارة التشغيل)وميض بطيء( أصفر

مصدر إمداد الطاقة مفصول أو لم يتم تثبيت أي جهاز في فتحة الشحنمتوقفال يشحن

.Shure في حالة استمرار وجود الخطأ، يرجى االتصال بخدمة الدعم الفني من .في الشاحن ًفي حالة حدوث خطأ ما عند تثبيت جهاز إرسال في الشاحن، أزل البطارية من جهاز اإلرسال وضعها مباشرة *

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
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متوسط مدد الشحن
SBC10-903

القدرةمدة التشغيلمدة الشحن

%15ساعة واحدةساعة واحدة

%50ساعات 4ساعات 3

%100ساعة 8>دقيقة 30 :ساعات 5

SBC203

القدرةمدة التشغيلمدة الشحن

%15ساعة واحدةدقيقة 30

%50ساعات 4دقيقة 15 :ساعة 1

%100ساعة 8>دقيقة 30 :ساعات 2

%100 على البطارية عند حالة الشحن بنسبة ًبناء*

فحص الصوت وضبط االكتساب
اضبط الكسب للحفاظ على مؤشر الصوت ضمن النطاق األمثل .لجهاز االستقبال الختبار جهاز اإلرسال عند مستويات األداء "Gain" انتقل إلى شاشة التحصيل

"optimal." قلل التحصيل في حالة وجود تشوه مسموع للصوت.

إعداد النظام
إنشاء قنوات صوتية

طرق لضبط جهاز االستقبال وجهاز 3 يوفر SLX-D إن نظام .يتم تشكيل قناة صوتية السلكية عندما يتم توليف جهاز االستقبال وجهاز اإلرسال على نفس التردد
:اإلرسال على نفس التردد

دليل خطوة بخطوة إلرشادك خالل العملية :إعداد التردد الموجّـَـه
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 المجموعة أو القناة ، أو التردد :التعيين اليدوي للمجموعة أو القناة، أو التردد
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ما هي المجموعات والقنوات؟
والمجموعة هي مجموعة من .محددة مسبقًـا قنواتو مجموعات الالسلكية نطاقات تردد السلكي إلى Shure لتقليل التداخل إلى أقصى حد ممكن، تنظم أنظمة

اضبط جهاز االستقبال واإلرسال على أفضل قناة متاحة ضمن مجموعته .وتمثل القناة التردد الواحد داخل تلك المجموعة .الترددات المتوافقة ضمن النطاق الترددي
.إلعداد نظامك

وتتميز نطاقات المجموعة الفردية بنفس أداء الترددات الالسلكية المتوفرة .ا ألن المجموعات تعتمد على النطاق الترددي للمنطقة، فإن بعض األنظمة ال تحتوي على مجموعات متعددةًنظر :مالحظة
.بالمجموعات المتعددة

إلرشادك Guided Frequency Setup يمكنك ضبطهم يدويًـا أو استخدام .ينبغي ضبط جميع أجهزة االستقبال الموجودة في نفس النطاق إلى نفس المجموعة
.خالل العملية

وحدات استقبال أو 3 وللحصول على أفضل النتائج، استخدم مبدل الشبكة عند توصيل .وصِـّـل جميع أجهزة االستقبال في نظامك باستخدام كابالت الشبكة إيثرنت
.أكثر

:لتجنب التدخل، قبل أن تبدأ !مهم

.سيعمل هذا على تجنب تداخلهم عند إجراء المسح للتردد .جميع أجهزة اإلرسال لألنظمة التي تقوم بإعدادها أوقف تشغيل

:سيتيح ذلك الفحص الكتشاف أي تداخل من هذه األجهزة وتجنبه .األجهزة التالية بحيث تعمل كما كانت تعمل أثناء العرض التقديمي أو األداء شغِـّـل

األجهزة أو األنظمة الالسلكية المكونة
أجهزة الكمبيوتر

كبيرة LED لوحات
معالجات التأثيرات

مشغل األقراص المضغوطة

باستخدام إعداد تردد الموجة
:إعداد نظام جديد

.Frequency Setup > 1.1 Guided Frequency Setup .1 ادفع المقبض الموجود على جهاز االستقبال وحدد
.وادفع مقبض التحكم للمتابعة Initialize My System حدد

.أوقف تشغيل جميع أجهزة اإلرسال التي تخطط الستخدامها مع نظامك
.start scan حدد

.بعد إجراء الفحص، ادفع مقبض التحكم لتعيين الترددات إلى جهاز االستقبال
.شغِـّـل جهاز اإلرسال الذي تخطط الستخدامه مع جهاز اإلرسال هذا

.sync الموجودة على جهاز اإلرسال وجهاز االستقبال واضغط على زر )IR( منافذ األشعة تحت الحمراء ِحاذ
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.ا لالستخدامًبمجرد اكتمال المزامنة، يصبح النظام جاهز

:إضافة جهاز استقبال جديد إلى نظامك

.Frequency Setup > 1.1 Guided Frequency Setup .1 ادفع مقبض التحكم وحدد
.Add Receiver to My System حدد

.، اضغط لالختيار، وأدر لتغيير الرقم، واضغط مرة أخرى للتأكيد:G لتغيير المجموعة، أدر مقبض التحكم لتحديد
.start scan حدد

.بعد اكتمال الفحص، ادفع مقبض التحكم الستخدام قناة جهاز االستقبال
.شغِـّـل جهاز اإلرسال الذي تخطط الستخدامه مع جهاز اإلرسال هذا

.sync الموجود على جهاز اإلرسال مع المنفذ الموجود على جهاز االستقبال واضغط على زر )IR( منفذ األشعة تحت الحمراء ِحاذ
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.ا لالستخدامًبمجرد اكتمال المزامنة، يصبح النظام جاهز

اختيار التردد يدويًـا
:لتعديل مجموعة أو قناة أو تردد يدويًـا

.من قائمة جهاز االستقبال Frequency Setup > 1.4 Manual Frequency Setup .1 حدد
).ميجا هرتز( أو التردد )C( أو قناة )G( استخدم مقبض التحكم لتحديد وتعديل مجموعة

.وادفع مقبض التحكم للحفظ apply حدد

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

.وأوقف 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 لمطابقة Mic Offset في حالة وجود اختالف مسموع في مستوى الصوت بين أجهزة اإلرسال، قم بالتنقل إلى قائمة
.مستويات الصوت

الالسلكية األخرى Shure إلى أنظمة SLX-D إضافة
للبدء، قم بتنزيل .الالسلكية المختلفة Shure للعثور على الترددات المتوافقة عبر أنظمة Shure من Wireless Workbench استخدم أداة تنسيق ترددات

.http://www.shure.com/contact للحصول على مساعدة إضافية، يرجى زيارة .http://www.shure.com/wwb البرنامج من

http://www.shure.com/wwb
http://www.shure.com/contact
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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

Low = 1 ميجاوات
High = 10 ميجاوات

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

.لجهاز اإلرسال RF power انتقل إلى قائمة
.Low أو High لتحديد menu استخدم الزر

.للحفظ enter اضغط على

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

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 إصدار البرنامج الثابت المثبّـت

.لرمز الشبكة المضيء على اللوحة األمامية بكل جهاز LED تحقق من حالة مؤشر
.بمنفذ اإليثرنت LED إذا لم يكن رمز الشبكة 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
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االتصال بنظام تحكم خارجي
ال تستخدم سوى برنامج تحكم واحد لكل نظام لتجنب .عبر اإليثرنت Crestron أو AMX متوافق مع أنظمة التحكم الخارجية مثل SLX-D جهاز االستقبال

.التداخل في عمليات المراسلة

)هو العميل SLX-D ؛ جهاز استقبالTCP/IP( إيثرنت :التوصيل
2202 :المنفذ

.https://pubs.shure.com/command-strings/SLXD/en-US ، تفضل بزيارة الموقع اإللكترونيSLX-D للحصول على قائمة شاملة من سالسل أوامر نظام

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

قم بتنزيل .Shure Update Utility (SUU) لالستفادة من تحسينات التصميم، يمكن تحميل إصدارات جديدة من البرنامج الثابت وتثبيتها باستخدام .إضافية
SUU من https://www.shure.com/en-US/products/software/shure_update_utility.

:قم بإجراء الخطوات التالية لتحديث البرنامج الثابت

.ال تقم بإيقاف تشغيل الجهاز حتى يكتمل التحديث .تأكّـد من أن اتصال الشبكة الخاص بالجهاز مستقر أثناء التحديث !تنبيه

).اضبطهما على نفس قناع الشبكة( قم بتوصيل الجهاز والكمبيوتر بنفس الشبكة
.SUU افتح تطبيق

.التنزيالت مدير في الجزء العلوي من النافذة لفتح تحديثات انقر فوق الزر

"متاح التحديثات من] عدد"[ أو ..."تحديثات وجود من التحقق" هذا الزر ستكون عليه إحدى تسميتين :ملحوظة

.، حدد إصدارات البرنامج الثابت المطلوبةالتنزيالت مدير من

.شيء ال: تحديد أو الكل: تحديد تتيح لك القائمة المنسدلة الموجودة أعلى اليمين اإلسراع في :تلميح

.قد تحتاج، بعد التحديث، إلى مسح ذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح لعرض التحديثات على تطبيق ويب الجهاز :ملحوظة

 البرنامج يتم إدراج البرنامج الثابت الذي تم تنزيله في قائمة ويمكن استعراضه وإدارته في عالمة تبويب .التنزيالت مدير أغلق ّ، ومن ثمتنزيل انقر فوق
.الثابت

لبدء تحديث البرنامج الثابت الذي سيحل محل البرنامج إرسال التحديثات ، حدد البرنامج الثابت الجديد واضغط علىتحديث األجهزة من عالمة التبويب
.الثابت الموجود على الجهاز

تحديث البرنامج الثابت لجهاز اإلرسال
.اإلرسال لجهاز الثابت البرنامج تحديث > المتقدمة الخيارات :بجهاز اإلرسال Device Configuration من قائمة

.الموجود على جهاز اإلرسال مع ذلك الموجود على جهاز االستقبال، وادفع زر المزامنة )IR( قم بمحاذاة منفذ األشعة تحت الحمراء

.يجب الحفاظ على المحاذاة أثناء دورة التحديث بأكملها:مهم

.ا لالستخدامًبمجرد اكتمال المزامنة، يصبح النظام جاهز

متطلبات إصدار البرنامج الثابت
وأفضل الممارسات الموصى بها هي استخدام نفس .ا من الشبكة التي تشتمل على بروتوكوالت اتصاالت متعددة تعمل معًـا لضمان التشغيل السليمًجزء ّكل األجهزة تعد

.البرنامج الثابت >  )اإلعدادات(  لعرض إصدار البرنامج الثابت لكل جهاز موجود على الشبكة، انتقل إلى تكوين الجهاز وانظر ضمن .اإلصدار بجميع األجهزة

6 مستوى البرنامج الثابت الرئيسي والرقم 1 حيث يمثل الرقم 1.6.2 على سبيل المثال. (MAJOR.MINOR.PATCH هو Shure تنسيق البرنامج الثابت لجهاز
وبحد أدنى، ينبغي أن تكون األجهزة التي تعمل على الشبكة الفرعية نفسها متطابقة من ).مستوى البرنامج الثابت للتصحيح 2 مستوى البرنامج الثابت الثانوي والرقم

.حيث أرقام إصدار البرنامج الثابت الرئيسي وكذلك الثانوي

.وتعد األجهزة ذات اإلصدارات الرئيسية المختلفة غير متوافقة

https://pubs.shure.com/command-strings/SLXD/en-US
https://www.shure.com/en-US/products/software/shure_update_utility
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.قد تؤدي االختالفات في مستوى إصدار البرنامج الثابت للتصحيح إلى حاالت عدم توافق غير مرغوبة

في حامل SLX-D تثبيت جهاز االستقبال
:جميع الملحقات مرفقة
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تركيب بطانات القدم

المُـلحقات
الملحقات االختيارية

البطاريات والشواحن
SB903بطارية ليثيوم أيون القابلة إلعادة الشحن

شاحن للتثبيت على الوجهين

SBC203-AR

SBC203-AZ

SBC203-BR

SBC203-CN

SBC203-E

SBC203-IN

SBC203-J

SBC203-K

SBC203-TW

SBC203-UK

SBC203-US

SBC10-903-ARشاحن بطارية فردي
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SBC10-903-AZ

SBC10-903-BR

SBC10-903-CN

SBC10-903-E

SBC10-903-IN

SBC10-903-J

SBC10-903-K

SBC10-903-TW

SBC10-903-UK

SBC10-903-US

UHF مضخم توزيع طاقة الهوائي

ميجا هرتز 960-470 نظام توزيع الطاقة/هوائي

UA844+SWB

UA844+SWB-AR

UA844+SWB-AZ

UA844+SWB-BR

UA844+SWB-C

UA844+SWB-E

UA844+SWB-J

UA844+SWB-K

UA844+SWB-TW

UA844+SWB-UK

UA844+SWB-IN

ميجا هرتز 960-470 نظام توزيع الطاقة، كابل أقل من/هوائي

UA844+SWB/LC

UA844+SWB/LC-AR

UA844+SWB/LC-BR

UA844+SWB/LC-C

UA844+SWB/LC-E

UA844+SWB/LC-UK

UA845UWBميجا هرتز 1805-174 نظام توزيع الطاقة/هوائي واسع النطاق للغاية
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UA845UWB-AR

UA845UWB-AZ

UA845UWB-BR

UA845UWB-C

UA845UWB-E

UA845UWB-IN

UA845UWB-J

UA845UWB-K

UA845UWB-TW

UA845UWB-UK

ميجا 1805-174 نظام توزيع الطاقة، كابل أقل من/هوائي واسع النطاق للغاية
هرتز

UA845UWB/LC

UA845UWB/LC-AR

UA845UWB/LC-BR

UA845UWB/LC-E

UA845UWB/LC-UK

UABIAST

مصدر إمداد بالطاقة موصّـل

UABIAST-US

UABIAST-UK

UABIAST-BR

UABIAST-AR

UABIAST-E

UABIAST-CHN

UABIAST-IN

UABIAST-K

UABIAST-J

UABIAST-AZ

UABIAST-TW

الهوائيات وأجهزة التضخيم الموصلة
UA834WBميجا هرتز 900-470 مضخم الهوائي الموصل،
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UA834XAميجا هرتز 960-902 مضخم الهوائي الموصل،

UA874Eميجا هرتز 790-470 هوائي اتجاهي فعال

UA874USميجا هرتز 698-470 هوائي اتجاهي فعال

UA874WBميجا هرتز 900-470 هوائي اتجاهي فعال

UA874Xميجا هرتز 952-925 هوائي اتجاهي فعال

PA805SWBميجا هرتز PSM 470-952 المضخم االتجاهي واسع النطاق ألنظمة

PA805Xميجا هرتز PSM 650-1100 المضخم االتجاهي واسع النطاق ألنظمة

UA860SWBميجا هرتز 1100-470 هوائي متعدد االتجاهات سلبي

UHFUA221 مقسم هوائي سلبي

UA600)تتضمن كابالن ورأسان مجمّـعان( مجموعة األدوات أمامية التركيب

BNCUA505 كتيفة هوائي بعيد مع محول رأس مجمع

HA-8089ميجا هرتز 900-470 هوائي لولبي،

الكابالت والموصالت
قدم 2 :أوم، الطول RG58C/U ، 50 ، النوعBNC-BNC كابل متمحور،

UA802)م 0.6(

2( قدم 6 :أوم، الطول RG58C/U ، 50 ، النوعBNC-BNC كابل متمحور،
UA806)م

قدم 25 :أوم، الطول RG8X/U ، 50 ، النوعBNC-BNC كابل متمحور،
UA825)م 7.5(

15( قدم 50 :أوم، الطول RG8X/U ، 50 ، النوعBNC-BNC كابل متمحور،
UA850)م

قدم 100 :أوم، الطول RG213/U ، 50 ، النوعBNC-BNC كابل متمحور،
UA8100)م 30(

C8006بوصات 8 كابل إيثرنت رابط،

C803قدم 3 كابل إيثرنت،

C810قدم 10 كابل إيثرنت،

C825قدم 25 كابل إيثرنت، قوي،

C850قدم 50 كابل إيثرنت، قوي،

C8100قدم 100 كابل إيثرنت، قوي،

هوائيات جهاز استقبال لكافة االتجاهات نصف موجي
UA8-470-542ميجا هرتز 470-542
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UA8-500-560ميجا هرتز 500-560

UA8-518-598ميجا هرتز 518-598

UA8-554-638ميجا هرتز 554-638

UA8-596-698ميجا هرتز 596-698

UA8-670-742ميجا هرتز 670-742

UA8-690-746ميجا هرتز 690-746

UA8-694-758ميجا هرتز 694-758

UA8-710-790ميجا هرتز 710-790

UA8-740-814ميجا هرتز 740-814

UA8-750-822ميجا هرتز 750-822

UA8-774-865ميجا هرتز 774-865

UA8-900-1000ميجا هرتز 00-1000

المواصفات
النظام

التردد الالسلكي
نطاق الموجات الناقلة للتردد الالسلكي

)راجع جدول نطاقات التردد وطاقة اإلخراج( ميجاهرتز، يختلف ذلك باختالف المنطقة 937.5–470

نطاق العمل
)قدمًـا 328( متر 100

يعتمد النطاق الفعلي على امتصاص إشارة التردد الالسلكي :ملحوظة .يعتمد النطاق الفعلي على امتصاص إشارة التردد الالسلكي وانعكاسها والتشويش :ملحوظة
.وانعكاسها والتشويش

حجم خطوة توليف الترددات الراديوية
كيلوهرتز، يختلف ذلك حسب المنطقة 25

كيلوهرتز JB: 125 نطاق

رفض صورة اإلشارة
ديسيبل، بشكل نمطي 70>

حساسية التردد الالسلكي
من معدل خطأ البت 10 ديسيبل مللي عند 97− -5
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الصوت
زمن الوصول

مللي ثانية 3.2

مرشح التردد المنخفض / ٍجهير عال
نغمة/ديسيبل 12- هرتز عند 150

HPF اإلعداد االفتراضي للمصنع مخصص إليقاف تشغيل :ملحوظة

االستجابة للتردد الصوتي
)ديسيبل 2- ،1(+ كيلوهرتز 20 –هرتز  20

النطاق الديناميكي للصوت
، نموذجيA من إجمالي التشويه التوافقي، مرجّـح %1 ديسيبل عند 118

إجمالي التشويه التوافقي
>0.02%

قطبية صوت النظام
فيما( مم 6.35 ورأس مخرج )XLR بمخرج 3 مقارنة بالسن( 2 ا كهربيًـا موجبًـا على السنًضغط موجب على غشاء الميكروفون ينتج جهد

).مم 6.35 يتعلق بحلقة مخرج يبلغ

نطاق إزاحة الميكروفون
)ديسيبل 3 بخطوات كل منها( ديسيبل 21 إلى 0 من

نطاق درجة الحرارة
نطاق درجة حرارة التشغيل

)درجة فهرنهايت 122( درجة مئوية 50 إلى )درجة فهرنهايت 0( درجة مئوية 18- من

.قد تؤدي خصائص البطارية إلى تقليل هذا النطاق :ملحوظة

نطاق درجة حرارة التخزين
)درجة فهرنهايت 165( درجة مئوية 74 إلى )درجة فهرنهايت 20(- درجة مئوية 29- من

.قد تؤدي خصائص البطارية إلى تقليل هذا النطاق :ملحوظة

SLXD4 / SLXD4D

األبعاد
SLXD442 x 197 x 152 1.65( مم x 7.76 x 5.98 البُـعد × العرض × الطول ),بوصة

SLXD4D42 x 393 x 152 1.65( مم x 15.47 x 5.98 البُـعد × العرض × الطول ),بوصة

الوزن
SLXD4816بدون هوائيات ,جرام

SLXD4D1451بدون هوائيات ,جرام
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الجزء الخارجي
فوالذ مجلفن

متطلبات الطاقة
)طرف موجب( مزود من مصدر إمداد طاقة خارجي ,أمبير 600 @ فولت تيار مباشر 15

خرج التردد الالسلكي
رفض االستجابة الطفيلية

نموذجي ,ديسيبل 75أكبر من

نوع الموصل
BNC

المعاوقة
أوم 50

حماية طاقة الفانتوم
1/4) "6.35 mm(نعم

XLRنعم

إخراج الصوت
نطاق ضبط التضخيم

ديسيبل 1 ديسيبل بتدرج 42+ إلى 18-

التكوين
1/4) "6.35 mm(عرض شعاع أفقي )Tip = audio +, Ring = audio -, Sleeve = ground (

XLRصوت=3 ،+ صوت=2 أرضي،=1( عرض شعاع أفقي (−

المعاوقة
1/4) "6.35 mm(1.3 كيلو أوم )kΩ) (670 أوم غير متوازن(

XLR )أوم غير متوازن 200( أوم 400)الخط(

XLR )أوم 150)ميكروفون

إخراج كامل النطاق
1/4) "6.35 mm(+15 فولت ديسيبلبصورة مختلفة +)فولت ديسيبألحادي 9(

XLRإعداد LINE= +15  إعداد ,فولت ديسيبل MIC= -15  فولت ديسيبل

الخط/مفتاح الميكروفون
ديسيبل 30 لوحة



Shure Incorporated

31/43

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

SLXD1

نوع البطارية
AA فولت بطاريات 1.5 ليثيوم أيون قابلة إلعادة الشحن أو

األبعاد
98 x 68 x 25.5 3.86( مم x 2.68 x 1 البُـعد × العرض × الطول ),بوصة

الوزن
جرام89

الجزء الخارجي
PC/ABS

إدخال الصوت
موصل

)TA4M( موصل ذكر صغير رباعي السن

التكوين
انظر الرسم للحصول على مزيد من التفاصيل

المعاوقة
1 MΩ

مستوى اإلدخال األقصى
)Vpp 7.27 جذر متوسط المربع،/فولت 2.57( فولت ديسيبل 8.2

)EIN( ضوضاء الدخل المكافئ للمضخم األولي
فولت ديسيبل  118-

مخرج التردد الالسلكي
نوع الهوائي

موجة 1/4
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النطاق الترددي المشغول
كيلوهرتز 200<

نوع التعديل
Shure رقمي مملوك لشركة

الطاقة
ميجاوات 10 ميجاوات أو 1

يختلف حسب المنطقة ,راجع جدول نطاق التردد وطاقة اإلخراج

SLXD2

نوع البطارية
AA فولت بطاريات 1.5 ليثيوم أيون قابلة إلعادة الشحن أو

األبعاد
37.1 x 176 1.46( مم x 6.93 بوصة,( D x L

الوزن
جرام147

الجزء الخارجي
ألومنيوم

إدخال الصوت
التكوين

انظر الرسم للحصول على مزيد من التفاصيل

مستوى اإلدخال األقصى
)Vpp 7.27 جذر متوسط المربع،/فولت 2.57( فولت ديسيبل 8.2

يعتمد ذلك على نوع الميكروفون :مالحظة

مخرج التردد الالسلكي
نوع الهوائي

لولبي أحادي النطاق مدمج

النطاق الترددي المشغول
كيلوهرتز 200<

نوع التعديل
Shure رقمي مملوك لشركة

الطاقة
ميجاوات 10 ميجاوات أو 1
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يختلف حسب المنطقة ,راجع جدول نطاق التردد وطاقة اإلخراج

SB903

الجهد الكهربي للشحن
)فولت 0.03(± فولت 4.2

تيار الشحن
SBC10-903220 أمبير

SBC203625  مخفض( أمبير 250 ),عادي( أمبير(

الفولتية االسمية
فولت 3.6

السعة االسمية
ملي أمبير 1200

الجزء الخارجي
بولي مصبوب

نطاق درجة حرارة الشحن
SBC10-903

درجة فهرنهايت50( درجة مئوية45 درجة مئوية إلى10
)درجة فهرنهايت113 إلى

SBC203

درجة فهرنهايت32( درجة مئوية10 درجة مئوية إلى0
درجة مئويةand 10 ,مخفض ),درجة فهرنهايت50 إلى

درجة113 درجة فهرنهايت إلى50( درجة مئوية45 إلى
عادي ),فهرنهايت

األبعاد
14.5 x 32.5 x 55.5 0.57( مم x 1.28 x 2.19 البُـعد × العرض × الطول ),بوصة

الوزن
جرام 28

SBC10-903

شاحن البطارية
نطاق الجهد الكهربي إلدخال التيار المباشر

فولت تيار مباشر 5

تيار الشحن
USB تدعم

أمبير 220

زمن الشحن
دقائق 30 : ساعات 5 % =100 ;ساعات 3 = 50%
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الجهد الكهربي للشحن
فولت 4.2

نطاق درجة حرارة التشغيل
)درجة فهرنهايت113 درجة فهرنهايت إلى50( درجة مئوية45 درجة مئوية إلى10

األبعاد
20.5 x 37.5 x 79.5  0.81( مم x 1.48 x 3.13 البُـعد × العرض × الطول ),بوصة

الوزن
جرام 39

الجزء الخارجي
بولي مصبوب

مصدر إمداد بالطاقة
نطاق الجهد الكهربي للمدخل

فولت تيار متردد 240 إلى 100

تردد التشغيل
هرتز 60 هرتز إلى 50

طاقة اإلدخال القصوى
أ0.2

فولت تيار متردد 100 عند حمل كامل يبلغ

فولتية اإلخراج
فولت تيار مباشر 5.25 إلى 4.75

الحد األقصى لطاقة اإلخراج
أ 1.0

فولت 5في

نطاق درجة حرارة التشغيل
)درجة فهرنهايت140 درجة فهرنهايت إلى32( درجة مئوية60 درجة مئوية إلى 0

SBC203

تيار الشحن
أمبير 250 أمبير أو 625

درجات مئوية 10 درجة مئوية و 0 يستخدم التيار المنخفض عند استخدام مصدر طاقة آخر، أو التشغيل بين

زمن الشحن
دقائق 30 : ساعات 2 % =100 ;دقائق 15 : ساعة 1 = 50%
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مصدر إمداد طاقة خارجي
SBC10-USB15W or SBC10-USB15WS

متطلبات الطاقة
أ الحد األقصى 3 ,فولت تيار مباشر 5

نطاق درجة حرارة الشحن للبطارية
)درجة فهرنهايت113 درجة فهرنهايت إلى32( درجة مئوية45 درجة مئوية إلى0

األبعاد
66 x 99 x 165 2.6( مم x 3.9 x 6.5 البُـعد × العرض × الطول ),بوصة

الوزن
جرام 284

الجزء الخارجي
ABS

مصدر إمداد بالطاقة
نطاق الجهد الكهربي للمدخل

فولت تيار متردد 240 إلى 100

تردد التشغيل
هرتز 60 هرتز إلى 50

طاقة اإلدخال القصوى
أ 0.6

فولت تيار متردد 100 عند حمل كامل يبلغ

فولتية اإلخراج
فولت تيار مباشر 5.25 إلى 4.75

الحد األقصى لطاقة اإلخراج
أ 3.0

فولت 5في

نطاق درجة حرارة التشغيل
)درجة فهرنهايت140 درجة فهرنهايت إلى32( درجة مئوية60 درجة مئوية إلى 0
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موصالت إخراج جهاز االستقبال

دخل جهاز اإلرسال

أرضي①

فولتية االنحياز②

إدخال الصوت③

حمل نشط④

طاقة إخراج نطاق التردد وجهاز اإلرسال
)MHz( نطاق الترددالنطاق

)* )RMS( جذر متوسط مربع ميجاوات ( الطاقة

)Low/High(

G58470 10 / 5141 إلى

G59470 10 / 5141 إلى

G60470 10 / 5101 إلى

G61479 10 / 5231 إلى

G62510 10 / 5301 إلى

H55514 10 / 5581 إلى

H56518 10 / 5621 إلى

H57520 10 / 5641 إلى

J52558 10 / 6161 إلى
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)MHz( نطاق الترددالنطاق

)* )RMS( جذر متوسط مربع ميجاوات ( الطاقة

)Low/High(

J53562 10 / 6061 إلى

J54562 10 / 6061 إلى

JB806 10 / 8101 إلى

K59606 10 / 6501 إلى

L55646 10 / 6901 إلى

L56650 10 / 6941 إلى

L57650 10 / 6941 إلى

L58630 10 / 6741 إلى

L59654 10 / 6981 إلى

M55694 10 / 7581 إلى 748 ,703 إلى

S50823 10 / 8651 إلى

X51925 10 / 937.51 إلى

الطاقة التي يتم توصيلها إلى منفذ الهوائي *

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

الترددات الخاصة بالدول األوربية
Country CodeFrequency Range

SLXD-
G59

470-514
MHz,
max.
1/10
mW

A, B, BG, CH, CY, CZ, D, EST470 - 514 MHz*

F, GB, GR, H, I, IS, L, LT470 - 514 MHz*

NL, P, PL, S, SK, SLO470 - 514 MHz*

DK, FIN, M, N470 - 514 MHz*

HR, E, IRL, LV, RO, TR470 - 514 MHz*

SLXD-
H56

518 -
562
MHz,
max.

A, B, BG, CH, CY, CZ, D, EST518 - 562 MHz*
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Country CodeFrequency Range

1/10
mW

F, GB, GR, H, I, IS, L, LT518 - 562 MHz*

NL, P, PL, S, SK, SLO518 - 562 MHz*

DK, FIN, M, N518 - 562 MHz*

HR, E, IRL, LV, RO, TR518 - 562 MHz*

SLXD-
J53

562-606
MHz,
max.
1/10
mW

A, B, CH, CZ, D, E, EST562–606 MHz*

F, GB, GR, H, I, IRL, L562–606 MHz*

LT, M, NL, P, PL, SLO562–606 MHz*

DK, FIN, N, S562–606 MHz*

CY, LV, SK562–606 MHz*

SLXD-
K59

606–
650
MHz,
max.
1/10
mW

A, B, CH, CZ, D, E, EST606–650 MHz*

F, GB, GR, H, I, IRL, L606–650 MHz*

LT, M, NL, P, PL, SLO606–650 MHz*

DK, FIN, N, S606–650 MHz*

CY, LV, SK606–650 MHz*

SLXD-
L56

650 -
694
MHz,
max.
1/10
mW

A, BG, CH, CY, CZ, D, EST650 - 694 MHz*

F, GB, GR, H, I, IS, L, LT650 - 694 MHz*

P, PL, S, SK, SLO650 - 694 MHz*

B, DK, FIN, M, N, NL650 - 694 MHz*

HR, E, IRL, LV, RO, TR650 - 694 MHz*

SLXD-
S50

823–
832
863-865
MHz
max.
1/10
mW

A, BG, CH, CY, CZ, D, EST823–832 MHz *

F, GB, GR, H, I, IS, LT823–832 MHz *

P, PL, S, SK, SLO823–832 MHz *

B, DK, E, FIN, HR, IRL, L823–832 MHz *

LV, M, N, NL, RO, TR823–832 MHz *

* This equipment may be capable of operating on some frequencies not authorized in your region. See Licensing Information.
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1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12

13
14

15
16
17
18
19
20
21

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

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



Shure Incorporated

40/43

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

低功率射頻器材技術規範

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅

自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用

不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並

改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之

無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻

射性電機設備之干擾。

)أستراليا( تحذيرات بالنسبة لألجهزة الالسلكية
، سيتوافق هذا الجهاز2014 ديسمبر، 31 قبل .، ويتوافق مع جميع شروط الترخيص التي تتضمن ترددات التشغيلACMA يعمل هذا الجهاز بموجب ترخيص من فئة

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

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

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

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

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

发射天线；

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

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

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

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

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

的规定。
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เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดทางเทคนิคของ กสทช.

الشهادات
Information to the user

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. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance

with the manufacturer's instruction manual, may cause interference with radio and television reception.

Notice: The FCC regulations provide that changes or modifications not expressly approved by Shure Incorporated could void
your authority to operate this equipment.

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.

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.

يرجى مراجعة موقع ويب إدارة قاعدة بيانات المساحة البيضاء لهيئة االتصاالت الفيدرالية لتحديد القنوات .يعمل هذا الجهاز على ترددات مشتركة مع األجهزة األخرى
.المتاحة في منطقتك قبل التشغيل

المعفاة من الترخيص لمؤسسة االبتكار والعلوم RSS )خدمات( استقبال مُـعفى من الترخيص ويتوافق مع خدمة/إرسال )أجهزة( يشتمل هذا الجهاز على جهاز
:تخضع عملية التشغيل للشرطين التاليين .والتنمية االقتصادية في كندا

.قد ال يتسبب هذا الجهاز في حدوث أي تداخل
.يجب أن يقبل هذا الجهاز أية تداخالت، بما في ذلك أي تداخل قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه للجهاز

L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et
Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux

conditions suivantes :

L’appareil ne doit pas produire de brouillage;
L’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le

fonctionnement.

هذه األجهزة يحدث تالمس مباشر .تم اختبار أجهزة اإلرسال هذه، وتم التوصل إلى امتثالها لقيود التعرض لإلشعاع الدولية المنصوص عليها للبيئات غير المنضبطة
.يجب عدم إعادة تموضع أجهزة اإلرسال هذه أو تشغيلها مقترنة بأي هوائي أو جهاز إرسال آخر .بينها وبين جسم المستخدم في ظروف التشغيل العادية

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

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

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

.من قوانين لجنة االتصاالت الفيدرالية 15 معتمدة بموجب إعالن التوافق مع شروط القسم
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-FCC: DD4SLXD1G58، DD4SLXD1H55، DD4SLXD1J52، DD4SLXD2G58، DD4SLXD2H55، DD4SLXD2J52. IC: 616A فِّمعر
SLXD1G58، 616A-SLXD1H55، 616A-SLXD1J52، 616A-SLXD2G58، 616A-SLXD2H55، 616A-SLXD2J52.

:المنتج يلبي المتطلبات األساسية لجميع التوجيهات األوروبية التالية

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

الرجاء اتباع نظام إعادة التدوير اإلقليمي للبطاريات والنفايات اإللكترونية :ملحوظة

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

والنص .متوافق مع متطلبات االتحاد األوروبي CE أنه قد تقرر أن هذا المنتج الذي يحمل عالمة Shure Incorporated بموجب هذا المستند، تعلن :CE إشعار
.https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity :الكامل إلعالن التوافق مع متطلبات االتحاد األوروبي متاح على الموقع التالي

:المستورد األوروبي المعتمد
Shure Europe GmbH

التوافق العالمي :القسم
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12

إبينجن، ألمانيا 75031
0 49 92-7262-49+ :الهاتف
4 11 49 92-7262-49+ :فاكس

EMEAsupport@shure.de :البريد اإللكتروني

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