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Stem Ecosystem Platform system guide, for Stem Hub, Hub Express, Ceiling, Wall, Table, Speaker, and Control conferencing ecosystem
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Stem Ecosystem Platform   
دليل النظام

Stem Ecosystem منصة
لك بإعداد منصة النظام البيئي تسمح .Stem Ecosystem منصة عن طريق إقران األجهزة مع ًكامال ًبحيث تصبح حال Stem تم تصميم أجهزة النظام البيئي لـ

.جميع غرفك وأجهزتك والتحكم فيها وإدارتها عبر الشبكة

.إلعداد أجهزتك Stem منصة النظام البيئي لـ قم بالوصول إلى

Stem أجهزة النظام البيئي لـ

Hub/Hub
Express

التحكممكبر الصوتطاولةالسقفالجدار

إعداد جهازك األول
:تركيب أجهزتك

.التي اشتريتها بالشبكة لديك وضعها في موقعها المحدد في الغرفة Stem قم بتوصيل جميع أجهزة

:الوصول إلى أجهزتك

يمكنك الوصول إلى .الخاص بجهازك في متصفح الويب لديك IP أو اكتب عنوان Stem Control ، افتح تطبيقStem ـEcosystem منصة للوصول إلى
.Ecosystem األجهزة المتصلة عبر عالمة التبويب

، تأكّـد من اتصال كل أجهزةStem عند العمل على أكثر من جهاز .المنصة إمكانية الوصول إلى Stem ألي جهاز IP يمنحك عنوان .Stem مع كل جهاز Stem النظام البيئي لـ يتم دمج :ملحوظة
Stem لديك بالشبكة نفسها.

:يتوفر المزيد من المعلومات والوظائف في كل عالمة من عالمات تبويب الشاشة الرئيسية

تكوين الفيديو
أداة إجراء المكالمات

النظام البيئي
اإلحصائيات
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اإلعدادات
البدء السريع

:اختر إعداد األمان الخاص بك

 ال تتطلب اإلعدادات .المتصلة وذلك باستخدام كلمة مرور واحدة Stem بتطبيق الحماية بكلمة مرور على جميع أجهزتك طراز المؤسسة يسمح لك إعداد
.كلمة مرور للوصول إلى األجهزة االفتراضية

:إنشاء غرفة

.إلنشاء غرفتك األولى غرفة إضافة > الغرف > Ecosystem انقر فوق .تتيح الغرف ألجهزة متعددة إمكانية العمل معًـا

إعدادات األمان
اشتراط إدخال االفتراضي يزيل اإلعداد .لديك وذلك باستخدام كلمة مرور واحدة Stem بتطبيق الحماية بكلمة مرور على جميع أجهزة المؤسسة يسمح لك إعداد

.كلمة مرور للوصول إلى الجهاز

إعداد أمان المؤسسة
يُـسمح بكلمة مرور واحدة .يتم تخزين معلومات المؤسسة داخل كل جهاز .أو إدخال تغييرات عليها Ecosystem كلمة مرور المؤسسة مطلوبة للوصول إلى أجهزة

.المسموح بها في المؤسسة Stem فقط لكل مؤسسة، ويُـسمح لمؤسسة واحدة فقط لكل شبكة، ولكن ال يوجد حد للغرف أو أجهزة

.Stem فاتصل بخدمة عمالء إذا نسيت كلمة مرور مؤسستك، :ملحوظة

إعداد األمان االفتراضي
وهذا يعني أن أي شخص لديه حق الوصول إلى .الخاص بك StemـEcosystem أو إضافتها إلى Stem ال يلزم وجود كلمة مرور إلجراء تغييرات على أجهزة

.التي ال تخضع للحماية بكلمة مرور مفتوحة إلعادة التكوين وتغيير اإلعدادات Stem تكون أجهزة .الخاصة بك Stem شبكتك يمكنه التحكم في أجهزة

النظام البيئي
تسمح لك الغرف واألجهزة بالتحكم في .معالج التصميمو األجهزةو الغرف :Stem منصة في Ecosystem يمكن الوصول إلى الميزات الثالث من عالمة تبويب

.الخاصة بك Stem يتيح لك برنامج معالج التصميمات تصميم غرف جديدة ألجهزة .غرفك وأجهزتك وإدارتهما

الغرف
.، يمكنك إنشاء غرفة جديدة أو الوصول إلى الغرف الموجودة وإدارتهاالغرف في عالمة تبويب

إلنشاء غرفة جديدة، أو حدد غرفة موجودة إلجراء تغييرات على االسم واألجهزة واإلشعارات، والوصول إلى قائمة غرفة إضافة > الغرف > Ecosystem انقر فوق
.الوظائف

.وتنتقل الغرفة إلى أعلى القائمة  عند وجود مشكلة في جهاز واحد أو أكثر في غرفتك، يظهر رمز :ملحوظة
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تحرير

.قم بتحرير اسم الغرفة

إضافة جهاز

.ا إلى غرفتكًأضف جهاز

إزالة الجهاز

.قم بإزالة الجهاز المحدد من غرفتك

انضمام إلى الغرفة

يؤدي هذا إلى مسح معلمات .Hub Express أو Hub 1 أجهزة صوتية، في غرفة واحدة باستخدام 10 اجمع بين غرف متعددة، أي ما يصل إلى
RoomDesignيتم حفظ المعلومات الخاصة بالغرف الفردية، ويمكن استعادتها عن طريق تقسيم الغرفة. (، ما يسمح لك بإنشاء تصميم جديد للغرفة المدمجة

.)أخرى إلى غرف منفصلة ًالمدمجة مرة

على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بدمج الغرف .األخرى وحفظها لوقت الحق Hub Express أو Hub تصبح الغرفة األولى المحددة هي الغرفة األساسية، ويتم تجاوز جميع اإلعدادات على أجهزة :ملحوظة
.لالحتفاظ بهذا اإلعداد ًفي غرفة واحدة، فحدد تلك الغرفة أوال SIP وتم تمكين

تقسيم غرفة

.قم بتقسيم غرفة مفردة إلى غرف متعددة

إعادة تعيين

.قم بتغيير تعيين غرفة الجهاز المحدد

إلغاء التعيين

.قم بإزالة تعيين غرفة الجهاز المحدد

معالج التصميمات
لديك أيضًـا القدرة على حفظ .ومطابقتها Stem إعادة إنشاء أي غرفة فعليًـا، وإضافة األبعاد بدقة واألثاث وخلط أجهزة معالج التصميمات يتيح لك برنامج

.التصميمات لوقت الحق ويمكنك استيرادها عندما يحين وقت إعداد غرفتك

إلى منحك خيار حفظ تصميم معالج التصميمات سيؤدي النقر فوق السهم الخلفي للخروج من .غرفة إضافة > التصميمات معالج لتصميم غرفة جديدة، انقر فوق
.غرفتك
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الحوائط

.أضف أبعاد الغرفة

األثاث

.أضف األثاث إلى تصميمك

األجهزة

.إلى غرفتك Stem أضف أجهزة

رّااللتقاط المقد

.اعرض التغطية المقدرة لألجهزة في تصميم غرفتك

مسح التصميم

.امسح جميع األجهزة واألثاث واألبعاد، وارجع إلى قالب تصميم فارغ

فحص الغرفة

.الختبار وضوح صوتك في الغرفة فحص الغرفة ، يمكنك تشغيلStem Ecosystem إلى منصة عندما يتم إعداد أجهزتك في غرفتك وإضافتها

إمبراطوري/متري

.قم بالتبديل بين القياس المتري واإلمبراطوري في ما يخص أبعاد الغرفة

.HTML هذا الخيار متاح فقط في

تصدير التصميم

.لتصميم غرفتك PDF قم بإنشاء ملف

.HTML هذا الخيار متاح فقط في

قائمة وظائف الغرفة
.تتيح لك قائمة وظائف الغرفة إجراء مجموعة متنوعة من االختبارات لضمان إعداد األجهزة في غرفتك بشكل صحيح وتحسينها للحصول على أفضل أداء

اختبار الغرفة

.افحص مكبرات صوت الجهاز ومستويات حساسية الميكروفون عن طريق إطالق صوت زقزقة صاخب من جميع األجهزة
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اختبار اتصال الغرفة

، ستومض حلقات مصباحStem Ceiling بالنسبة إلى( ها بسرعة عن طريق إطالق صوت أمر اختبار اتصال صاخب من جميع األجهزةّحدد موقع الغرفة وميز
).المؤشر الضوئي باللون األحمر

تعديل الغرفة

.قم بتحسين األداء عن طريق ضبط مستويات الميكروفون ومكبر الصوت بما يتناسب مع البيئة

إعدادات متقدمة

.قم بالوصول إلى قائمة إعدادات الغرفة المتقدمة

المتقدمة )الغرفة( إعدادات
."اإلعدادات تطبيق" لتأكيد التغييرات في هذه القائمة، انقر فوق الزر .اضبط اإلعدادات المتقدمة لجميع األجهزة المخصصة للغرفة

.تتجاوز اإلعدادات المتقدمة للغرفة اإلعدادات المتقدمة للمؤسسة :ملحوظة
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.حدد الميكروفونات ومكبرات الصوت النشطة ألجهزتك :عناصر التحكم في كتم الصوت
.على جدول أسبوعي أو يومي أم ال ًاختر ما إذا كنت تريد إعادة تشغيل جميع األجهزة بناء :إعادة التشغيل المجدولة

.على جدول أسبوعي أو يومي أم ال ًاختر ما إذا كنت ستختبر غرفتك بناء :االختبار المجدول
.قم بإضاءة أضواء االتجاهات أو حلقة مصباح مؤشرات الضوء لجميع األجهزة في الغرفة أو إطفائها :عرض الضوء

.ال يؤثر هذا في أضواء كتم الصوت أو األضواء ذات األهمية القصوى األخرى :ملحوظة

.قم بتمكين التحديثات التلقائية للبرنامج الثابت، أو تحقق من توفر تحديثات البرنامج الثابت :تحديثات البرنامج الثابت للجهاز
.يلتقط السياج الصوتي الصوت الموجود داخل صفيف الميكروفونات ويحجب الصوت اآلخر :السياج الصوتي
.محليًـا للتحديثات في مؤسسة تحجب األجهزة عن الوصول إلى االتصاالت الخارجية FTP حدد خادم :الخادم المحلي

.قم بتعيين منطقتك الزمنية المحلية تلقائيًـا، أو اخترها يدويًـا :معادلة المنطقة الزمنية
عند استخدام أجهزة متعددة في Hub Express أو Hub على الجهاز الفردي في االستخدام المستقل، أو على SIP قم بتكوين اتصال :SIP تكوين
.الغرفة

.قم بإنشاء غرفة حتى عند استخدام جهاز مستقل من أجل الوصول إلى جميع الوظائف واإلعدادات المتقدمة :ملحوظة

تخطيط الغرفة
.، أو تحرير التصميم الحالي للغرفة المحفوظة إلى غرفة جديدة بالنقر فوق "تصميم الغرفة" قم باستيراد

. أو تحريره في غرفة موجودة، انقر فوق رمز "تصميم الغرفة" إلنشاء

.حتى اآلن "تصميم الغرفة" أن األجهزة تم تعيينها للغرفة، ولكن لم تتم إضافتها إلى  يعني رمز .يتم إدراج األجهزة التي تم تعيينها للغرفة على اللوحة اليمنى :ملحوظة

. الخاص بك، انقر فوق "تصميم الغرفة" ر لألجهزة فيّلرؤية التقاط الميكروفون المقد

فحص الغرفة
وتحدث  ، قف في أي مكان في الغرفة، وانقر فوقفحص الغرفة لبدء .يختبر وضوح صوتك من أي مكان في الغرفة ٍهو تسجيل مدته خمس ثوان فحص الغرفة

.ثوان 5 لمدة

تصميم" تأكد من تركيب أجهزتك في المكان نفسه بالضبط في الغرفة كما في .، ستظهر خريطة حرارية للغرفة لتُـظهر جودة التقاط الصوتفحص الغرفة بمجرد اكتمال
.للحصول على نتائج دقيقة "الغرفة

.فحص الغرفة قبل بدء "تعديل الغرفة" يجب عليك بدء :ملحوظة

أخضر

التغطية المثالية
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أصفر

التغطية الكافية

أحمر

التغطية غير الكافية

األجهزة
:جميع األجهزة الموجودة على شبكتك أو في مؤسستك وحالتها األجهزة تعرض عالمة التبويب

دائرة حمراء ①
هناك خطأ في الجهاز أو الغرفة

خلفية ذات ألوان مختلفة متقلبة ②
الجهاز موجود في المؤسسة، ولكن لم يتم تعيينه للغرفة

خلفية ذات لون مصمت ③
الجهاز موجود في المؤسسة، وتم تعيينه للغرفة

دائرة خضراء ④
الجهاز أو الغرفة جاهزة لالستخدام

خط كفاف أزرق ⑤
.الجهاز أو الغرفة قيد االستخدام

.عندما يكون الجهاز قيد االستخدام تعديل الغرفة ال يمكنك استخدام أمر اختبار االتصال أو إجراء االختبار أو :ملحوظة

نص أحمر ⑥
.الجهاز خارج المؤسسة
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قائمة وظائف الجهاز
يمكنك أيضًـا إعادة تسمية الجهاز أو إعادة .وإصدار البرنامج الثابت له IP وعنوان MAC يتيح لك تحديد جهاز فردي رؤية اسم الجهاز ورقمه التسلسلي وعنوان

.تعيين الجهاز إلى غرفة مختلفة أو إلغاء تعيين الجهاز أو الوصول إلى قائمة وظائف الجهاز

.تتيح لك قائمة وظائف الجهاز إجراء مجموعة متنوعة من االختبارات لضمان إعداد جهازك بشكل صحيح وتحسينه للحصول على أفضل أداء

تنفيذ أمر اختبار اتصال الجهاز

، ستومضStem Ceiling بالنسبة إلى. (حدد موقع الجهاز المحدد وقم بتمييزه بسرعة عن طريق إطالق صوت اختبار اتصال صاخب من مكبر صوت الجهاز
.)حلقة ضوء المؤشر الضوئي باللون األحمر

اختبار الجهاز

.تحقق من مستويات حساسية مكبر الصوت والميكروفون في الجهاز عن طريق إطالق صوت زقزقة صاخب من مكبر صوت الجهاز

التشخيص

وينتقل  في حال حدوث مشكلة، يظهر رمز .ساعد على التخلص من عمليات استكشاف األخطاء وإصالحها واسعة النطاق عن طريق تشخيص المشكلة
.الجهاز إلى أعلى القائمة

.متصل إذا كان جهازك يعمل بشكل صحيح، فسيظهر الزر باللون الرمادي وستكون قراءة الملصق :ملحوظة

إعدادات متقدمة

.قم بالوصول إلى قائمة إعدادات الجهاز المتقدمة

.ال يمكنك تنفيذ أمر اختبار االتصال أو التشخيص أو االختبار أو تغيير اإلعدادات المتقدمة أثناء استخدام الجهاز :ملحوظة

المتقدمة )الجهاز( إعدادات
."اإلعدادات تطبيق" لتأكيد التغييرات في هذه القائمة، انقر فوق الزر .اضبط اإلعدادات المتقدمة للجهاز المحدد

.تتجاوز إعدادات الجهاز المتقدمة اإلعدادات المتقدمة للغرفة والمؤسسة :ملحوظة
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.حدد ما إذا كان الميكروفون ومكبر الصوت نشطين لجهازك أم ال :عناصر التحكم في كتم الصوت
.على جدول أسبوعي أو يومي أم ال ًاختر ما إذا كنت تريد إعادة تشغيل الجهاز بناء :إعادة التشغيل المجدولة

.على جدول أسبوعي أو يومي أم ال ًاختر ما إذا كنت ستختبر جهازك بناء :االختبار المجدول
.قم بإضاءة أضواء االتجاهات أو حلقة مصباح مؤشرات الضوء لجميع األجهزة في الغرفة أو إطفائها :عرض الضوء

.ال يؤثر هذا في أضواء كتم الصوت أو األضواء ذات األهمية القصوى األخرى :ملحوظة

.قم بتمكين التحديثات التلقائية للبرنامج الثابت، أو تحقق من توفر تحديثات البرنامج الثابت :تحديثات البرنامج الثابت للجهاز
.ثابت للجهاز المحدد IP قم بتحديد عنوان :IP تكوين عنوان

.محليًـا للتحديثات في مؤسسة تحجب األجهزة عن الوصول إلى االتصاالت الخارجية FTP حدد خادم :الخادم المحلي
.قم بتعيين منطقتك الزمنية المحلية تلقائيًـا، أو اخترها يدويًـا :معادلة المنطقة الزمنية

عند استخدام أجهزة متعددة في Hub Express أو Hub على الجهاز الفردي في االستخدام المستقل، أو على SIP قم بتكوين اتصال :SIP تكوين
.الغرفة

.إلعادة تشغيل الجهاز المحدد :إعادة تشغيل هذا الجهاز

Ceiling إعدادات جهاز
.، لديك خيار ضبط إعدادات شعاع الجهاز، أو تمكين سياج الصوتStem Ceiling مع

Ceiling إعدادات شعاع
، واختر إعدادات الشعاعالشعاع المحدد الذي تريد ضبطه، وانقر فوق Ceiling حدد جهاز .الذي تريد تعديله Ceiling قم بالوصول إلى الغرفة التي يوجد بها جهاز

.الضيق أو المتوسط أو الواسع

.المحدد الذي تحاول العثور عليه Ceiling في الغرفة، يمكنك إجراء اختبار االتصال لجهاز Ceiling إذا كان لديك العديد من أجهزة :تلميح

سياج الصوت
قم .يسمح لك سياج الصوت بتقييد التقاط الميكروفون عن طريق التقاط الصوت الموجود ضمن نطاق صفيف الميكروفونات، وحجب الصوت الموجود خارج الصفيف

.السياج تمكين بالوصول إلى إعدادات الغرفة المتقدمة، وحدد مربع االختيار

عقد مؤتمرات الفيديو
مستقل، قم بتوصيل الجهاز مباشرة Stem عند استخدام جهاز .إلى فتح برنامج عقد مؤتمرات الفيديو المفضل لديك الفيديو مؤتمرات عقد توجهك عالمة التبويب

بجهاز الكمبيوتر الخاص بك، وتأكد من ًمباشرة Hub Express أو Hub عند استخدام أجهزة متعددة في غرفة، قم بتوصيل .USB بجهاز الكمبيوتر الخاص بك عبر
.Stem Ecosystem منصة توصيل أجهزتك من خالل
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أداة إجراء المكالمات
.من منصة النظام البيئي ًمباشرة SIP االتصال وإجراء مكالمات المكالمات إجراء أداة ستتيح لك عالمة التبويب

SIP إعداد تكوين
SIP جمع بيانات اعتماد

، مضيف البوابة، الوكيل الصادرSIP ، كلمة مرورSIP اسم مستخدم :المستضاف )IP )VoIP اجمع ما يلي من موفر خدمة الصوت عبر عنوان

باستخدام المتصفح Stem Ecosystem منصة قم بتسجيل الدخول إلى

.المتصلة في متصفح الويب الخاص بك Stem ألي من أجهزة IP أدخل عنوان

وتطبيقها SIP إدخال بيانات اعتماد

 الخاصة بك وانقر فوق SIP أدخل بيانات اعتماد .للوصول إلى إعدادات التكوين SIP تكوين > المتقدمة اإلعدادات > الغرف > Ecosystem انقر فوق
.اإلعدادات تطبيق

اختبار التكوين

Stem ا على أن جهازًإذا كان لدى موفر الخدمة بوابة مسؤولين، يجب أن ترى أيضًـا تأكيد .ارجع إلى أداة إجراء المكالمات واختبر مكالمة واردة وأخرى صادرة
.مسجل أو نشط أو متصل باإلنترنت

اإلحصائيات
:إحصائيات لألجهزة أو الغرف في مؤسستك، بما في ذلك اإلحصائيات تعرض عالمة التبويب

.استخدام الغرفة حسب عدد الجلسات وعدد الدقائق التي كانت الغرفة قيد االستخدام أثناءها :االستخدام
.مقدار الوقت الذي كان فيه كل جهاز قيد التشغيل ونشطًـا :مدة التشغيل

.االختبار وعمليات االتصال وقطع االتصال وما إلى ذلك :سجالت األحداث
.في مؤسستك، حسب الغرفة أو الجهاز SIP معلومات عن مكالمات :سجالت المكالمات

اإلعدادات
."اإلعدادات تطبيق" لتأكيد التغييرات في هذه القائمة، انقر فوق الزر .ضبط اإلعدادات لجميع الغرف واألجهزة في مؤسستك اإلعدادات تتيح لك عالمة التبويب

.تتجاوز إعدادات المؤسسة إعدادات الغرفة والجهاز الفردية :ملحوظة

.على جدول أسبوعي أو يومي أم ال ًاختر ما إذا كنت تريد إعادة تشغيل الجهاز بناء :إعادة التشغيل المجدولة
.على جدول أسبوعي أو يومي أم ال ًاختر ما إذا كنت ستختبر جهازك بناء :االختبار المجدول

.قم بإضاءة أضواء االتجاهات أو حلقة مصباح مؤشرات الضوء لجميع األجهزة في الغرفة أو إطفائها :عرض الضوء

.ال يؤثر هذا في أضواء كتم الصوت أو األضواء ذات األهمية القصوى األخرى :ملحوظة

.قم بتمكين التحديثات التلقائية للبرنامج الثابت، أو تحقق من توفر تحديثات البرنامج الثابت :تحديثات البرنامج الثابت للجهاز
.محليًـا للتحديثات في مؤسسة تحجب األجهزة عن الوصول إلى االتصاالت الخارجية FTP حدد خادم :الخادم المحلي

.قم بتعيين منطقتك الزمنية المحلية تلقائيًـا، أو اخترها يدويًـا :معادلة المنطقة الزمنية
.إدارة اإلعدادات لمؤسستك إذا كنت قد أنشأت إعدادات :المؤسسة

.Stem فاتصل بخدمة عمالء إذا نسيت كلمة مرور مؤسستك، :ملحوظة
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إزالة األجهزة أو إعادة تعيينها
الخاص IP عن طريق إدخال عنوان Stem Ecosystem منصة من مؤسستك، أو إلعادة تعيين الجهاز على إعدادات المصنع، قم بالوصول إلى Stem إلزالة جهاز

.بالجهاز المذكور في متصفح الويب الخاص بك

تحتاج إلى .المؤسسة مغادرة > اإلدارة > المؤسسة > اإلعدادات الخاص بالجهاز في متصفح الويب الخاص بك وانقر فوق IP إلزالة جهاز من مؤسستك، أدخل عنوان
.إدخال كلمة مرور مؤسستك

.Stem فاتصل بخدمة عمالء إذا نسيت كلمة مرور مؤسستك، :ملحوظة

.المصنع إعدادات ضبط إعادة > اإلعدادات الخاص بالجهاز في متصفح الويب الخاص بك وانقر فوق IP إلعادة تعيين جهاز على إعدادات المصنع، أدخل عنوان

البدء السريع
بشبكتك، وتعيينها على غرفة، وتشغيل Stem وسترشدك خالل عملية توصيل أجهزة .خالل عملية التثبيت بأكملها خطوة بخطوة السريع البدء ترشدك عالمة التبويب

.نظامك البيئي وتنشيطه

Stem Ecosystem إعداد
.بمفردها لالستخدام المستقل، أو يمكن استخدام أجهزة متعددة في غرفة معًـا مكبر الصوت أو Table أو Ceiling أو Wall يمكن إعداد جهاز

إمكانية اتصال جميع النقاط النهائية في ما بينها Hub Expressو Hub من ّيتيح كل .Hub Express أو Hub مع إعداد األجهزة المتعددة، يجب استخدام
.، وواجهات عقد المؤتمرات األخرى لجميع األجهزة)Stem Hub فقط( Dante ويوفران نقطة اتصال واحدة لمكبرات الصوت الخارجية وشبكات

، باإلضافة إلى التكامل مع منصة عقد مؤتمرات الفيديو المفضلة لديك لالجتماعات التي يتمStem Ecosystem منصة إلى ًكامال ًوصوال Stem Control يوفر
.االنضمام إليها بلمسة

.ضع الجهاز أو ركّـبه في الموقع المنشود
.باستخدام كابل إيثرنت +PoE قم بتوصيل الجهاز بمنفذ الشبكة الذي يدعم تقنية

.، في الشبكة نفسهاHub Express أو Hub األخرى، بما في ذلك Stem قم بتركيب جميع أجهزة
.لتكوين أجهزتك Stem Ecosystem منصة قم بالوصول إلى

Stem Hub وHub Express
نظرة عامة

بمكبرات الصوت الخارجية وواجهات Stem Ecosystem كمركز عمليات للغرفة، حيث يقومان بتوصيل شبكة أجهزة Stem Hub Expressو Stem Hub يعمل
.SIP أو *Dante أو B من النوع USB عقد المؤتمرات األخرى عبر منفذ

®
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*Stem Hub فقط

الميزات

محتويات العبوة
)م 3.7( قدمًـا B: 12 من النوع USB إلى A من النوع USB كابل

)م 4.6( قدمًـا 15 :6 كابل إيثرنت من الفئة
)مذكر( موصل الكتلة الطرفية

)2( الرأسية ومثبتات الجدار الجاف Philips براغي

التركيب
.تمامًـا )سم 7( بوصة 2.75 باستخدام مسواة المساح، قم بوضع عالمة نقطتين على واجهة التركيب وبينهما مسافة

.استخدم مثبتات الجدران الجافة عند الضرورة .الرأسية في الوضعين المعلمين Philips قم بتركيب براغي
.ادفعها برفق للداخل ثم ألسفل لتستقر في مكانها بإحكام .قم بمحاذاة فتحات المفاتيح في الجزء الخلفي من الجهاز بالبراغي

اإلعداد
ا إلجراء االتصاالت مع مكبرات الصوت الخارجيةًإمكانية اتصال جميع النقاط النهائية في ما بينها ويوفران مكانًـا واحد Stem Hub Expressو Stem Hub يتيح

.Stem Ecosystem وواجهات عقد المؤتمرات األخرى لجميع أجهزة

يوفر هذا االتصال إمكانات الطاقة والبيانات وكذلك إمكانات .باستخدام كابل إيثرنت +PoE بشبكة تدعم تقنية Hub Expressو Hub قم بتوصيل جهاز
.األخرى للجهاز SIPإنترنت األشياء و

.+PoE يدعم تقنية ًأو محوال ًمنفصال +PoE ، فاستخدم حاقن+PoE إذا كانت شبكتك ال تدعم :ملحوظة



Shure Incorporated

18/37

2

3

 هذه الوصالت سيتم استخدامها لجميع أجهزة .باستخدام الموصالت التالية Hub Expressو Hub قم بتوصيل أجهزة الصوت وعقد المؤتمرات بجهاز
Stem Ecosystem في الشبكة.

USB )النوع B:( لتمكين إمكانات عقد مؤتمرات الفيديو والصوت عند االتصال بكمبيوتر شخصي.

لالستخدام مع موصل الكتلة الطرفي .لمكبرات الصوت أو السماعات الخارجية )غير مضخّـَـم( موصل كتلة طرفي أنثى :مكبرات الصوت الخارجية
.الذكر المرفق

Dante:* إلنشاء قناة إخراج وإدخال Dante واحدة لجميع أجهزةStem.

*Stem Hub فقط

.Stem Ecosystem منصة أكمل اإلعداد باستخدام

.Stem RoomAdapt لضمان عمل مكبرات الصوت الخارجية بشكل سليم، استخدم :هام

shu.re/stemproductinfo لمزيد من المعلومات بخصوص إعداد غرفتك، تفضل بزيارة :ملحوظة

Stem Wall جهاز
نظرة عامة

يضمن مكبر .على تحسين التقاط الصوت لجعل أي صوت في البيئة مثل غرفة اجتماعات احترافية Stem Wall مكبر الصوت الصفيف المركّـب على الحائط يساعد
درجة 180 ميكروفونًـا والتي تنشئ تغطية مستهدفة بزاوية 15 وصول الصوت إلى الجميع بفضل ما تم تزويده به من ميكروفونات يبلغ عددها Stem Wall صوت

.عن مكبرات الصوت ذات النطاق الكامل والميكروفونات ذات الجهير العالي ًعند مصدر الصوت، فضال

صفيف اتجاهي
يوفر هذا وضوحًـا فائقًـا لألشخاص الذين .أثناء المكالمة، توجه تقنية تكوين األشعة المبتكرة صفيف الميكروفونات نحو األصوات في الغرفة، ما يلغي مصادر التشويش

تتكيف ميزة تكوين األشعة ديناميكيًـا مع التغييرات، حيث تشير أضواء المؤشر الضوئي الزرقاء إلى اتجاه كل شعاع صوتي أثناء .يستمعون في الطرف البعيد للمكالمة
.اكتشاف األصوات في الغرفة وتتبعها

https://shu.re/stemproductinfo
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تحكم في مستوى الصوت
.على الجزء العلوي من الجهاز -و + قم بتغيير مستوى صوت مكبر الصوت باستخدام الزرين

زر كتم الصوت

عند كتم صوته، تومض حلقة المصباح في الجهاز .أثناء المكالمة، استخدم زر كتم الصوت في الجزء العلوي من الجهاز للتبديل بين تشغيل الميكروفون وإيقاف تشغيله
.ببطء بوميض أحمر

محتويات العبوة
)م 3.7( قدمًـا B: 12 من النوع USB إلى A من النوع USB كابل

)م 4.6( قدمًـا 15 :6 كابل إيثرنت من الفئة
كتيفة التثبيت

المستوى المغناطيسي
)3( رأسية مع مثبتات Philips براغي

)2( مجموعة ملحق حامل الكاميرا مع براغي

التركيب

كتيفة

الجهاز
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ملحق حامل الكاميرا

.حدد موقع المسامير خلف سطح التركيب
.باستخدام المستوى المغناطيسي المتوفر، ضع الكتيفة على السطح وحدد مواقع فتحة المفتاح

.لتثبيت السناد على السطح )والمثبتات، إذا لزم األمر( ا من فتحة المفتاح األوسط، استخدم البراغي المرفقةًبدء
.المركب على الحائط باستخدام البراغي المرفقة إذا رغبت في ذلك Wall قم بتوصيل ملحق حامل الكاميرا بالجزء الخلفي من جهاز مكبر صوت

.المركب على الحائط على الكتيفة، وقم بمحاذاة العالمات اإلرشادية مع المقابض وادفعها برفق ألسفل لتثبيتها في مكانها Wall قم بتركيب جهاز مكبر صوت

اإلعداد
.Stem Hub Express أو Stem Hub األخرى باستخدام Stem النظام البيئي لـ يمكن تركيب هذا الجهاز كوحدة مستقلة أو ضمن شبكة مع أجهزة

يوفر هذا االتصال إمكانات الطاقة والبيانات وكذلك إمكانات إنترنت األشياء .+PoE من خالل أحد خياري اإلعداد، يجب توصيل هذا الجهاز بمنفذ شبكة يدعم تقنية
.األخرى للجهاز SIPو

.+PoE منفصل أو محول يدعم تقنية +PoE ، يجب عليك شراء جهاز حقن+PoE إذا كانت الشبكة لديك ال تدعم تقنية :ملحوظة

.shu.re/steminstallation أو shu.re/stemproductinfo لمزيد من المعلومات حول إعداد الغرفة، تفضل بزيارة

Stem Ecosystem إعداد
إمكانية اتصال جميع النقاط النهائية في Hub Expressو Hub من ّيتيح كل .مطلوبًـا Stem Hub Express أو Stem Hub مع اإلعداد المتعدد األجهزة، سيكون

.، وواجهات عقد المؤتمرات األخرى لجميع األجهزة)Stem Hub فقط( Dante ما بينها ويوفران نقطة اتصال واحدة لمكبرات الصوت الخارجية وشبكات

.ضع الجهاز أو ركّـبه في الموقع المنشود
.باستخدام كابل إيثرنت +PoE قم بتوصيل الجهاز بمنفذ الشبكة الذي يدعم تقنية

.، في الشبكة نفسهاHub Express أو Hub األخرى، بما في ذلك Stem قم بتركيب جميع أجهزة
.لتكوين أجهزتك Stem Ecosystem منصة قم بالوصول إلى

اإلعداد المستقبل
.ضع الجهاز أو ركّـبه في الموقع المنشود

.باستخدام كابل إيثرنت +PoE قم بتوصيل الجهاز بمنفذ الشبكة الذي يدعم تقنية
.B من النوع USB بالنسبة إلى مؤتمرات الفيديو، قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر الشخصي باستخدام كابل

دليل المصباح
وظيفة الجهازنشاط الضوء

الصوت مكتوموميض أحمر بطيء

اختبار االتصال الوارد)كل ثانيتين تقريبًـا( وميض أحمر سريع

https://shu.re/stemproductinfo
https://shu.re/steminstallation
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وظيفة الجهازنشاط الضوء

خطأأحمر ثابت

إقالعنقطة زرقاء فردية متأرجحة

إعادة تشغيلأزرق مصمت يبتعد من اليمين إلى اليسار

اختبار البيئة والتالؤم معهالون أزرق مصمت يتحرك

إلظهار اتجاه األشكال اإلشعاعية المنشطة بالصوتنقطة زرقاء ثابتة واحدة أو أكثر من نقطة

Stem Ceiling جهاز
نظرة عامة

100 وهو يشتمل على .فوق مكان عقد المؤتمرات إما كعنصر غير ظاهر في السقف الساقط أو معلّـق مثل الثريا Stem صفيف ميكروفونات السقف يتم تركيب
ومع العناصر الجمالية المطلوب مزجها مع أي بيئة وأداء الصوت المنعدم النظير، .سياج صوتيو )عريضة، ومتوسطة وضيقة( ميكروفون مدمج وثالثة خيارات أشعة

.بالقضاء على عوامل التشتيت بحيث يمكنك التركيز على المحادثة Stem Ceiling يقوم مكبر صوت السقف

محتويات العبوة
)م 3.7( قدمًـا B: 12 من النوع USB إلى A من النوع USB كابل

)م 4.6( قدمًـا 15 :6 كابل إيثرنت من الفئة
حامل مربع

)4( بوصة 24 مهايئات حامل مربع مقاس
)4( مم 625 مهايئات حامل مربع مقاس

أغطية البراغي البيضاوية الشكل
)الثريا( مجموعة تعليق في السقف
®مجموعة الكابالت القابضة
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التركيب

"بالثريا" مجموعة التثبيت الشبيهة

)تفاصيل( Ceiling الغطاء المعدني للميكروفون المركّـب على السقف

مجموعة التثبيت غير الظاهرة

اختيار طريقة التركيب
،Stem بمنصة النظام البيئي لـ ا إلى أنه متصلًونظر .هو عبارة عن صفيف ميكروفونات تتسم بالدرجة القصوى من تعدد االستخدامات Stem Ceiling إن جهاز

.أو يتم تعليقه مثل ثريا، والحصول بسهولة على تغطية جيدة لكل المتحدثين ّبإمكانك تركيبه إما على عنصر غير واضح يتم تركيبه في السقف بشكل متدل

أفضل الممارسات للتثبيت

.للعثور على أفضل موقع في السقف لديك رّالمقد االلتقاط ، وانقر فوقمعالج التصميمات قبل التركيب، افتح غرفتك في وضع
التركيب بالشكل غير الواضح أم التركيب :قم بقياس ارتفاع السقف لتقرر أيهما أفضل .من األرضية )م 2.8 نحو( أقدام 9 ارتفاع التركيب الموصى به هو

.المعلق
.تنبغي مراعاة ذلك عند التخطيط للتغطية .تعتمد التغطية أيضًـا على صوتيات غرفتك وتشييدها والمواد المستخدمة لذلك

.تجنب وضع الميكروفون خلف العوائق
.خطط ألي احتياجات تغطية مستقبلية

"بالثريا" التركيب المعلق الشبيه
.قم بتركيب كل وصالت الكابالت المناسبة في الجهاز

.قم بتثبيت سلك مجموعة تعليق الثريا بالجهاز باستخدام البرغي في الجزء السفلي من السلك
.مرر غطاء الموصل وغطاء الغطاء فوق سلك التعليق

.قم بمحاذاة غطاء الموصل البالستيكي بالنتوءات واضغط عليه برفق إلى أن يستقر في مكانه وضع بعد ذلك غطاء الغطاء
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.قم بفك كتيفة السقف من الغطاء المعدني المركّـب على السقف وقم بتوصيلها بهيكل حمل الوزن
قم بتلقيم جميع الكابالت عبر الفتحة الموجودة في الغطاء المعدني المركّـب على السقف وقم بتوصيل سلك التعليق عن طريق الضغط ألعلى على مصدة

.الزنبرك مع تلقيمه عبرها
.عيّـن االرتفاع المعلّـق المطلوب ثم اربط الغطاء المعدني المركّـب على السقف بالبرغي في كتيفة السقف

تركيب غير ظاهر
.قم بتركيب كل وصالت الكابالت المناسبة في الجهاز

قم بتركيب المهايئات على جميع الجوانب األربعة للحامل المربع وقم .إذا احتاج األمر، فحدد مهايئات الحوامل المربعة المناسبة لحجم شبكة السقف الصوتية
.بتثبيتها باستخدام األغطية الملولبة ذات الشكل البيضاوي المرفقة

.باستخدام برغي المنتصف الكبير المرفق، قم بتثبيت الجهاز بالكتيفة المستقيمة التي توجد عبر الحامل المربع
.ضع الحامل المربع بعناية في شبكة السقف الصوتية

قم بتركيب خطافين كبيري الحجم بفتحات السلك في زوايا الحامل المربع أو مهايئات الحامل .استخدم مجموعة كابل القابضة لتثبيت الحامل المربع :هام
.المربع وقم بتثبيت الطرف العلوي للكابل بهيكل البناء فوق شبكة السقف الصوتية

اإلعداد
.Stem Hub Express أو Stem Hub األخرى باستخدام Stem النظام البيئي لـ يمكن تركيب هذا الجهاز كوحدة مستقلة أو ضمن شبكة مع أجهزة

يوفر هذا االتصال إمكانات الطاقة والبيانات وكذلك إمكانات إنترنت األشياء .+PoE من خالل أحد خياري اإلعداد، يجب توصيل هذا الجهاز بمنفذ شبكة يدعم تقنية
.األخرى للجهاز SIPو

.+PoE منفصل أو محول يدعم تقنية +PoE ، يجب عليك شراء جهاز حقن+PoE إذا كانت الشبكة لديك ال تدعم تقنية :ملحوظة

.shu.re/steminstallation أو shu.re/stemproductinfo لمزيد من المعلومات حول إعداد الغرفة، تفضل بزيارة

اإلعداد المستقبل
.ضع الجهاز أو ركّـبه في الموقع المنشود

.باستخدام كابل إيثرنت +PoE قم بتوصيل الجهاز بمنفذ الشبكة الذي يدعم تقنية
.B من النوع USB بالنسبة إلى مؤتمرات الفيديو، قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر الشخصي باستخدام كابل

Stem Ecosystem إعداد
إمكانية اتصال جميع النقاط النهائية في Hub Expressو Hub من ّيتيح كل .مطلوبًـا Stem Hub Express أو Stem Hub مع اإلعداد المتعدد األجهزة، سيكون

.، وواجهات عقد المؤتمرات األخرى لجميع األجهزة)Stem Hub فقط( Dante ما بينها ويوفران نقطة اتصال واحدة لمكبرات الصوت الخارجية وشبكات

.ضع الجهاز أو ركّـبه في الموقع المنشود
.باستخدام كابل إيثرنت +PoE قم بتوصيل الجهاز بمنفذ الشبكة الذي يدعم تقنية

.، في الشبكة نفسهاHub Express أو Hub األخرى، بما في ذلك Stem قم بتركيب جميع أجهزة
.لتكوين أجهزتك Stem Ecosystem منصة قم بالوصول إلى

مؤشر الضوء
وظيفة الجهازنشاط الضوء

الصوت مكتوموميض أحمر بطيء

اختبار االتصال الوارد)كل ثانيتين تقريبًـا( وميض أحمر سريع

خطأحلقة ذات لون أحمر مصمت

إقالعوميض أزرق بطيء

إعادة تشغيلوميض أزرق بطيء ثم إطفاء

https://shu.re/stemproductinfo
https://shu.re/steminstallation
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وظيفة الجهازنشاط الضوء

اختبار البيئة والتالؤم معهاوميض أزرق

تشغيلأزرق مصمت قاتم

اكتمل اإلقالعوميض أزرق سريع

Stem Table جهاز
نظرة عامة

للتركيب فوق أعلى الطاوالت واألسطح المسطحة بحيث يحول أي بيئة إلى غرفة اجتماعات التي يتم تركيبها على الطاولة Stem صفيف مكبرات الصوت تم تحسين
بجودة المخصص للطاوالت Stem مكبر صوت درجة ومكبر صوت مبتكر متجه لألسفل، يرتقي 360 ومع تسعة ميكروفونات اللتقاط األصوات من .احترافية

.اجتماعاتك إلى مستوى أعلى

نظرة عامة على مكبر الصوت المركب على الطاولة
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صفيف اتجاهي
يوفر هذا وضوحًـا فائقًـا لألشخاص الذين .أثناء المكالمة، توجه تقنية تكوين األشعة المبتكرة صفيف الميكروفونات نحو األصوات في الغرفة، ما يلغي مصادر التشويش

تتكيف ميزة تكوين األشعة ديناميكيًـا مع التغييرات، حيث تشير أضواء المؤشر الضوئي الزرقاء إلى اتجاه كل شعاع صوتي أثناء .يستمعون في الطرف البعيد للمكالمة
.اكتشاف األصوات في الغرفة وتتبعها

تحكم في مستوى الصوت
.على الجزء العلوي من الجهاز -و + قم بتغيير مستوى صوت مكبر الصوت باستخدام الزرين

زر كتم الصوت

عند كتم صوته، تومض حلقة المصباح في الجهاز .أثناء المكالمة، استخدم زر كتم الصوت في الجزء العلوي من الجهاز للتبديل بين تشغيل الميكروفون وإيقاف تشغيله
.ببطء بوميض أحمر

محتويات العبوة
)م 3.7( قدمًـا B: 12 من النوع USB إلى A من النوع USB كابل

)م 4.6( قدمًـا 15 :6 كابل إيثرنت من الفئة

اإلعداد
.Stem Hub Express أو Stem Hub األخرى باستخدام Stem النظام البيئي لـ يمكن تركيب هذا الجهاز كوحدة مستقلة أو ضمن شبكة مع أجهزة

يوفر هذا االتصال إمكانات الطاقة والبيانات وكذلك إمكانات إنترنت األشياء .+PoE من خالل أحد خياري اإلعداد، يجب توصيل هذا الجهاز بمنفذ شبكة يدعم تقنية
.األخرى للجهاز SIPو

.+PoE منفصل أو محول يدعم تقنية +PoE ، يجب عليك شراء جهاز حقن+PoE إذا كانت الشبكة لديك ال تدعم تقنية :ملحوظة

.shu.re/steminstallation أو shu.re/stemproductinfo لمزيد من المعلومات حول إعداد الغرفة، تفضل بزيارة

اإلعداد المستقبل
.ضع الجهاز أو ركّـبه في الموقع المنشود

.باستخدام كابل إيثرنت +PoE قم بتوصيل الجهاز بمنفذ الشبكة الذي يدعم تقنية
.B من النوع USB بالنسبة إلى مؤتمرات الفيديو، قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر الشخصي باستخدام كابل

Stem Ecosystem إعداد
إمكانية اتصال جميع النقاط النهائية في Hub Expressو Hub من ّيتيح كل .مطلوبًـا Stem Hub Express أو Stem Hub مع اإلعداد المتعدد األجهزة، سيكون

.، وواجهات عقد المؤتمرات األخرى لجميع األجهزة)Stem Hub فقط( Dante ما بينها ويوفران نقطة اتصال واحدة لمكبرات الصوت الخارجية وشبكات

.ضع الجهاز أو ركّـبه في الموقع المنشود
.باستخدام كابل إيثرنت +PoE قم بتوصيل الجهاز بمنفذ الشبكة الذي يدعم تقنية

.، في الشبكة نفسهاHub Express أو Hub األخرى، بما في ذلك Stem قم بتركيب جميع أجهزة
.لتكوين أجهزتك Stem Ecosystem منصة قم بالوصول إلى

مؤشرات حلقة المصباح
وظيفة الجهازنشاط الضوء

الصوت مكتوموميض أحمر بطيء

اختبار االتصال الوارد)كل ثانيتين تقريبًـا( وميض أحمر سريع

https://shu.re/stemproductinfo
https://shu.re/steminstallation
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وظيفة الجهازنشاط الضوء

خطأأحمر ثابت

إقالعنقطة زرقاء واحدة تدور في دائرة

إعادة تشغيللون أزرق مصمت يبتعد في عكس اتجاه الساعة

اختبار البيئة والتالؤم معهالون أزرق مصمت يدور

إلظهار اتجاهات األشكال اإلشعاعية المنشطة بالصوتنقطة زرقاء ثابتة واحدة أو أكثر من نقطة

Stem Speaker
نظرة عامة

قم بمزج أجهزة .صوتًـا استثنائيّـًـا في أي غرفة اجتماعات Stem لمكبر الصوت توفر خيارات التركيب في الحائط أو السقف أو الطاولة المرنة وبرنامج التشغيل الفائق
.األخرى وقم بمطابقتها إلى أن تخصص غرفتك للوفاء باحتياجاتك Stem النظام البيئي لـ
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المحتويات

منظر أمامي بعد إزالة الشبكة

محتويات العبوة
)م 4.6( قدمًـا 15 :6 كابل إيثرنت من الفئة

حلقة التركيب على السقف المصنوعة من األلومنيوم
أرجل تركيب الحامل الثالثي القوائم

M4 برغي بعروة مقاس
براغي الفلنجات وفلنجات التركيب

الرأسية ومثبتات الجدار الجاف Philips براغي

التركيب على طاولة
.باستخدام أداة ذات حافة مسطحة، قم بفك غطاءي أغطية األرجل

.ثبّـت أرجل تركيب الحامل ثالثي القوائم في موضعها بالزوايا المناسبة
.في المكان المطلوب في الغرفة مكبر الصوت ضع
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التركيب على الحائط
.قم بفك براغي التثبيت الثالثة التي تربط المبيت الداخلي األلومنيوم بالغالف البالستيكي الخارجي

.قم بإزالة الغالف الخارجي وافصل الموصل برفق عن عناصر التحكم في مستوى الصوت
.أمسك الغالف الخارجي وضعه على سطح التركيب الخاص بك وقم تحديد عالمات على السطح من خالل فتحات المفاتيح اللولبية

.إذا لم تكن العالمات في محاذاة المسامير، فاستخدم مثبتات الحوائط الجافة المتوفرة .قم بعمل أربعة ثقوب مسبقًـا في النقاط المحددة
.الرأسية المرفقة لتثبيت الغالف الخارجي بسطح التركيب الخاص بك من خالل الفتحات المثقوبة مسبقًـا Philips استخدم براغي

.بمجرد تثبيت الغالف على سطح التركيب الخاص بك، قم بمحاذاة كابل التحكم في مستوى الصوت وأعد توصيله
.تأكّـد من محاذاة الفتحات لموصل إيثرنت

.استخدم براغي التثبيت لتثبيت المبيت الداخلي األلومنيوم بالغالف الخارجي البالستيكي

التركيب في السقف
.قم بتركيب كل وصالت الكابالت المناسبة في الجهاز

للتركيب في السقف المعلق، استخدم .استخدم الدائرة الداخلية لحلقة التركيب على السقف المصنوعة من األلومنيوم كقالب لقطع الفتحة بالحجم الصحيح
.ا من البالطًدومًـا جسر

.قم بفك براغي التثبيت الثالثة التي تقوم بتوصيل الغالف الخارجي البالستيكي بالمبيت الداخلي األلومنيوم
.اسحب الشبكة األمامية برفق لفصلها .قم بفك الغالف الخارجي وافصل كابل عناصر التحكم في الصوت برفق

قم بتلقيم براغي الفلنجات عبر الفتحات الموجودة في الجزء األمامي من الجهاز، وقم بتركيب فلنجات التركيب البيضاء الثالث على الجوانب الخلفية
.المضمن بإحدى الفتحات القالووظ الثالثة حول محيط الجهاز M4 لتركيب كابل مثبت، ثبت البرغي بعروة مقاس .للبراغي
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ا من البالط، فضع حلقة التركيبًإذا كنت تستخدم جسر .مع إبقاء الفلنجات محاذية للجهاز، ضع المبيت األلومنيوم خالل الفتحة الموجودة في السقف
.المصنوعة من األلومنيوم فوق المبيت، أعلى جسر البالط

).بوصة/أرطال 10 ال تتجاوز عزم الدوران( ال تفرط في الربط .أدر براغي الفلنجات حتى يستوي الجهاز مع السقف، ثم أحكم ربطها باليد
.قم بمحاذاة األسهم الموجودة على ظهر الشبكة واألسنان البالستيكية داخل الجهاز، واضغط برفق إلعادة تركيب الشبكة

.في سقف معلق أو هيكل مبنى، استخدم دومًـا ممارسات التعليق والتركيب الصحيحة وفقًـا لقوانين ولوائح البناء في منطقتك 1 عند تركيب مكبر الصوت :تنبيه

اإلعداد
.ضع الجهاز أو ركّـبه في الموقع المنشود

يوفر هذا االتصال إمكانات الطاقة والبيانات وكذلك إمكانات إنترنت .باستخدام كابل إيثرنت +PoE قم بتوصيل الجهاز بمنفذ الشبكة الذي يدعم تقنية
.األخرى للجهاز SIPاألشياء و

.، في الشبكة نفسها)مكبر الصوت مطلوبة إلعداد( Hub Express أو Hub األخرى، بما في ذلك Stem قم بتركيب كل أجهزة
.لتكوين أجهزتك Stem Ecosystem قم بالوصول إلى منصة

.+PoE منفصل أو محول يدعم تقنية +PoE ، يجب عليك شراء جهاز حقن+PoE إذا كانت الشبكة لديك ال تدعم تقنية :ملحوظة

.shu.re/steminstallation أو shu.re/stemproductinfo لمزيد من المعلومات بخصوص إعداد غرفتك، تفضل بزيارة

مؤشر الضوء
وظيفة الجهازنشاط الضوء

الصوت مكتوموميض أحمر بطيء

اختبار االتصال الوارد)كل ثانيتين تقريبًـا( وميض أحمر سريع

خطأحلقة ذات لون أحمر مصمت

إقالعوميض أزرق بطيء

إعادة تشغيلوميض أزرق بطيء ثم إطفاء

https://shu.re/stemproductinfo
https://shu.re/steminstallation
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1

2

وظيفة الجهازنشاط الضوء

اختبار البيئة والتالؤم معهاوميض أزرق

تشغيلأزرق مصمت قاتم

اكتمل اإلقالعوميض أزرق سريع

Stem Control
نظرة عامة

يمكنك استخدامها عن بُـعد .Stem لمنصة النظام البيئي لـ واجهة مخصصة تشتمل على شاشة لمس التي تعمل باللمس Stem Control وحدة التحكم في ّتعد
.أو إدارة المكالمات من خالل منصات عقد مؤتمرات الفيديو المفضلة لديك Stem النظام البيئي لـ لتكوين أجهزة

الميزات

محتويات العبوة
)م 4.6( قدمًـا 15 :6 كابل إيثرنت من الفئة

اإلعداد
يوفر هذا االتصال إمكانات .+PoE باستخدام منفذ يدعم تقنية Stem النظام البيئي لـ بشبكة Stem Control باستخدام كابل إيثرنت، قم بتوصيل

.األخرى للجهاز SIPالطاقة والبيانات وكذلك إمكانات إنترنت األشياء و

.+PoE يدعم تقنية ًأو محوال ًمنفصال +PoE ، فاستخدم حاقن+PoE إذا كانت شبكتك ال تدعم :ملحوظة

.Stem منصة النظام البيئي لـ أكمل اإلعداد باستخدام

.shu.re/steminstallation أو shu.re/stemproductinfo لمزيد من المعلومات حول إعداد الغرفة، تفضل بزيارة :ملحوظة

https://shu.re/stemproductinfo
https://shu.re/stemproductinfo
https://shu.re/steminstallation
https://shu.re/steminstallation
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مواصفات المنتج
HUB1 مواصفات

كيلوهرتز 16 – هرتز 50 :االستجابة للتردد
)من دون تشويش المضخة( ديسيبل 15 > :إلغاء التشويش

)كجم 0.23( رطل 0.5 :الوزن
ارتفاع × عمق )سم 3.8 × 17.8( بوصة 1.5 × 7 :األبعاد

2 عند النوع PoE+ 802.3 تقنية :استهالك الطاقة
واإلصدارات األعلى Linux / MacOS 10.15 / واإلصدارات األعلى Windows 10 :أنظمة التشغيل

الموصالت
USB: USB النوع B

)+PoE يتطلب( RJ45 موصّـل :إيثرنت
Dante: RJ45 موصّـل ®

)لمكبرات الصوت الخارجية( كتلة طرفية أنثى :تناظري

HUBX1 مواصفات
كيلوهرتز 16 – هرتز 50 :االستجابة للتردد

)من دون تشويش المضخة( ديسيبل 15 > :إلغاء التشويش
)كجم 0.23( رطل 0.5 :الوزن

ارتفاع × عمق )سم 3.8 × 17.8( بوصة 1.5 × 7 :األبعاد
2 عند النوع PoE+ 802.3 تقنية :استهالك الطاقة
واإلصدارات األعلى Linux / MacOS 10.15 / واإلصدارات األعلى Windows 10 :أنظمة التشغيل

الموصالت
USB: USB النوع B

)+PoE يتطلب( RJ45 موصّـل :إيثرنت
)لمكبرات الصوت الخارجية( كتلة طرفية أنثى :تناظري

1 المركّـب على حائط WALL مواصفات مكبر الصوت
كيلوهرتز 16 – هرتز 50 :االستجابة للتردد

)RMS واط 5( م 1 كيلوهرتز من 1 ديسيبل مستوى ضغط صوت عند 90 ):وقت الذروة( مستوى البث
:معالجة اإلشارة الرقمية المضمنة

)من دون تشويش المضخة( ديسيبل 15> :إلغاء التشويش
يتم إخماد الصدى المتبقي ليتالءم مع مستوى التشويش في البيئة، .الثانية/ديسيبل 40 ديسيبل مع سرعة تحويل تبلغ 40> :إلغاء الصدى الصوتي

.ما يمنع التفادي االصطناعي لإلشارة
)AGC( ضبط مستوى الصوت األوتوماتيكي

أثناء المزدوج الكامل )من االتجاهين ّفي أي( ال توهين % –100 مزدوج كامل بنسبة
.ITU-T G.167 يتوافق مع :أداء فائق للغاية

لكل )RMS( واط 10 :ٍمكبرا صوت بجهير عال
لكل )RMS( واط 4 :مكبرا صوت بنطاق كامل

)كجم 3.4( أرطال 7.5 :الوزن
ارتفاع × عمق × طول )سم 8.3 × 8.9 × 121.9( بوصات 3.25 × 3.5 × 48 :األبعاد

2 عند النوع PoE+ 802.3 تقنية :استهالك الطاقة
واإلصدارات األعلى Linux / MacOS 10.15 / واإلصدارات األعلى Windows 10 :أنظمة التشغيل



Shure Incorporated

32/37

الموصالت
USB: USB النوع B

)+PoE يتطلب( RJ45 موصّـل :إيثرنت

CEILING1 مواصفات مكبر الصوت المركّـب على السقف
كيلوهرتز 16 – هرتز 50 :االستجابة للتردد

:معالجة اإلشارة الرقمية المضمنة
)من دون تشويش المضخة( ديسيبل 15> :إلغاء التشويش

الثانية لتتالءم مع مستوى التشويش في البيئة، ما/ديسيبل 40 ديسيبل مع إخماد سرعة تحويل للصدى المتبقي تبلغ 40> :إلغاء الصدى الصوتي
يمنع التفادي االصطناعي لإلشارة

)AGC( ضبط مستوى الصوت األوتوماتيكي
أثناء المزدوج الكامل )من االتجاهين ّفي أي( ال توهين % –100 مزدوج كامل بنسبة

.ITU-T G.167 يتوافق مع :أداء فائق للغاية
:الوزن

)كجم 4.1( أرطال 9 :الميكروفون
)كجم 3.4( أرطال 7.5 :حامل مربع

:األبعاد
)سم 1.8( بوصة 0.5 :االرتفاع عند الحافة ارتفاع في المنتصف؛ x عمق )سم x 4.4 54.6( بوصة x 1.75 21.5 :الميكروفون
ارتفاع x عرض x طول )سم x 59.7 x 3.2 59.7( بوصة x 23.5 x 1.25 23.5 :حامل مربع

2 عند النوع PoE+ 802.3 تقنية :استهالك الطاقة
واإلصدارات األعلى Linux / MacOS 10.15 / واإلصدارات األعلى Windows 10 :أنظمة التشغيل

التوصيالت
USB: USB النوع B

)+PoE يتطلب( RJ45 موصّـل :إيثرنت

1 مواصفات الطاولة
كيلوهرتز 16 – هرتز 50 :االستجابة للتردد

)RMS واط 5( م 1 كيلوهرتز من 1 ديسيبل مستوى ضغط صوت عند 90 ):وقت الذروة( مستوى البث
:معالجة اإلشارة الرقمية المضمنة

)من دون تشويش المضخة( ديسيبل 15> :إلغاء التشويش
يتم إخماد الصدى المتبقي ليتالءم مع مستوى التشويش في البيئة، .الثانية/ديسيبل 40 ديسيبل مع سرعة تحويل تبلغ 40> :إلغاء الصدى الصوتي

.ما يمنع التفادي االصطناعي لإلشارة
)AGC( ضبط مستوى الصوت األوتوماتيكي

أثناء المزدوج الكامل )من االتجاهين ّفي أي( ال توهين % –100 مزدوج كامل بنسبة
.ITU-T G.167 يتوافق مع :أداء فائق للغاية

)RMS( وات 4 :مكبر صوت واحد
)كجم 1.1( رطل 2.5 :الوزن

)سم 7.6( بوصات 3 :، االرتفاع)سم 19.7( بوصات 7.75 :القُـطر :األبعاد
2 عند النوع PoE+ 802.3 تقنية :استهالك الطاقة
واإلصدارات األعلى Linux / MacOS 10.15 / واإلصدارات األعلى Windows 10 :أنظمة التشغيل

الموصالت
USB: USB النوع B

)+PoE يتطلب( RJ45 موصّـل :إيثرنت
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4
5
6
7
8

9

10
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1 مواصفات مكبر الصوت
)+PoE يتطلب تقنية( RJ45 موصل إيثرنت :الوصالت

80Hz – 15KHz :االستجابة للتردد
)+PoE( واط 22 :استهالك الطاقة

م 1 ديسيبل مستوى ضغط صوتي عند 85 :أقصى مستوى للخرج
)كجم 2.5( أرطال 5.6 :الوزن

عمق × عرض × ارتفاع )سم 10.2 × سم 10.2 × سم 22.9( بوصات 4 × بوصات 4 × بوصات 9 :األبعاد

CONTROL1 مواصفات
)+PoE يتطلب( RJ45 موصّـل :إيثرنت

)كجم 0.77( رطل 1.7 :الوزن
عمق × ارتفاع × عرض )سم 9.4 × 14.5 × 24.4( بوصات 3.7 × 5.7 × 9.6 :األبعاد

Qualcomm:الوسائط المتعددة للمعالج Snapdragon  820 Quad Core (APQ8096 SoC)وحدة معالجة مركزية ، QualcommKryo
QualcommAdreno جيجاهرتز لكل، وحدة معالجة رسومات 2.2 بت عند 64 بنظام  530، QualcommHexagon  DSP 680

جيجابايت 16 سعة eMMC جيجابايت، 4 سعة LPDDR4:وحدة التخزين / الذاكرة
محمّـل مسبقًـا Android pie :نظام التشغيل

درجة مئوية 70 إلى 0 من :درجة حرارة التشغيل

مواصفات الشاشة
بوصات 10.1 :حجم الشاشة

)ارتفاع × عرض( مم 149 × 229 :األبعاد
مم 136 × 217 :المنطقة النشطة

RGB× ( 800(1280 :الدقة
a-si TFT Pixel تقنية :نوع التقنية

الشريط الرأسي .R.G.B :التهيئة
0.1695 × 0.1695 ):مم( مساحة وحدة الصورة

، أسود بشكل طبيعيTM :وضع الشاشة
طالء متين :معالجة السطح

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

® ™™

™ ™
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12

13
14

15
16
17
18
19
20
21
22

َّ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 له

اختر أجهزة التثبيت وموقع التركيب .اتبع اللوائح التنظيمية المحلية وراجع العاملين المؤهلين إذا كان تركيب المنتج أو تغيير مكانه يتطلبان أعمال إنشاءات
تفحّـص المنتج بشكل .استخدم األدوات المطلوبة لتركيب المنتج بشكل صحيح .تجنّـب المواقع التي تتعرض الهتزاز دائم .القادرين على دعم وزن المنتج

.دوري

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

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

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

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

معلومات مهمة حول المنتج
التداخل/توفر األقسام التالية معلومات تخص البلد بشأن التوافق الكهرومغناطيسي .Class أن هذا المنتج هو منتج متوافق من الفئة Shure لقد قررت

.الكهرومغناطيسي أو معلومات تتعلق بسالمة المنتج

في أي بيئة منزلية داخلية، قد يتسبب هذا المنتج في حدوث تشويش على الراديو، وفي تلك الحالة قد يُـطلب من المستخدم اتخاذ ".أ" هذا منتج من الفئة :تحذير
.التدابير المالئمة

.الغرض من هذا الجهاز هو استعماله في االستخدامات الصوتية االحترافية

.فقط دون توجيه إلى المحطة الخارجية )PoE( يجب توصيل هذا الجهاز بشبكات إرسال الطاقة عبر اإليثرنت

.لم يتم تصميم هذا الجهاز لتوصيله مباشرة بشبكة إنترنت عامة :مالحظة

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

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

)WEEE( توجيه التعامل مع مخلفات المعدات الكهربائية واإللكترونية

بل يجب التخلص منه في منشأة مناسبة .يشير هذا الملصق في االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة إلى أن هذا المنتج يُـحظر التخلص منه مع المخلفات المنزلية
.لتمكين االستعادة وإعادة التدوير
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)REACH المعروف باسم( توجيه تسجيل مواد الكيميائية وتقييمها وترخيصها

تتوفر .هو اإلطار التنظيمي للمواد الكيميائية )UK( والمملكة المتحدة )EU( في االتحاد األوروبي )تسجيل المواد الكيميائية وتقييمها وتفويضها( REACH إطار
.عند الطلب )w/w( من الوزن فوق الوزن %0.1 بتركيز أعلى من نسبة Shure معلومات بخصوص المواد ذات المخاوف العالية للغاية المضمّـنة في منتجات

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

معلومات للمستخدم
هذه الحدود مصممة لتوفير حماية .FCC من قواعد 15 بالبند ًوذلك عمال )أ( جد أنه متوافق مع حدود الجهاز الرقمي من الفئةُتم إخضاع هذا المنتج لالختبار وو

يستعمل هذا المنتج طاقة الترددات الالسلكية ويقوم بتوليدها وإطالقها وقد يتسبب في حدوث .معقولة ضد التداخل الضار عند تشغيل الجهاز في البيئة التجارية
من المحتمل أن يؤدي تشغيل هذا المنتج في منطقة سكنية .تشويش ضار مع االتصاالت الالسلكية إذا لم يتم تركيبه واستخدامه حسب دليل تعليمات الجهة المصنعة

.إلى حدوث تداخل ضار، وفي تلك الحالة سيُـطلب منك تصحيح التداخل على حسابك الخاص

:تخضع عملية التشغيل للشرطين التاليين ).FCC( من قوانين لجنة االتصاالت الفيدرالية 15 يتوافق هذا الجهاز مع الجزء

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

عليها بشكل صريح قد تؤدي إلى Shure Incorporated على أن أي تغييرات أو تعديالت لم توافق شركة )FCC( تنص لوائح لجنة االتصاالت الفيدرالية :اإلشعار
.إبطال السلطة الممنوحة إليك لتشغيل هذا الجهاز

وعلى الرغم من ذلك، نحن ال نضمن عدم حدوث التشويش في بيئة .تم تصميم هذه الحدود لتوفير الحماية المقبولة ضد التشويش الضار في البيئات غير السكنية
إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تشويش ضار مع استقبال إرسال الراديو أو التلفاز، وهو ما يتم الكشف عنه عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز ثم تشغيله، .معينة

:أو أكثر من اإلجراءات التالية ٍفنوصيك بتجربة إصالح التشويش من خالل القيام بواحد

.التلفزيونية أو انقله إلى موقع آخر/أعِـد ضبط اتجاه الهوائي الخاص بجهاز استقبال اإلشارات الالسلكية
.التلفزيونية/قم بزيادة المسافة الفاصلة بين هذا الجهاز وجهاز استقبال اإلشارات الالسلكية

.التلفزيونية على دوائر فرعية مختلفة لشبكة الطاقة الرئيسية/قم بتوصيل الجهاز بمأخذ تيار مختلف بحيث يكون الجهاز وجهاز استقبال اإلشارات الالسلكية
.تلفزيونية متمرس للحصول على اقتراحات إضافية/أو فني إشارات السلكية Shure قم باستشارة ممثل

الضمان المحدود
)باستثناء ما ينص على خالف ذلك أدناه( بموجب هذا الضمان للمشتري المستهلك األصلي سوى أن يكون هذا المنتج Shure") Shure Incorporated(" ال تضمن

أو من بائع تجزئة معتمد لدى Shure من تاريخ الشراء األصلي للمستهلك مباشرة من )2( مع االستخدام العادي من أي عيوب في المواد و التصنيع لمدة سنتين ًخاليا
Shure.

و مع ذلك، .من تاريخ الشراء األصلي للمستهلك )1( لمدة عام واحد ًدة مع المنتج مشمولة بالضمان أيضاّكما أن البطاريات القابلة إلعادة الشحن المضمّـنة في أو المزو
إلى درجة الحرارة، و الفترة الزمنية بالتخزين، و دورات الشحن، و عوامل ًفإن البطاريات القابلة إلعادة الشحن قابلة لالستهالك و ستقل قدرتها بمرور الوقت استنادا

.في المواد أو التصنيع ًاألخرى؛ و بالتالي فإن االنخفاض في قدرة البطارية ال يشكل عيبا

، يجب على المستهلك، وقتًو لكي يكون هذا الضمان صالحا .هو إصالح المنتج المعيب أو استبداله و إعادته على الفور إليك Shure و الخيار الوحيد المتمثل لدى
استبدال المنتج Shure إذا قررت .Shure أو من بائع التجزئة المعتمد لدى Shure إعادة المنتج، تقديم دليل على الشراء يتمثل في إيصال الشراء األصلي من

ًبحقها في استبدال المنتج المعيب بآخر من نفس الطراز أو بطراز يتضمن على األقل ميزات و جودة قابلة للمقارنة مع المنتج األصلي، وفقا Shure المعيب، فستحتفظ
.ًمناسبا Shure لما تراه

خالل فترة الضمان، فأعد تحزيم الوحدة بعناية و تأمينه و إعادته مع دليل الشراء، و قم بإرساله، بواسطة البريد المدفوع مسبقًـا، ًإذا كنت تعتقد بأن هذا المنتج معيبا
.قسم الصيانة، على العنوان المذكور أدناه :، عنايةShure Incorporated إلى

أو يمكنك الحصول عليها من خالل www.Shure.com و توجد العناوين في موقع ويب .ع أو مركز صيانة معتمدّخارج الواليات المتحدة، قم بإعادة المنتج إلى الموز
.من خالل العنوان المسرود أدناه Shure التواصل مع

، أو التلف و التمزقShure ال يسري هذا الضمان في حاالت سوء االستعمال أو سوء االستخدام للمنتج، أو االستخدام المخالف لتعليمات .هذا الضمان غير قابل للتناقل
، أو اإلصالح غيرShure أو بائع التجزئة المعتمد لدى Shure العادي، أو بسبب القضاء و القدر، أو بسبب اإلهمال في االستخدام، أو عند الشراء من طرف آخر خالف

.المعتمد، أو تعديل المنتج

بموجب هذا الضمان، تخلي الشركة مسؤوليتها عن جميع الضمانات الضمنية الخاصة بالتسويق أو المالءمة لغرض معين إلى الحد الذي تسمح به القوانين المعمول بها،
أيضًـا مسؤوليتها عن جميع األضرار العارضة أو SHURE كما تخلي .باستثناء الحد الذي ال تسمح به الشركة، ليقتصر على الفترة و الشروط الخاصة بهذا الضمان

.الخاصة أو الالحقة
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.ال تسمح بعض الواليات بفرض قيود على فترة سريان الضمانات الضمنية، أو استثناء أو تقييد األضرار العرضية أو التبعية، لذلك قد ال ينطبق عليك القيد المذكور أعاله
.يمنحك هذا الضمان حقوقًـا قانونية محددة، و قد تملك حقوقًـا أخرى تختلف من والية إلى أخرى

.ال يقيّـد هذا الضمان حقوق المستهلك في التفويض بموجب القوانين السارية

مة مع هذا المنتج مستثناة من هذا الضمان،ّيحل هذا الضمان محل جميع الضمانات األخرى المقترنة أو المضمّـنة مع هذا المنتج، فيما عدا أي برامج مضمّـنة في أو محز
.المرفقة مع هذه البرامج SHURE من ذلك يجب أن تكون مشمولة بالضمان، إن وجد، المتوفر في اتفاقية ترخيص مستخدم ًو بدال

بالنسبة لعمليات الشراء األصلية في أستراليا فقط
الضمان المحدود ضد العيوب

بموجب هذا الضمان للمشتري المستهلك األصلي في )على سبيل االختصار "Shure" أو( Shure Incorporated على خالف ذلك أدناه، تضمن ُّباستثناء ما يُـنص
Shure من تاريخ الشراء األصلي للمستهلك من )2( أستراليا فقط أن يكون هذا المنتج خاليًـا مع االستخدام العادي من أي عيوب في المواد والتصنيع لمدة سنتين

.Shure أو من بائع تجزئة معتمد لدى ًمباشرة

ومع ذلك، .من تاريخ الشراء األصلي للمستهلك )1( دة مع المنتج مشمولة بالضمان أيضًـا لمدة عام واحدّكما أن البطاريات القابلة إلعادة الشحن المضمّـنة في أو المزو
ا إلى درجة الحرارة، والفترة الزمنية بالتخزين، ودورات الشحن، وعواملًفإن البطاريات القابلة إلعادة الشحن قابلة لالستهالك وستقل قدرتها بمرور الوقت استناد
.األخرى؛ وبالتالي فإن االنخفاض في قدرة البطارية ال يشكل عيبًـا في المواد أو التصنيع

ولكي يكون هذا الضمان صالحًـا، يجب على المستهلك، وقت .هو إصالح المنتج المعيب أو استبداله وإعادته على الفور إليك Shure والخيار الوحيد المتمثل لدى
استبدال المنتج Shure إذا قررت .Shure أو من بائع التجزئة المعتمد لدى Shure إعادة المتج، تقديم دليل على الشراء يتمثل في إيصال الشراء األصلي من

المعيب، فستحتفظ بحقها في استبدال المنتج المعيب بآخر من الطراز نفسه أو بطراز يتضمن على األقل ميزات وجودة مشابهتين للمنتج األصلي، وذلك وفقًـا لما تراه
Shure مناسبًـا ًمنفردة.

إذا كنت تعتقد بأن هذا المنتج معيبًـا خالل فترة الضمان، فأعد تحزيم الوحدة بعناية وتأمينه وإعادته مع دليل الشراء، وقم بإرساله، بواسطة البريد المدفوع مسبقًـا، إلى
Shure Incorporatedقسم الصيانة، على العنوان المذكور أدناه :، عناية.

أو يمكنك الحصول عليها من خالل www.Shure.com وتوجد العناوين في موقع ويب .ع أو مركز صيانة معتمدّخارج الواليات المتحدة، قم بإعادة المنتج إلى الموز
.من خالل العنوان المسرود أدناه Shure التواصل مع

، أو التلف والتمزقShure ال يسري هذا الضمان في حاالت سوء االستعمال أو سوء االستخدام للمنتج، أو االستخدام المخالف لتعليمات .هذا الضمان غير قابل للتناقل
، أو اإلصالح غيرShure أو بائع التجزئة المعتمد لدى Shure العادي، أو بسبب القضاء والقدر، أو بسبب اإلهمال في االستخدام، أو عند الشراء من طرف آخر خالف

.المعتمد، أو تعديل المنتج

بموجب هذا الضمان، تخلي الشركة مسؤوليتها عن جميع الضمانات الضمنية الخاصة بالتسويق أو المالءمة لغرض معين إلى الحد الذي تسمح به القوانين المعمول بها،
أيضًـا مسؤوليتها عن أي SHURE بموجب هذا الضمان، تخلي .باستثناء الحد الذي ال تسمح به الشركة، ليقتصر على الفترة والشروط التي يسمح بها هذا الضمان

بموجب قانون "مستهلك" يطلب هذا المنتج، باستثناء أن هذا ال يشكل إخالء مسؤولية عن الحقوق المضمونة ألي ٍأضرار عرضية أو الحقة أو خاصة تلحق بأي مشتر
.المستهلك األسترالي

يمنح هذا الضمان للمشترين لهذا المنتج في أستراليا حقوقًـا قانونية خاصة باإلضافة إلى حقوق وتعويضات المستهلكين بموجب قانون المستهلك األسترالي، والذي ال
إذا كنت مستهلكًـا تخضع لقانون المستهلك األسترالي، فإنه يحق لك استبدال أو استرداد المال في حالة وجود عيب كبير أو كتعويض عن أي .يمكن استبعاده أو تقييده

كما يحق لك أيضًـا الحصول على إصالح للمنتجات أو استبدالها إذا لم تكن بجودة مقبولة وكان العطل ال يرقى إلى درجة عطل .خسارة أو ضرر متوقع على نحو معقول
.كبير

مة مع هذا المنتج مستثناة من هذا الضمان،ّيحل هذا الضمان محل جميع الضمانات األخرى المقترنة أو المضمّـنة مع هذا المنتج، فيما عدا أي برامج مضمّـنة في أو محز
.المرفقة مع هذه البرامج SHURE من ذلك يجب أن تكون مشمولة بالضمان، إن وجد، المتوفر في اتفاقية ترخيص مستخدم ًو بدال

مراكز الصيانة
الواليات المتحدة، كندا، أمريكا الالتينية، منطقة البحر الكاريبي

Shure Incorporated
Service Department :عناية
945 Chaddick Dr.

Wheeling, IL 60090-6449 U.S.A.

أوروبا، الشرق األوسط وأفريقيا
Shure Europe GmbH

الصيانة :عناية
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12, 75031
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Eppingen, Germany

IndonesiaService Center Resmi:

6388 612 )021( خط جاكرتا الساخن
6612550 )061( مدان

5032219 )031( سورابايا
371710 )0274( جوجاكارتا

766788 )0361( دينباسار
324652 )0411( ماكاسار

هل تريد بعض المساعدة؟
shure.com/stem:موقع الويب

customerhappiness@shure.com:البريد اإللكتروني
STEM (7836)-877 (949) :الهاتف

youtube.com/shuresystems:مقاطع فيديو اإلعداد
shu.re/stemproductinfo:أدلة المنتج

shu.re/steminstallation:موارد التركيب اإلضافية

https://www.shure.com/stem/
mailto:customerhappiness@shure.com
https://www.youtube.com/playlist?list=PLai0ARqOdR2VwFaJqbA5BavGmBvFe8wq-
https://shu.re/stemproductinfo
https://shu.re/steminstallation
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