
ULX-D Dual and Quad
أنظمة الميكروفون الالسلكية

User guide for Shure ULXD Dual and Quad wireless system. Includes setup instructions, specifications, and troubleshooting.
Version: 5.4 (2022-C)
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ULX-D Dual and Quad   
أنظمة الميكروفون الالسلكية

تعليمات البدء السريع

الوصف العام
بت وأداء تردد السلكي يتميزان بالقوة، مع األجهزة الذكية المزودة بإمكانية التشفير 24 الالسلكي الرقمي صوت ال يضاهى بجودة Shure ULX-D يوفر نظام

.وخيارات أجهزة االستقبال المرنة وخيارات إعادة الشحن المتقدمة للتقوية االحترافية للصوت

™
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إمكانية تقديم أنقى إنتاج لمواد المصدر ال يتوفر مثله في أي نظام السلكي، مع ULX-D الرقمية لنظام Shure يتيح التطور في جودة الصوت الالسلكي ومعالجة
كيلوهرتز واالستجابة المسطحة كل 20 هرتز إلى 20 يلتقط نطاق التردد الممتد من .الموثوق بها لالختيار من بينها Shure مجموعة كبيرة مختارة من ميكروفونات

ديسيبل نطاقًـا ديناميكيّـًـا 120 الذي يزيد نطاقه عن ULX-D يقدم نظام .التفاصيل مع الوضوح والتواجد واالستجابة العابرة رخيصة الثمن والدقيقة بشكل مذهل
.على االستغناء عن عمليات ضبط كسب جهاز اإلرسال ULX-D ألنه األمثل ألي مصدر إدخال، يعمل نظام .ا للحصول على أداء ممتاز لنسبة اإلشارة إلى التشويشًكبير

في األداء الالسلكي، مما ًتقدمًـا مذهال ULX-D ويقدم أداء التشوه التكييفي لنظام .ا غير مسبوق للكفاءة الطيفية وثبات اإلشارةًا جديدًمعيار ULX-D يضع نظام
إشارات تردد السلكي شديدة الثبات دون أدوات صوتية تمتد عبر .يتيح إمكانية الزيادة المفاجئة في عدد أجهزة اإلرسال النشطة المتزامنة على قناة تليفزيونية واحدة

لتوفير )AES( بت باتباع معيار التشفير المتقدم 256 إشارة مشفرة بمفتاح ULX-D في التطبيقات التي تتطلب اإلرسال اآلمن، يوفر نظام .النطاق بالكامل
.خصوصية ال يمكن انتهاكها

توفر أجهزة االستقبال ثنائية .في إصدارات أحادية وثنائية ورباعية القنوات ULX-D أما بالنسبة إلى إمكانية التوسع والمرونة المعيارية، فتأتي أجهزة استقبال
الرقمية، التي توفر الصوت متعدد DANTE ورباعية القناة وسائل الراحة مثل التردد الالسلكي وإمداد الطاقة الداخلية وجمع قنوات إخراج الصوت وشبكات

وتوفر كل أجهزة االستقبال وضع الكثافة المرتفعة للتطبيقات حيث تكون هناك حاجة إلى أعداد كبيرة من القنوات، وتزداد كمية القنوات المتزامنة .القنوات عبر إيثرنت
.الممكنة بشكل كبير عبر نطاق تردد واحد

توفر إمكانية إعادة شحن الليثيوم أيون المتقدمة مدة دوام شحن لبطارية جهاز اإلرسال أطول من البطاريات القلوية وقياس عمر البطارية بالساعات والدقائق بدقة
.دقيقة والتتبع التفصيلي لحالة سالمة البطارية 15 خالل

.الذي يسبق أي نظام آخر متوفر في فئته بأجيال مستوى جديد من األداء للتقوية االحترافية للصوت ULX-D يقدم نظام

طرز أجهزة االستقبال الثنائية والرباعية
يتشارك كال الطرازين في نفس مجموعة الميزات والوظائف ولكن يختلفان في عدد .في الطرز ثنائية القنوات ورباعية القنوات ULXD4 يتوفر جهاز االستقبال

.القنوات المتوفرة وعدد مخارج الصوت

.تنطبق األوصاف واإلجراءات الواردة في هذا الدليل على جهاز االستقبال الثنائي أو الرباعي

ULXD4D جهاز االستقبال الثنائي

.يدعم قناتين للصوت الالسلكي

ULXD4Q جهاز االستقبال الرباعي

.قنوات للصوت الالسلكي 4 يدعم

™
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تداخل األجهزة
جهاز االستقبال

اللوحة األمامية

)IR( إطار مزامنة األشعة تحت الحمراء ①
.يرسل إشارة األشعة تحت الحمراء إلى جهاز اإلرسال للمزامنة

رمز الشبكة ②
.صالحًـا لتمكين التحكم في الشبكة IP يجب أن يكون عنوان .األخرى الموجودة على الشبكة Shure يضيء عند توصيل جهاز االستقبال بأجهزة

رمز التشفير ③
.AES-256 يضيء عند تنشيط تشفير

LCD لوحة ④
.تعرض اإلعدادات والمعلمات

زر المسح ⑤
.اضغط عليه للبحث عن أفضل قناة أو مجموعة

أزرار التنقل عبر القوائم ⑥
.تُـستخدم للتنقل عبر قوائم المعلمات وتحديدها

بكرة التحكم ⑦

اضغط لتحديد قناة أو عنصر قائمة
قم بالتدوير للتمرير عبر عناصر القائمة أو لتحرير قيمة معلمة

زر تحديد القنوات ⑧
.اضغط عليه لتحديد قناة

زر المزامنة ⑨
.مع محاذاة إطارات األشعة تحت الحمراء لجهاز اإلرسال وجهاز االستقبال لنقل اإلعدادات من جهاز االستقبال إلى جهاز اإلرسال sync اضغط على زر

لتنوع التردد الالسلكي LED مؤشرات ⑩
:تشير إلى حالة الهوائي

إشارة تردد السلكي عادية بين جهاز االستقبال وجهاز اإلرسال = أزرق
تم اكتشاف تداخل = أحمر
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ال يوجد اتصال تردد السلكي بين جهاز االستقبال وجهاز اإلرسال = إيقاف

.أزرق واحد LED لن تخرج وحدة االستقبال الصوت حتى يضيء مؤشر :مالحظة

لقوة إشارة التردد الالسلكي LED مؤشرات ⑪
:تشير إلى قوة إشارة التردد الالسلكي الصادرة من جهاز اإلرسال

)مللي وات/ديسيبل 70- إلى 90(- عادي = كهرماني
)مللي وات/ديسيبل 25- أكبر من( فرط تحميل = أحمر

للصوت LED مؤشرات ⑫
:تشير إلى مستويات الصوت المتوسطة والمرتفعة للغاية

الوصفمستوى إشارة الصوتالمؤشر الضوئي

المحدد /فرط التحميل)نطاق كامل( ديسيبل 0.1-)6( أحمر

)نطاق كامل( ديسيبل 6-)5( أصفر
مستويات الذروة العادية

)نطاق كامل( ديسيبل 12-)4( أصفر

)نطاق كامل( ديسيبل 20-)3( أخضر

اإلشارة موجودة )نطاق كامل( ديسيبل 30-)2( أخضر

)نطاق كامل( ديسيبل 40-)1( أخضر

.للصوت الحمراء والصفراء إلى أنه تم توجيه الصوت المتنوع إلى هذه القناة LED في وضع تنوع التردد، يشير الوميض المتزامن لمؤشرات :ملحوظة

أزرار الكسب ⑬
.ديسيبل 42+ إلى 18- في مقدمة جهاز االستقبال لضبط الكسب من gain ▲▼ اضغط على زري

مفتاح التشغيل ⑭
.لتشغيل الوحدة أو إيقاف تشغيلها

اللوحة الخلفية

مدخل طاقة التيار المتردد ①
.فولت 240 - 100 ، تيار مترددIEC موصل

)2( مقبس إدخال تنوع هوائي التردد الالسلكي ②
".ب" والهوائي "أ" للهوائي

)2( مقبس تسلسل التردد الالسلكي ③
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.إلى جهاز استقبال واحد إضافي B والهوائي A يمرر إشارة التردد الالسلكي من الهوائي

)واحد لكل قناة( Mic/Line مفتاح ④
.mic ديسيبل في وضع 30 يستخدم لوحة

)واحد لكل قناة( متوازن XLR إخراج صوت ⑤
.لتوصيل دخل مستوى الخط أو الميكروفون

)أخضر( لحالة الشبكة LED مؤشر ⑥
.واحد لكل منفذ شبكة

ال يوجد اتصال = مطفأ
يوجد اتصال بالشبكة = مضاء

االرتباط بالشبكة نشط = يومض

Dante/منفذ ثانوي لشبكة إيثرنت ⑦
الرقمي ويتحكم في اإلشارات Dante كما يحمل صوت .Wireless Workbench يوصل بشبكة إيثرنت لتمكين التحكم عن بُـعد في الجهاز من خالل برنامج

.Dante انظر موضوع شبكة - لتوزيع الصوت ومراقبته وتسجيله

)كهرماني( لسرعة الشبكة LED مؤشر ⑧
.واحد لكل منفذ شبكة

ثانية/ميجابايت 10/100 = إيقاف التشغيل
ثانية/جيجابايت 1 = تشغيل

Dante/منفذ أساسي لشبكة إيثرنت ⑨
الرقمي ويتحكم في اإلشارات لتوزيع الصوت Dante كما يحمل صوت .Wireless Workbench يوصل بشبكة إيثرنت لتمكين التحكم عن بُـعد في الجهاز عبر

.Dante انظر موضوع شبكة - ومراقبته وتسجيله

الشاشة الرئيسية لجهاز االستقبال
:تعرض الشاشة الرئيسية المعلومات التالية لكل قناة بجهاز االستقبال

المجموعة والقناة
عمر البطارية المتبقي/، رمز البطاريةTxOn أو NoTx :حالة جهاز اإلرسال

.للوصول إلى شاشة قائمة القنوات SEL اضغط على زر

أجهزة اإلرسال
للطاقة LED مؤشر ①

الوحدة قيد التشغيل = أخضر
)راجع استكشاف المشاكل وإصالحها( البطارية ضعيفة أو خطأ في البطارية = أحمر

مفتاح التشغيل معطل = كهرماني
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إيقاف التشغيل/مفتاح التشغيل ②
.لتشغيل الوحدة أو إيقاف تشغيلها

SMA موصل ③
.نقطة توصيل لهوائي التردد الالسلكي

:LCD شاشة ④
.اضغط على أي زر تحكم لتنشيط اإلضاءة الخلفية .لعرض شاشات القوائم واإلعدادات

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

أزرار التنقل عبر القوائم ⑥
.تستخدم للتنقل عبر قوائم المعلمات وتغيير القيم

exitللرجوع إلى القوائم أو المعلمات السابقة دون تأكيد تغيير القيمة "رجوع" يعمل كزر

enterللدخول إلى شاشات القوائم وتأكيد تغييرات المعلمات

تُـستخدم للتنقل بين شاشات القوائم ولتغيير قيم المعلمات▼▲

موضع البطارية ⑦
.AA القابلة إلعادة الشحن أو بطاريتَـين من النوع Shure يتطلب بطارية

AA محول بطارية من النوع ⑧

القابلة إلعادة الشحن Shure يتم تدويره وتخزينه في حجيرة البطارية الستخدام بطارية :محمول باليد
القابلة إلعادة الشحن Shure تتم إزالته ليستوعب بطارية :محمول على الجسم

هوائي محمول على الجسم ⑧
.إلرسال إشارة تردد السلكي

هوائي مدمج ⑩
.إلرسال إشارة تردد السلكي

خرطوشة الميكروفون ⑪
.لمعرفة قائمة بالخراطيش المتوافقة "الملحقات االختيارية" راجع

TA4M / LEMO مقبس إدخال ⑫
.للتوصيل بميكروفون أو كابل جهاز
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تركيب الهوائيات المثبّـتة على الجسم
.ال تستخدم أدوات .اربط الهوائيات باليد إلى أن تكون محكمة الربط

أجهزة اإلرسال السطحية والمعقوفة المزودة بقاعدة
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زر الطاقة ①
.اضغط على هذا الزر للتشغيل؛ واضغط مع االستمرار إليقاف التشغيل

التنشيط/زر كتم الصوت ②
:التنشيط/ثمة أربعة إعدادات متوفرة لزر كتم الصوت

اضغط على هذا الزر للتبديل بين وضعي التنشيط وكتم الصوت :تبديل
تابع الضغط على الزر لكتم صوت الميكروفون :ضغط لكتم الصوت

تابع الضغط على الزر لتنشيط الميكروفون :ضغط للتحدث
تعطيل وظيفة الزر :معطل

المؤشر الضوئي لكتم الصوت ③
:تتوفر اإلعدادات التالية .يشير إلى ما إذا كان الميكروفون نشطًـا أو مكتوم الصوت

الصوت مكتومنشط

*أحمر*أخضر

متوقفأحمر

وميض باللون األحمرأحمر

).ذات المؤشر الضوئي األحمر( المعقوفة MX400R هذا اإلعداد غير متوفر بسلسلة ميكروفونات*

المؤشر الضوئي النخفاض البطارية ④

دقيقة متبقية من طاقة البطارية 30 ثمة أكثر من = متوقف
دقيقة متبقية من طاقة البطارية 30 ثمة أقل من ) =باللون األحمر( قيد التشغيل
الميكروفون موصول بمحطة الشحن ) =باللون األخضر( قيد التشغيل
البطارية غير موجودة أو غير مركبة بشكل صحيح ) =باللون الكهرماني( قيد التشغيل

)IR( منفذ األشعة تحت الحمراء ⑤
.للمحاذاة مع منفذ األشعة تحت الحمراء بجهاز االستقبال إلرسال اإلعدادات إلى جهاز اإلرسال

موصل الشحن ⑥
.USB إلجراء التوصيل بأجهزة الشحن المتصلة بالشبكة ومصدر اإلمداد بالطاقة

ميكروفون معقوف ⑦
بوصة المتوفرة بميزة الثني الفردي والمزدوج والمزودة بمؤشرين 15بوصة و 10بوصة و Microflex 5 مع سلسلة ميكروفونات ULXD8 تتناسب قاعدة

.ضوئيين أو مؤشر ضوئي باللون األحمر فقط

الميزات المتقدمة لجهاز اإلرسال
كتم صوت التردد الالسلكي

)RF( استخدم هذه الميزة لتشغيل جهاز اإلرسال دون التداخل مع طيف التردد الراديوي

.إللغاء كتم الصوت، أعد تشغيل جهاز اإلرسال .RF MUTED أثناء التشغيل حتى يتم عرض exit اضغط مع االستمرار على
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إزاحة الميكروفون
.على تعويض فروق مستوى اإلشارة بين أجهزة اإلرسال التي تتشارك نفس قناة جهاز االستقبال MIC.OFFSET تعمل ميزة

UTILITY > MIC.OFFSET :قم بتعيين كسب اإلزاحة على جهاز إرسال بمستوى إشارة منخفض ليتوافق مع جهاز إرسال لمستوى أعلى من الصوت

.إلجراء تعديالت عادية على الكسب، استخدم أزرار الكسب بجهاز االستقبال :مالحظة

نمط كتم صوت جهاز اإلرسال
باستخدام المفتاح، يمكن تشغيل الصوت أو كتمه بسهولة من قِـبَـل .يعمل وضع كتم الصوت على إعادة تكوين مفتاح طاقة جهاز اإلرسال للعمل كمفتاح كتم الصوت

عند كتم الصوت، تبقى إشارة التردد الالسلكي لجهاز اإلرسال قيد التشغيل وفي .مقدمي العروض والحكام الرياضيين، أو أي شخص يحتاج إلى التحدث بصفة دورية
.وضع االستعداد في جميع األوقات

.IR PRESET يمكن تحديد نمط كتم الصوت كخيار :مالحظة

:لتعيين جهاز اإلرسال لنمط كتم الصوت

UTILITY > MUTE MODE :من قائمة جهاز اإلرسال
.OFF أو ON استخدم األسهم لتحديد

.للحفظ enter اضغط على

 AUDIOستعرض شاشة جهاز اإلرسال .يتحول مؤشر جهاز اإلرسال إلى الضوء األحمر عند كتم الصوت ويتحول إلى الضوء األخضر عند تمكين الصوت :تلميح
MUTED وستعرض شاشة جهاز االستقبال Tx Muted.

.الستخدام مفتاح الطاقة إليقاف تشغيل جهاز اإلرسال OFF يجب تعيين نمط كتم الصوت على :مالحظة

تأمين عناصر التحكم واإلعدادات
.لمنع إجراء التغييرات المفاجئة أو غير المرخصة على الجهاز LOCK استخدم ميزة

جهاز االستقبال
DEVICE UTILITIES > LOCK :مسار القائمة

.استخدم بكرة التحكم لتحديد أي من وظائف جهاز اإلرسال التالية وتأمينها

MENU: ال يمكن الوصول إلى كل مسارات القائمة
GAIN: زر الكسب باللوحة األمامية معطل

POWER: مفتاح التشغيل معطل
SCAN: زر SCAN باللوحة األمامية معطل ويمنع إجراء تغييرات على التردد بسبب عمليات المسح الجماعي التي بدأتها وحدات ULXD األخرى
SYNC: زر SYNC باللوحة األمامية معطل

.للحفظ ENTERواضغط على ,UNLOCKED وأدر بكرة التحكم لتحديد ,EXIT إللغاء التأمين، اضغط على :تلميح

جهاز اإلرسال
UTILITY > LOCK :مسار القائمة

.استخدم عناصر التحكم في جهاز اإلرسال لتحديد أي من وظائف جهاز اإلرسال التالية وتأمينها

MENU LOCK: ال يمكن الوصول إلى كل مسارات القائمة.
POWER LOCK: مفتاح التشغيل معطل



Shure Incorporated

13/63

 أثناء التشغيل حتى تظهر الرسالة ▲ مؤمن لتشغيل جهاز اإلرسال مع تأمين أزرار التشغيل والتنقل عبر القائمة، اضغط مع االستمرار على زر :خيار التأمين السريع
locked.

UTILITY > LOCK > MENU UNLOCK :مرات للتمرير عبر الشاشات التالية ENTER 4 اضغط على الزر ,MENU LOCK إللغاء تأمين :تلميح

.on مع إعادة ضبط مفتاح التشغيل على وضع ▲ ، ثم اضغط مع االستمرار على زرoff ، اضبط مفتاح التشغيل على وضعPOWER LOCK إللغاء تأمين

خيارات العرض بالشاشة الرئيسية
جهاز االستقبال

:خيارات لتغيير المعلومات المعروضة على الشاشة الرئيسية لجهاز االستقبال HOME INFO تتيح قائمة

الرئيسية الشاشة معلومات > للجهاز المساعدة األدوات
.استخدم بكرة التحكم لتحديد أحد العناصر المعروضة بأحد الشاشات التالية

للشاشة الرئيسية لجهاز االستقبال 1 العرض

للشاشة الرئيسية لجهاز االستقبال 2 العرض

للشاشة الرئيسية لجهاز االستقبال 3 العرض

جهاز اإلرسال
:بالشاشة الرئيسية لعرض أحد الشاشات التالية (▲▼) اضغط على أزرار السهم :الشاشة الرئيسية
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للشاشة الرئيسية لجهاز اإلرسال 1 العرض

للشاشة الرئيسية لجهاز اإلرسال 2 العرض

للشاشة الرئيسية لجهاز اإلرسال 3 العرض

شاشات القائمة
قناة جهاز االستقبال
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معلومات جهاز االستقبال ①
.لتغيير عرض الشاشة الرئيسية الرئيسية الشاشة معلومات > للجهاز المساعدة األدوات استخدم

إعداد الكسب ②
.ديسيبل، أو كتم 42+ إلى 18− من

الميكروفون مؤشر اإلزاحة ③
.يشير إلى كسب اإلزاحة المضاف إلى جهاز اإلرسال

إعدادات جهاز اإلرسال ④
:يتم تدوير المعلومات التالية عند توليف جهاز اإلرسال إلى تردد جهاز االستقبال

نوع جهاز اإلرسال
)محمولة على الجسم فقط( لوحة اإلدخال

مستوى قوة التردد الالسلكي
حالة تأمين جهاز اإلرسال

حالة كتم جهاز اإلرسال

مؤشر وقت تشغيل البطارية ⑤
.يتم عرض وقت التشغيل بالدقائق المتبقية :القابلة إلعادة الشحن Shure بطارية

.أشرطة 5 يتم عرض وقت التشغيل بمؤشر من :AA بطاريات بحجم

TV قناة ⑥
.يعرض قناة التلفزيون التي تحتوي على التردد الموالف

رمز وضع الكثافة المرتفعة ⑦
.يتم عرضها عند تمكين وضع الكثافة المرتفعة

حالة جهاز اإلرسال
:يعرض النص التالي أو األيقونات التالية حالة جهاز اإلرسال على شاشة جهاز االستقبال

حالة جهاز اإلرسالرمز العرض

ديسيبل 12 تم تخفيف إدخال النظام المحمول على الجسم بمقدار

تمت إضافة كسب اإلزاحة إلى جهاز اإلرسال

ميجاوات 1 مستوى قوة التردد الالسلكيمنخفض

ميجاوات 10 مستوى قوة التردد الالسلكيطبيعي

ميجاوات 20 مستوى قوة التردد الالسلكيمرحبًـا

Mتم تأمين القائمة

Pتم تأمين الطاقة

TxMutedالصوت كتم وضع تُـعرض عند ضبط صوت جهاز اإلرسال على إيقاف التشغيل باستخدام ميزة

-No Tx-ال يوجد اتصال تردد السلكي بين جهاز االستقبال وجهاز اإلرسال أو جهاز اإلرسال متوقف عن التشغيل
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جهاز اإلرسال

معلومات جهاز اإلرسال ①
بالشاشة الرئيسية لتغيير العرض ▲▼ مرر

مؤشر تأمين الطاقة ②
يشير إلى أن مفتاح التشغيل معطل

مؤشر كتم صوت جهاز اإلرسال ③
.الصوت كتم وضع يُـعرض عند ضبط صوت جهاز اإلرسال على إيقاف التشغيل باستخدام ميزة

مؤشر وقت تشغيل البطارية ④

الدقائق المتبقية:يتم عرض وقت التشغيل بالساعات :القابلة إلعادة الشحن Shure بطارية
أشرطة 5 يتم عرض وقت التشغيل بمؤشر من :AA بطاريات بحجم

مؤشر تأمين القائمة ⑤
يشير إلى تعطيل أزرار التنقل عبر القوائم

إزاحة الميكروفون ⑥
يشير إلى قيمة كسب إزاحة الميكروفون

طاقة التردد الالسلكي ⑦
يعرض إعداد طاقة التردد الالسلكي

لوحة إدخال النظام المحمول على الجسم ⑧
ديسيبل 12 تم تخفيف إشارة اإلدخال بمقدار

رمز التشفير ⑨
يشير إلى أنه تم تمكين التشفير على جهاز االستقبال وتم نقله إلى جهاز اإلرسال من المزامنة

ضبط السطوع والتباين بشاشة جهاز االستقبال
.لتحسين الرؤية في البيئات الضوئية الصعبة CONTRASTو  BRIGHTNESS قم بضبط إعدادات

DEVICE UTILITIES > DISPLAY :من قائمة جهاز االستقبال
.BRIGHTNESS أو CONTRAST اضغط على بكرة التحكم لتحديد
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.أدر بكرة التحكم لضبط القيمة المعلمة المختارة
.لحفظ التغييرات Enter اضغط على

تعديل اسم قناة جهاز االستقبال
.من القائمة EDIT NAME لتعديل اسم قناة جهاز االستقبال، اختر

.أدر بكرة التحكم لتغيير حرف محدد
اضغط على بكرة التحكم لالنتقال إلى الحرف التالي

.لحفظ التغييرات ENTER اضغط على

.سينتقل اسم القناة إلى جهاز اإلرسال أثناء إجراء المزامنة :مالحظة

أوصاف قائمة جهاز االستقبال

الراديو
استخدم بكرة التحكم لتعديل القيم .تعرض المجموعة والقناة والتردد ومعلومات جهاز التليفزيون

:المجموعة
مجموعة للتردد المحدد

:القناة
قناة للتردد المحدد

التردد
)ميجاهرتز( التردد المحدد

:التلفزيون
يعرض قناة التلفزيون التي تحتوي على التردد المحدد

الصوت
الكسب

.ديسيبل 1 ديسيبل، بزيادة 42 إلى 18- استخدم بكرة التحكم أو أزرار الكسب لتعديل كسب القناة من

كتم الصوت
.يعمل على كتم الصوت بمخرج صوت جهاز االستقبال

االسم تعديل
.استخدم بكرة التحكم لتعيين وتعديل اسم قناة جهاز االستقبال المحدد

الحمراء تحت لألشعة المسبقة اإلعدادات
باليد محمول / الجسم على محمول

الجسم على المثبتة الوحدة إخراج توهين لوحة
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.12- ،0 ،إبقاء :يعمل على ضبط خيارات تخفيف مدخل الصوت

قفل
شيء ال ،الكل ،القائمة ،الطاقة ،إبقاء :يعمل على ضبط خيارات التأمين

الالسلكي التردد طاقة
.مرتفع=ميجاواط 20 ،منخفض=ميجاواط 1 ،متر.نيوتن=ميجاواط 10 ،إبقاء :يعمل على ضبط مستوى تشغيل التردد الالسلكي بجهاز اإلرسال

البطارية
ليثيوم ،المعدني النيكل هيدريد ،قلوية ،إبقاء :يعمل على ضبط نوع البطارية بجهاز اإلرسال للتأكد من القياس الدقيق

الجسم على المثبتة الوحدة إزاحة
ديسيبل 3 ديسيبل بزيادات 21 إلى 0 ، منإبقاء :كسب قابل للتعديل لتعويض فروق مستويات اإلشارة بين أجهزة اإلرسال

المحمولة الوحدة إزاحة
ديسيبل 3 ديسيبل بزيادات 21 إلى 0 ، منإبقاء :كسب قابل للتعديل لتعويض فروق مستويات اإلشارة بين أجهزة اإلرسال

وضع كتم الصوت
.يعمل على تكوين مفتاح الطاقة بجهاز اإلرسال ليعمل كمفتاح كتم للصوت

المخصصة المجموعة
ترددات وتصديرها إلى أجهزة االستقبال المتصلة بالشبكة 6 يعمل على إنشاء مجموعات مخصصة تصل على

السطحي / المنحني الرأس ذو
HIGH PASS

KEEP، OFF، ON :ديسيبل لكل أوكتاف 12 هرتز بمعدل 150 يقوم بتخفيف الترددات األقل من

RF POWER
KEEP، 10mW=Nm، 1mW=Lo، 20mW=Hi :يعمل على ضبط مستوى تشغيل التردد الالسلكي بجهاز اإلرسال

BATTERY
KEEP، Alkaline، NiMH، Lithium :يعمل على ضبط نوع البطارية بجهاز اإلرسال للتأكد من القياس الدقيق

BN OFFSET
ديسيبل 3 ديسيبل بزيادات قدرها 21 إلى KEEP, 0 :كسب قابل للتعديل لتعويض فروق مستويات اإلشارة بين أجهزة اإلرسال

GN OFFSET
ديسيبل 3 ديسيبل بزيادات قدرها 21 إلى KEEP, 0 :كسب قابل للتعديل لتعويض فروق مستويات اإلشارة بين أجهزة اإلرسال

POWER LOCK
KEEP، OFF، ON :قفل زر الطاقة بجهاز اإلرسال

Cust. Group
ترددات وتصديرها إلى أجهزة االستقبال المتصلة بالشبكة 6 يعمل على إنشاء مجموعات مخصصة تصل على
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INITIAL STATE FROM CHARGER
KEEP، Active، Muted، OFF :اختر حالة جهاز اإلرسال بعد إزالته من الشاحن

MUTE BUTTON BEHAVIOR
KEEP، Toggle، Push-to-Talk، Push-to-Mute، Disabled :تعيين سلوك زر كتم الصوت

BN MUTE LED ACTIVE/MUTE
KEEP، Green/Red، Red/OFF، Red/Flash-Red، OFF/OFF :لكتم الصوت بالنسبة للحاالت النشطة ومكتومة الصوت LED تعيين ألوان مؤشر

GN MUTE LED ACTIVE/MUTE
KEEP، Green/Red، Red/OFF، Red/Flash-Red، OFF/OFF :لكتم الصوت بالنسبة للحاالت النشطة ومكتومة الصوت LED تعيين ألوان مؤشر

MUTE LED LIGHT BRIGHTNESS
KEEP، Normal، Low :لكتم الصوت LED تعيين سطوع مؤشر

البطارية معلومات
الحالة

.النسبة المئوية لسعة شحن البطارية مقارنة بسعة شحن بطارية جديدة

الشحن
النسبة المئوية لسعة الشحن

الدورات
عدد دورات الشحن التي سجلتها البطارية

الحرارة درجة
فهرنهايت/درجة مئوية :درجة حرارة البطارية

للجهاز المساعدة األدوات
الترددات تنوع

)افتراضي( تشغيل إيقاف
1 + 2
)رباعي فقط( 4 + 3
)رباعي فقط( 4 + 3 / 2 + 1

الصوت تجميع

)افتراضي( تشغيل إيقاف
1 + 2
)رباعي فقط( 4 + 3
)رباعي فقط( 4 + 3 / 2 + 1
)رباعي فقط( 4 + 3 + 2 + 1

التشفير
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إيقاف/تشغيل :يعمل على ضبط التشفير

.ال يمكن إيقاف تشغيل التشفير بالنسبة إلى بعض الوحدات :مالحظة

المتقدم الالسلكي التردد

إيقاف/تشغيل :كثافة مرتفعة
مسح/تصدير/إعداد :مجموعات مخصصة

إيقاف/تشغيل :انحياز الهوائي
)الياباني فقط AB نطاق( تغيير النطاق

قفل

إلغاء التأمين/تأمين :القائمة
إلغاء التأمين/تأمين :الكسب
إلغاء التأمين/تأمين :الطاقة
إلغاء التأمين/تأمين :البحث

إلغاء التأمين/تأمين :المزامنة

الرئيسية معلومات
.يعمل على تحديد خيارات الشاشة للقائمة الرئيسية

عرض

التباين
عال/متوسط/منخفض :السطوع

تكوين

التقسيم/تكرار الصوت/التحويل :الشبكة
وقيم الشبكة الفرعية لشبكة إيثرنت IP معرف الجهاز ووضع الشبكة وضبط وضع :Shure عناصر تحكم

لشبكة Yamaha ، والشبكة الفرعية، والبوابة، وقيمIP ، والصوت والتحكم، والصوت المتكرر، وضبط عنوانDANTE معرف جهاز :DANTE جهاز
Danteوقفل جهاز ، DANTEوبرنامج ، DDM

.يمكن الوصول إلى معلومات إضافية عن طريق خيار تحديد الشبكة :مالحظة

اإلرسال لجهاز الثابت البرنامج تحديث
، إصدار البرنامج الثابت لجهاز اإلرسالIR تنزيل

النظام تعيين إعادة

اإلعدادات االفتراضية واإلعدادات المسبقة :االستعادة
إنشاء إعداد مسبق جديد :حفظ
حذف اإلعداد المسبق :حذف

اإلصدار

الطراز
النطاق

S/N )الرقم التسلسلي(
إصدار

وحدة التحكم الصغرى
مصفوفة البوابات المنطقية القابلة للبرمجة

™
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تمهيد

DANTE إصدارات

مراجعة
برنامج ثابت

أجهزة
تمهيد

المستخدم
CAP

المسبقة بجهاز اإلرسال IR إعدادات
عند إجراء المزامنة بين جهاز اإلرسال وجهاز .بجهاز االستقبال للتمكين السريع إلعدادات جهاز اإلرسال من شاشة جهاز االستقبال IR PRESETS استخدم قائمة

، والتي تترك هذا اإلعداد كما هو عن طريق إجراءKEEP كل قيمة معلمة تكون افتراضية .المسبقة تلقائيًـا بجهاز اإلرسال IR االستقبال، يجري تكوين إعدادات
.مزامنة

Featureاإلعداد

BP PAD+0 ديسيبل 12-ديسيبل و

LOCKPower، Menu، All، None

RF POWER10mW=Nm )طبيعي(، 1mW=Lo )منخفض(، 20mW=Hi )مرتفع(

BATTAlkaline، NiMH، Lithium

BP OFFSET0 ديسيبل 3 بزيادات( ديسيبل 21+ إلى(

HH OFFSET0 ديسيبل 3 بزيادات( ديسيبل 21+ إلى(

MUTE MODEOFF، ON

Cust .المجموعةOFF، ON

.IR ثانية إلكمال إجراء مزامنة 30 على تشغيل، قد يستغرق ذلك Cust. Groups عند ضبط :مالحظة

إنشاء إعداد مسبق للنظام
تعمل اإلعدادات المسبقة على تخزين جميع إعدادات جهاز االستقبال لتوفير طريقة سريعة لتمكين .تتيح اإلعدادات المسبقة حفظ واستعادة إعداد جهاز استقبال حالي

.إعدادات مسبقة في ذاكرة جهاز االستقبال 4 يمكن حفظ ما يصل إلى .جهاز استقبال أو التنقل بين إعدادات مختلفة

DEVICE UTILITIES > SYSTEM RESET > SAVE > CREATE NEW PRESET :لحفظ إعداد جهاز االستقبال الحالي كإعداد مسبق جديد

.لحفظه Enter استخدم بكرة التحكم إلضافة اسم لإلعداد المسبق، ثم اضغط على

DEVICE UTILITIES > SYSTEM RESET > RESTORE :الستدعاء إعداد أولي محفوظ

.Enter استخدم بكرة التحكم إلضافة اسم لإلعداد المسبق، ثم اضغط على



Shure Incorporated

22/63

البطاريات

المرفق مع الجهاز AA استخدم محول البطارية بحجم .Shure القابلة إلعادة الشحن من SB900 أو بطارية من السلسلة AA يعمل جهاز اإلرسال ببطاريتين بحجم
.القابلة إلعادة الشحن Shure عند استخدام بطاريات أخرى بخالف بطارية

القابلة إلعادة الشحن Shure افصل المحول عند استخدام بطارية :محمول على الجسم
القابلة إلعادة الشحن Shure قم بتدوير المحول وتخزينه في باب البطارية عند استخدام بطارية :محمول باليد

الرسوم الخاصة بوقت تشغيل البطارية
.رمز خماسي المقاطع على شاشتي القائمة بجهاز االستقبال وجهاز اإلرسال يشير إلى شحن البطارية

.SET.AA.TYPE > البطارية > المساعدة األداة :لمراقبة الوقت الفعلي لتشغيل البطارية، اضبط جهاز اإلرسال على نوع البطارية المالئم

]دقيقة:ساعة) [h:mm. (تعرض الجداول الساعات والدقائق التقريبية المتبقية

القلوية

مؤشر البطارية
UHF/VHFISM/1.x

1/10
1/10ميجاوات 20ميجاوات

ميجاوات 20ميجاوات

إلى 9:00
6:30

4:15 إلى 5:45
إلى 7:30

5:30
إلى 5:30

4:00

إلى 6:30
4:00

3:00 إلى 4:15
إلى 5:30

3:30
إلى 4:00

2:45

إلى 4:00
1:45

1:30 إلى 3:00
إلى 3:30

1:45
إلى 2:45

1:30

إلى 1:45
0:45

0:30 إلى 1:30
إلى 1:45

0:45
إلى 1:30

0:30

>0:45>0:30>0:45>0:30

استبدالاستبدالاستبدالاستبدال
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القابلة إلعادة الشحن Shure SB900 بطارية السلسلة
.، تعرض الشاشة الرئيسية بجهاز االستقبال وجهاز اإلرسال عدد الساعات والدقائق المتبقيةShure عند استخدام بطارية قابلة إلعادة الشحن من

 > البطارية > المساعدة األداة :جهاز االستقبال وقائمة جهاز اإلرسال بطارية معلومات يتم عرض معلومات تفصيلية حول البطارية القابلة إلعادة الشحن في قائمة
البطارية إحصائيات

.يعرض هذا حالة البطارية كنسبة مئوية لسعة شحن بطارية جديدة :الحالة
النسبة المئوية لشحنة كاملة :الشحن

عدد المرات التي جرى فيها شحن البطارية :الدورات
درجة حرارة البطارية بالدرجة المئوية والفهرنهايت :الحرارة درجة

.www.shure.com للحصول على مزيد من المعلومات حول البطاريات القابلة إلعادة الشحن، تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني :ملحوظة

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

تركيب غطاء تالمس البطارية
.على وحدة اإلرسال المحمولة باليد لتجنب انعكاس الضوء أثناء البث وحاالت األداء )65A15947( قم بتركيب غطاء تالمس البطارية المرفق

.قم بمحاذاة الغطاء كما هو موضح
.أدخل الغطاء من فوق نقاط تالمس البطارية حتى تغمر في جسم جهاز اإلرسال

.أخرج الغطاء قبل إدخال جهاز اإلرسال في شاحن البطارية :مالحظة

ضبط الكسب بجهاز االستقبال
تغييرات إعدادات الكسب تحدث في .يعمل التحكم في الكسب بجهاز االستقبال على ضبط مستوى إشارة الصوت لنظامي جهاز اإلرسال وجهاز االستقبال بالكامل

.عند تعديل الكسب، راقب مستويات قياس الصوت لتجنب التحميل الزائد لإلشارة .الوقت الحقيقي إلتاحة إجراء التعديالت أثناء األداء الحي

التحكم في الكسب بجهاز االستقبال
.واستخدام بكرة التحكم AUDIO أو عن طريق الدخول لقائمة ▲▼ gain يمكن ضبط الكسب باستخدام أزرار الكسب
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.سريع، اضغط باستمرار فوق زر الكسب لتمكين التمرير السريع ٍلتعديل الكسب على نحو :تلميح

قراءة مقياس الصوت

LED تعمل الحدود القصوى للصوت على إضاءة مؤشرات .يعرض مقياس الصوت مؤشرات ضوئية صفراء وخضراء وحمراء لإلشارة إلى مستوي إشارة الصوت
.في الوقت الفعلي RMS لثانيتين، أثناء عرض إشارة

ضوء أخضر على نحو ثابت وضوء أصفر على أحيانًـا، وضوء أحمر عند بلوغ LED عند ضبط جهاز االستقبال، قم بتعديل الكسب بحيث تصدر مستويات إشارة مؤشر
.الحدود القصوى للصوت

 INPUT في حالة الحاجة إلى إجراء المزيد من التوهين، استخدم قائمة جهاز اإلرسال لضبط .في حالة وجود حمل مفرط على جهاز اإلرسال المثبت على الجسم، حاول خفض كسب جهاز االستقبال :تلميح
PAD ديسيبل 12- إلى

.يشير إلى عمل المحدد الداخلي لتجنب القص الرقمي )حمل زائد( OL اًأحمر ًضوء LED يشير إصدار مؤشر :مالحظة

كتم الصوت بمخرج الصوت لقناة جهاز استقبال
التي تظهر على شاشة Rx MUTED تجري اإلشارة لحالة كتم الصوت عن طريق رسالة .يمكن كتم الصوت مخرج صوت لكل قناة على حدة لتجنب تمرير الصوت

.من كسب القيمة ًجهاز االستقبال بدال

.يجري تعطيل كسب جهاز االستقبال للقنوات مكتومة الصوت لتجنب حدوث تغييرات غير متوقعة في مستويات الصوت :مالحظة

:لضبط كتم الصوت بمخرج قناة بجهاز استقبال

AUDIO  > MUTE
.OFF أو ON استخدم بكرة التحكم لتحديد

.للحفظ ENTER اضغط على

:لكتم الصوت بمخرج جهاز االستقبال

.MUTE من خيار القائمة OFF في الوقت ذاته، الختيار ▲▼ اضغط على أزرار

.أو عن طريق جهاز تحكم خارجي Wireless Workbench يمكن تفعيل كتم الصوت عن بُـعد عن طريق نظام :تلميح

.ستعمل دورة الطاقة على إعادة تعيين جهاز االستقبال وكتم الصوت بمخرج الصوت !هام

تقليم اإلدخال لجهاز اإلرسال
:بجهاز االستقبال عند تقليم اإلدخال بجهاز اإلرسال LCD تظهر التحذيرات التالية على لوحة

. .وإذا استمر التحذير، فقلل من مستوى إشارة الدخل .ديسيبل 12 من القائمة الرئيسية وقم بتخفيف إشارة الدخل بنسبة INPUT PAD للتصحيح، حدد
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جمع الصوت
Dante( يتوفر الصوت المجمع على جميع المخرجات ..يتيح جمع الصوت عمل أجهزة االستقبال الثنائية والرباعية كجهاز مزج للقنوات الثنائية والرباعية، على التوالي

and XLR.( 2 + 1 على سبيل المثال، عند تحديد )على إمداد الصوت المُـجمع للقناتين 2و 1 ستعمل مخرجات القناتين ),انظر المخطط.

تحديد نمط جمع الصوت
:تتوفر خيارات نمط جمع الصوت التالية

:لتحديد أحد أنماط جمع الصوت

DEVICE UTILITIES > AUDIO SUMMING :القائمة
.Enter استخدم بكرة التحكم لتحديد خيار، ثم اضغط على

.يجري تعطيل جمع الصوت ,OFF عند التعيين على :مالحظة

تعديل الكسب لإلخراجات المجمعة
في حالة حدوث حمل .تشير المؤشرات الضوئية باللوحة األمامية إلى مستوى الصوت لكل قناة .استخدم عناصر التحكم في الكسب لكل قناة إلنشاء توزان المزج الكلي

للتصحيح، قم بتعديل توازن الكسب .لإلشارة أن المحدد الداخلي نشط وستظهر على الشاشة رسالة تشير إلى الحمل الزائد LED زائد، سيصدر ضوء أحمر من مؤشر
.الكلي
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مستوى خرج وحدة االستقبال
:يوضح الجدول التالي إجمالي كسب النظام النموذجي من مدخل الصوت إلى مخارج جهاز االستقبال

كسب إخراج جهاز االستقبال
)ديسيبل 0 = التحكم في الكسب( كسب النظاممقبس اإلخراج

XLR )ديسيبل 24+)إعداد الخط

XLR )ديسيبل 6-)إعداد الميكروفون*

.SM58 يطابق هذا اإلعداد مستوى إشارة الصوت السلكية النموذجية*

المسح والمزامنة
.استخدم هذا اإلجراء لضبط جهاز االستقبال وجهاز اإلرسال على أفضل قناة مفتوحة

:قبل البدء !هام

.جميع أجهزة اإلرسال لتجنب تداخلها مع عملية البحث عن التردد أوقف تشغيل

:أثناء العرض حتى يتمكن البحث من اكتشافها وتجنبها، بما في ذلك ًأي أجهزة قد تحدث تداخال قم بتشغيل

األنظمة الالسلكية أو األجهزة األخرى
أجهزة الكمبيوتر

مشغل األقراص المضغوطة
كبيرة LED لوحات

معالجات التأثيرات

.لتحديد قناة جهاز االستقبال SEL اضغط على
.SCAN > GROUP SCAN :إجراء مسح المجموعة بوحدة االستقبال

.على الشاشة SCANNING تظهر ,أثناء إجراء عملية البحث .SCAN اضغط على
الوامض لنشر الترددات لكل قناة ENTER اضغط على الزر .بعد إجراء المسح، سيعرض جهاز االستقبال المجموعة التي تحتوي على أكثر الترددات المتاحة

.استقبال
ULXD قم تشغيل جهاز اإلرسال

.في جهاز االستقبال sync اضغط على زر
.إلى اللون األحمر IR حتى يتحول المنفذ IR قم بمحاذاة نوافذ

.سيجري اآلن ضبط جهاز اإلرسال وجهاز االستقبال على التردد ذاته .!SYNC SUCCESS تظهر ,عند االكتمال :مالحظة
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إعداد أنظمة متعددة
المتصلة ULX-D راجع أجهزة استقبال .يعد اإلعداد باستخدام أجهزة استقبال متصلة بالشبكة هو الطريقة األسرع واأليسر لتوزيع أفضل قناة مفتوحة لكل نظام

.بالشبكة للحصول على تفاصيل حول االتصال بالشبكة

.يجب أن تعمل أجهزة االستقبال المتصلة بالشبكة ضمن نطاق التردد ذاته :مالحظة

أجهزة االستقبال المتصلة عبر شبكة
.قم بتشغيل جميع أجهزة االستقبال

.SCAN > GROUP SCAN :قم بإجراء مسج المجموعة على جهاز االستقبال األول للبحث عن الترددات المتاحة في كل مجموعة
وميضًـا LED سيصدر مؤشرات .للموافقة على رقم المجموعة والتعيين التلقائي ألفضل قناة الحقة لكل جهاز استقبال ضمن الشبكة ENTER اضغط على

.عند إجراء التعيين ألحد الترددات
.قم بتشغيل جهاز اإلرسال مع مزامنته بجهاز االستقبال

.اترك جهاز االستقبال في وضع التشغيل ثم كرر هذه الخطوة لكل جهاز إضافي !هام

أجهزة االستقبال غير المتصلة عبر شبكة
.قم بتشغيل جميع أجهزة االستقبال

SCAN > SCAN > GROUP SCAN > SCAN :قم بإجراء مسج المجموعة على جهاز االستقبال األول للبحث عن الترددات المتاحة في كل مجموعة
من الترددات المتاحة ٍلتحديد مجموعة بها عدد كاف ENTER اضغط على .عند اكتمال إجراء المسح، استخدم بكرة التحكم لالنتقال عبر كل مجموعة

.لجميع القنوات في النظام
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.قم بإجراء المزامنة لكل قناة بجهاز االستقبال

:اترك جميع أجهزة االستقبال قيد االستخدام لتعيين قنوات إضافية بأجهزة االستقبال وقم بإجراء الخطوات التالية !هام

:RADIO > G :اضبط كل قناة إضافية بجهاز االستقبال على المجموعة ذاتها كأول جهاز استقبال

SCAN > SCAN > CHANNEL SCAN > SCAN :قم بإجراء مسح للقناة للبحث عن الترددات المتاحة ضمن المجموعة
.لتعيين الترددات لكل قناة بجهاز االستقبال ENTER عند اكتمال إجراء المسح، اضغط على

.قم بإجراء المزامنة لكل قناة بجهاز االستقبال

اختيار التردد يدويًـا
:لتعديل مجموعة أو قناة أو تردد يدويًـا

.RADIO الختيار قناة جهاز االستقبال واالنتقال لقائمة SEL اضغط على
.استخدم بكرة التحكم لتعديل مجموعة أو قناة أو تردد

.لحفظ التغييرات ENTER اضغط على

التردد الالسلكي
طاقة التردد الالسلكي لجهاز اإلرسال

.يرجى الرجوع إلى الجدول التالي لالطالع على إعدادات قوة التردد الالسلكي

االستخدامنطاق النظامإعداد قوة التردد الالسلكي

لزيادة إعادة استخدام القناة على مسافات قريبة)قدم 100( م 33ميجاوات 1

اإلعدادات النموذجية)قدم 300( م 100ميجاوات 10

)قدم 330( م 100>ميجاوات 20
لبيئات الترددات الالسلكية المضطربة أو التطبيقات بعيدة
المسافة

.ميجاوات على تقليل وقت تشغيل بطارية جهاز اإلرسال وعدد األنظمة المتوافقة 20 يعمل استخدام اإلعداد :مالحظة

اكتشاف التداخل

.يعمل اكتشاف التداخل على رصد بيئة الترددات الالسلكية للمصادر المحتملة للتداخل الذي يمكن أن يؤدي إلى التسربات الصوتية

.لجهاز االستقبال LCD للتردادات الالسلكية باللون األحمر، ويُـعرض التحذير التالي على لوحة LED عندما يتم اكتشاف تداخل، تضيء مؤشرات

.إذا استمر عرض التحذير أو تكرر اختفاء الصوت مرات كثيرة، عليك بإجراء الفحص والمزامنة عند أول فرصة للبحث عن تردد واضح

وضع الكثافة المرتفعة
تعمل الكفاءة الترددية بأفضل طريقة عن طريق التشغيل على .المزدحمة RF يعمل وضع الكثافة المرتفعة على إنشاء نطاق ترددي إضافي لقنوات أكثر في بيئات

يمكن وضع أجهزة .ميجا هرتز 125 ميجا هرتز إلى 350 ميجا وات وتضييق تعديل النطاق الترددي، إلتاحة معلمة التباعد لتنتقل من 1 مستوى قوة إرسال تبلغ
).IMD( اإلرسال على القنوات المجاورة ذات التشوه البيني الضعيف
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.اًيعد وضع الكثافة المرتفعة مثاليًـا للتطبيقات التي تحتاج إلى قنوات متعددة في منطقة محصورة، وتكون مسافات اإلرسال قصيرة، وعدد الترددات المتاحة محدود
.ا في وضع الكثافة المرتفعةًمتر 30 ويصل طول النطاق المتاح إلى

ضبط جهاز االستقبال على وضع الكثافة المرتفعة
:لضبط جهاز االستقبال على وضع الكثافة المرتفعة

DEVICE UTILITIES > ADVANCED RF > HIGH DENSITY

.ON على HIGH DENSITY استخدم بكرة التحكم لضبط

.HIGH DENSITY عند التوافر، قم بإجراء المزامنة لجهاز اإلرسال وجهاز االستقبال لتمكين وضع

.، تظهر المؤشرات التالية على شاشة العرض بجهاز االستقبالHIGH DENSITY عندما يكون جهاز االستقبال في وضع :مالحظة

على شاشة العرض بجهاز االستقبال HD ستظهر أيقونة
)G50HD بهذا الشكل G50 سيظهر نطاق :مثال". (HD" وسيظهر اسم النطاق لجهاز االستقبال مع إضافة حرفي

)G:AA CH:AA :مثال( من األرقام ًيجري تعيين أسماء المجموعات والقنوات بجهاز اإلرسال باستخدام الحروف بدال

أفضل الممارسات لوضع الكثافة المرتفعة
.ذات الكثافة المرتفعة ضمن نطاق من الترددات منفصل عن األجهزة األخرى ULX-D عند إجراء تخطيط النطاق، قم بوضع قنوات

.ذات الكثافة المرتفعة لتجنب التشوه البيني الناتج عن األجهزة األخرى ULX-D منفصلة لقنوات RF استخدم منطقة
.أثناء إجراء مسح أحد القنوات ذات الكثافة المرتفعة، قم بتشغيل جميع أجهزة اإلرسال وحركها للوضع المطلوب

قم بإجراء اختبار ميداني للتحقق من نطاق جهاز اإلرسال
.في حالة استخدام مجموعات مخصصة يجب أن تكون المجموعات التي جرى تحميلها على جهاز االستقبال متوافقة مع وضع الكثافة المرتفعة

تنوع التردد
أو بسبب )RF( ، حيث توفر ضمانًـا ضد فقدان إشارة الصوت سبب تداخل الترددات الالسلكيةULX-D تنوع التردد هو عبارة عن ميزة متقدمة في جهاز استقبال

.فقدان الطاقة في جهاز اإلرسال

في حالة التداخل أو فقدان الطاقة، يجري .ي إرسال من مصدر صوت موحّـد إلى مخرجي قناتي جهاز استقبالَفي وضع تنوع التردد، يجري توجيه اإلشارات من جهاز
.ويكون التبديل بين القنوات سلسًـا وغير مسموع .نقل الصوت من القناة الجيدة إلى كال المخرجات للحفاظ على إشارة الصوت

.عندما يستشعر جهاز اإلرسال تحسن جودة اإلشارة، تجري استعادة توجيه الصوت دون انقطاع إلشارة الصوت

Wireless نظام تعليمات في "قفل قناة تنوع الترددات وإلغاء قفلها" راجع .إمكانية تأمين مصدر صوت التنوع بشكل انتقائي لجهاز إرسال محدد Wireless Workbench يتيح برنامج :ملحوظة
Workbench لمزيد من المعلومات بخصوص هذا.

أفضل الممارسات لتنوع التردد
استخدم نفس نوع الميكروفون والطراز لكل جهاز إرسال

.ضع الميكروفون بالقرب من المصدر
استخدم عناصر تحكم كسب لمطابقة مستويات المخرجات لكل قناة جهاز استقبال

لتوصيل الوحدات المحمولة بمصدر صوت واحد لمنع تصفية البحث )Y )Shure AXT652 إذا كان جمع الصوت نشطًـا، فاستخدم كابل

اختيار توجيه مخرجات التنوع
:تتوفر الخيارات التالية لمخرجات التوجيه لقناة جهاز االستقبال

1 + 2
)رباعي فقط( 4 + 3
)رباعي فقط( 4 + 3 / 2 + 1

:إلتاحة تنوع التردد وتحديد خيار توجيه

التردد تنوع > للجهاز المساعدة األدوات
.إدخال استخدم بكرة التحكم لتحديد خيار توجيه، ثم اضغط على

.لتعطيل تنوع التردد التشغيل إيقاف اختر :ملحوظة

https://shure-content-files.s3.us-east-2.amazonaws.com/Pubs/WWB6/en-US/index.html
https://shure-content-files.s3.us-east-2.amazonaws.com/Pubs/WWB6/en-US/index.html
https://shure-content-files.s3.us-east-2.amazonaws.com/Pubs/WWB6/en-US/index.html
https://shure-content-files.s3.us-east-2.amazonaws.com/Pubs/WWB6/en-US/index.html
https://shure-content-files.s3.us-east-2.amazonaws.com/Pubs/WWB6/en-US/index.html
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تنوع التردد والتشفير
.يتيح تمكين التشفير في وضع تنوع التردد طبقة إضافيّـة من الحماية من خالل تمرير الصوت فقط من آخر جهاز إرسال مشفر جرت مزامنته لكل قناة جهاز استقبال

تعيين تنسيق التلفزيون اإلقليمي
بحيث يطابق عرض النطاق الترددي لقناة التلفزيون في المنطقة التي يعمل فيها جهاز TV FORMAT للتأكد من دقة عرض معلومات القناة التلفزيونية، اضبط اإلعداد

يختلف عرض النطاق الترددي لقنوات التلفزيون على المستوى العالمي، ولذلك عليك بمراجعة األنظمة المحلية لتحديد النطاق الترددي لقنوات التلفزيون .االستقبال
.اإلقليمية

:التالية TV FORMAT تتوفر خيارات

ميجاهرتز 6
ميجاهرتز 7
ميجاهرتز 8
اليابان ميجاهرتز 6

NO TV )يُـستخدم إليقاف عرض قناة تلفزيون أو في المناطق التي ال توجد بها قنوات تلفزيون(

:TV FORMAT لتعيين

DEVICE UTILITIES > ADVANCED RF > TV FORMAT :القائمة
.TV FORMAT قم بتدوير بكرة التحكم لتحديد خيار

.للحفظ ENTER اضغط على

مجموعات مخصصة
.إلى أجهزة االستقبال الشبكية قبل فحص المجموعة لتبسيط إعداد النظام ًمجموعات من الترددات المحددة يدويا 6 استخدم هذه الميزة إلنشاء وتصدير حتى

لمعرفة www.shure.com راجع موقع .أو الباحث عن الترددات الالسلكية لتحديد أفضل الترددات المتوافقة Wireless Workbench استخدم برنامج :تلميح
.مزيد من المعلومات

DEVICE UTILITIES > ADVANCED RF > CUSTOM GROUPS > SETUP :إلنشاء مجموعة مخصصة

.للحفظ ENTER اضغط على .استخدم بكرة التحكم الختيار مجموعة أو قناة أو قيم ترددات

:قبل إجراء مسح مجموعة، عليك بتصدير مجموعة مخصصة ألجهزة االستقبال المتصلة عبر الشبكة

DEVICE UTILITIES > ADVANCED RF > CUSTOM GROUPS > EXPORT انتقل إلى
.الوامض لتصدير جميع المجموعات المخصصة إلى جميع أجهزة االستقبال على الشبكة ENTER اضغط على الزر

.إلزالة جميع إعدادات المجموعة المخصصة CLEAR ALL استخدم الخيار :مالحظة

تشفير إشارة الصوت
تقوم أجهزة اإلرسال وأجهزة ).IR( عند تمكين التشفير، يقوم جهاز االستقبال بإنشاء مفتاح تشفير فريد مشترك مع جهاز اإلرسال أثناء مزامنة األشعة تحت الحمراء

.االستقبال التي تتشارك مفتاح تشفير بتشكيل مسار صوتي محمي، ومنع أي وصول غير مرخص من أجهزة استقبال أخرى

.بالنسبة إلى بعض الوحدات، يكون التشفير دائمًـا قيد التشغيل وال يمكن تكوينه :ملحوظة

تشفير جهاز إرسال واحد إلى جهاز استقبال واحد
)تلقائي( تشغيل  > تشفير > لألجهزة المساعدة األدوات :من قائمة جهاز االستقبال

.إدخال اضغط على
.لمشاركة مفتاح التشفير مع جهاز اإلرسال المحدد )IR( قم بإجراء مزامنة األشعة تحت الحمراء
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تشفير أجهزة إرسال متعددة إلى جهاز استقبال واحد
استخدم هذه الطريقة إذا كانت لديك أدوات متعددة أو .يمكن أن تتشارك أجهزة إرسال متعددة نفس مفتاح التشفير، مما يسمح لها بالوصول إلى جهاز استقبال واحد

.كنت ترغب في استخدام مزيج من أجهزة االستقبال المحمولة باليد والمحمولة على الجسم

المفاتيح حفظ > )يدوي( تشغيل  > تشفير > لألجهزة المساعدة األدوات :من قائمة جهاز االستقبال
.إدخال اضغط على

.لمشاركة مفتاح التشفير مع جهاز اإلرسال األول )IR( قم بإجراء مزامنة األشعة تحت الحمراء
.لمشاركة أجهزة اإلرسال اإلضافية األساسية )IR( أوقف تشغيل جهاز اإلرسال وقم بإجراء مزامنة األشعة تحت الحمراء

.أو األداء لتجنب التسبب في التداخل المتقاطع بين أجهزة اإلرسال )IR( تأكد من تشغيل جهاز إرسال واحد فقط أثناء مزامنة األشعة تحت الحمراء !تنبيه

إعادة إصدار مفاتيح التشفير
.تحافظ إعادة إصدار مفتاح التشفير دوريًـا على األمان ألجهزة اإلرسال وأجهزة االستقبال المقترنة لفترات طويلة

.المفاتيح إنشاء إعادة > )يدوي( تشغيل  > تشفير > لألجهزة المساعدة األدوات :من قائمة جهاز االستقبال
.إدخال اضغط على

.لمشاركة مفتاح التشفير مع جهاز اإلرسال األول )IR( قم بإجراء مزامنة األشعة تحت الحمراء
.لمشاركة أجهزة اإلرسال اإلضافية األساسية )IR( أوقف تشغيل جهاز اإلرسال وقم بإجراء مزامنة األشعة تحت الحمراء

.أو األداء لتجنب التسبب في التداخل المتقاطع بين أجهزة اإلرسال )IR( تأكد من تشغيل جهاز إرسال واحد فقط أثناء مزامنة األشعة تحت الحمراء !تنبيه

إزالة التشفير
.بالنسبة إلى بعض الوحدات، يكون التشفير دائمًـا قيد التشغيل وال يمكن تكوينه :ملحوظة

تشغيل إيقاف تشفير للجهاز المساعدة األدوات :من قائمة جهاز االستقبال
.إدخال اضغط على

.لجهاز اإلرسال وجهاز االستقبال لمسح مفتاح التشفير )IR( قم بإجراء مزامنة األشعة تحت الحمراء

.لكل جهاز إرسال لمسح مفتاح التشفير )IR( في حالة تشفير أجهزة إرسال متعددة إلى جهاز استقبال واحد، يجب مزامنة األشعة تحت الحمراء :مالحظة

منافذ تسلسل التردد الالسلكي
.يتميز جهاز االستقبال بمنفذي ترددات السلكية متسلسلين على اللوحة الخلفية لمشاركة اإلشارة من الهوائيات مع جهاز استقبال إضافي

.استخدم كابل محوري محمي لتوصيل منافذ الترددات الالسلكية المتسلسلة من جهاز االستقبال األول إلى مدخالت الهوائي لجهاز االستقبال الثاني

.يجب أن يكون نطاق التردد هو نفسه لجهازي االستقبال كليهما !هام

انحياز الهوائي
غير مزودة( اضبط طاقة التيار المستمر على وضع اإليقاف عند استخدام هوائيات غير فعالة .انحياز تيار مستمر لهوائيات الطاقة النشطة Bو A توفر منافذ الهوائي

).بالطاقة

DEVICE UTILITIES > ADVANCED RF > ANTENNA BIAS > OFF :إليقاف تشغيل االنحياز

المتصلة عبر الشبكة ULX-D أجهزة استقبال
لتوزيع الصوت الرقمي وإدارة إشارات التحكم ًمتكامال ًحال Dante توفر تقنية .ثنائية المنفذ Dante الثنائية والرباعية بواجهة شبكة ULX-D تتميز أجهزة االستقبال

عبر إيثرنت القياسي، وتتعايش بأمان على الشبكة نفسها مع بيانات IP بروتوكول Dante تستخدم تقنية ).AMX/Crestronو Shure )WWB ونقل إشارات تحكم
.المتاح االختيار من بينها على توجيه إشارات المنفذ من أجل إعداد شبكة مرن Dante تعمل أوضاع شبكات .التحكم وتقنية المعلومات
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برنامج التحكم في الشبكة
يتم .Dante Controller ومراقبة توجيه الصوت الرقمي باستخدام Wireless Workbench ومراقبتها عن بُـعد باستخدام ULX-D يمكنك إدارة أجهزة استقبال

.Shure Control على نفس الشبكة مثل Crestron و AMX تنفيذ إشارات وحدات التحكم

Shure تحكم
إمكانية إجراء تعديالت مباشرة Wireless Workbench ويتيح برنامج .ألنظمة الصوت الالسلكية ًتحكمًـا شامال Wireless Workbench (WWB) يوفر برنامج

تظهر واجهة .عن بُـعد ألجهزة االستقبال المتصلة عبر الشبكة إلجراء التغييرات في الوقت الفعلي للكسب والترددات وطاقة الترددات الالسلكية وتأمينات التحكم
.مألوفة على شريط بالقناة تعرض مقاييس صوتية، إلى جانب معلمات جهاز اإلرسال وإعدادات الترددات وحالة الشبكة

www.shure.com/wwb :ويمكن تنزيله عبر الموقع اإللكتروني Mac أو Windows لنظام Wireless Workbench يتوفر برنامج

Dante
استخدم وحدة التحكم إلنشاء مسارات صوت بين .Dante يُـستخدم لتكوين وإدارة شبكة أجهزة Audinate هي برنامج مجاني من إنشاء Dante وحدة التحكم

.مكونات شبكة االتصال ولرصد حالة األجهزة المتصلة على اإلنترنت

.لالطالع على إرشادات التنزيل والتثبيت www.audinate.com تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني

وإعدادات القفل Dante إعدادات وحدة تحكم
Dante Controller ميزة في برنامج Dante Device Lock تعد.ULXD4Qو ULXD4Dمن أجل Dante Device Lock الدعم لميزة X.2.4 يقدم اإلصدار

للجهاز، سيستمر Dante عند تشغيل قفل ).رقم التعريف الشخصي( أرقام 4 المدعومة باستخدام رقم تعريف شخصي مكون من Dante تتيح لك قفل وفتح أجهزة
.في التدفق وفقًـا لالشتراكات الحالية، ولكن ال يمكن التحكم في اشتراكاته وإعداداته أو تكوينها Dante صوت

لمعرفة التعليمات بشان كيفية Dante بدليل مستخدم وحدة تحكم "قفل األجهزة" فراجع القسم ,Dante Device Lock إذا كنت قد نسيت رقم التعريف الشخصي
.المتابعة

Dante Domain Manager برنامج
برنامج إلدارة الشبكة يمكّـن من DDM يعد .ULXD4Q و ULXD4D لكل من Dante Domain Manager (DDM) الدعم لبرنامج X.2.4 يقدم اإلصدار

.Dante والمنتجات التي تدعم Dante مصادقة المستخدم واألمان المستند إلى الدور وقدرات التدقيق لشبكات

:DDM التي يتحكم فيها برنامج Shure اعتبارات أجهزة

وإال، فسيتم تعطيل الوصول إلى ".الكتابة/القراءة" ، اترك إعداد الوصول لوحدة التحكم المحلية في وضعDante إلى مجال Shure عند إضافة أجهزة
.وإعادة ضبط المصنع وتحديثات البرامج الثابتة للجهاز Dante إعدادات

، وإعادة ضبط المصنعDante ، سيتم تعطيل الوصول إلى إعداداتDante Domain ويتم قطع اتصال Dante Domain عندما تتم إدارة جهاز من خالل
.Dante Domain ، فإنه يتبع السياسة الموضوعة له في برنامجDante عندما يعيد الجهاز االتصال بمجال .وتحديثات البرامج الثابتة للجهاز

.لمزيد من المعلومات Dante Domain Manager راجع دليل مستخدم

IP تكوين عنوان
ًأو يدويا DHCP باستخدام خادم ًصالحة تلقائيا IP يمكن تعيين عناوين .لكل جهاز في الشبكة لضمان تحقيق االتصال والتحكم بين المكونات IP يجب تعيين عنوان

.لجهاز االستقبال Dante منفصل لشبكة IP ، يجب أيضًـا تعيين عنوانDante إذا كنت تستخدم صوت .الصالحة IP من قائمة عناوين

IP التعيين التلقائي لعنوان
.ON على اإلعداد DHCP لِّ، فعليك بضبط مبدDHCP ل إيثرنت متصل بخادمِّفي حالة استخدام مبد

DEVICE UTILITIES > NETWORK > SHURE CONTROL > NETWORK :على تلقائي لجميع أجهزة االستقبال IP اضبط وضع
.لحفظه Enter ، ثم اضغط علىAutomatic استخدم بكرة التحكم لضبط الوضع على

.واحد فقط لكل شبكة DHCP استخدم خادم :مالحظة
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IP التعيين اليدوي لعنوان
.ل إيثرنتِّوصّـِـل أجهزة االستقبال بمبد

DEVICE UTILITIES > NETWORK > SHURE CONTROL > NETWORK :على يدوي لجميع األجهزة IP اضبط وضع
.Manual استخدم بكرة التحكم لضبط الوضع على

.للحفظ ENTER وقيم شبكة فرعية صالحة لجميع األجهزة، ثم اضغط على IP عليك بتعيين عناوين

Dante لشبكة IP تعيين عنوان
الصالحة IP من قائمة عناوين ًأو يدويا DHCP باستخدام خادم ًتلقائيا Dante لشبكة IP يمكن تعيين عناوين

DEVICE UTILITIES > NETWORK > DANTE > AUDIO & CNTRL ):تلقائيًـا أو يدويًـا( Dante لشبكة IP لتحديد وضع تعيين عناوين

.لحفظه Enter استخدم بكرة التحكم لتحديد الوضع، ثم اضغط على

اختصارات شبكات االتصال
DHCP: بروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف

LAN: شبكة االتصال المحلية
MCU: وحدة التحكم الصغرى
RJ45: وصلة إيثرنت

RX: جهاز االستقبال
TX: جهاز اإلرسال

WWB: برنامج Wireless Workbench
VLAN: شبكة المنطقة المحلية الظاهرية
MAC: رمز الوصول إلى الجهاز

Dante نظرة عامة على أوضاع شبكة
.لتوفير خيارات توجيه وتكوين مرنة إلشارات الشبكة )أساسي وثانوي( بمنفذين Dante تتميز واجهة شبكة

.Dante يمكن االختيار من بينها للتحكم في توجيه اإلشارة من منافذ االستقبال إلى شبكة Dante تتوفر ثالثة أوضاع لشبكة
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وضع الشبكة
وظيفة المنفذ واإلشارات

االستخدام
أساسيثانوي

SWITCHED
)التحويل(

Shure تحكم

Dante صوت
والتحكم

Shure تحكم

Dante صوت
والتحكم

.للتثبيتات أحادية الشبكة للشبكات النجمية أو الشبكات ذات سلسة ديزي

REDUNDANT
AUDIO )تكرار الصوت(

Dante صوت
الزائد

Shure تحكم

Dante صوت
والتحكم

ويحمل المنفذ الثانوي .يتم تكوين المنفذين األساسي والثانوي لعمل شبكتين منفصلتين
.نسخة احتياطية من اإلشارة الصوتية الرقمية للمنفذ األساسي

SPLIT )التقسيم(
Dante صوت

Shure تحكموالتحكم
يتم تكوين المنفذين األساسي والثانوي لعمل شبكتين منفصلتين بغرض العزل بين إشارات
.التحكم وإشارات الصوت

Dante تعيين وضع شبكة
.اضبط جميع أجهزة االستقبال على الشبكة على الوضع نفسه .لتكوين توجيه إشارة الشبكة على المنفذين األساسي والثانوي Dante حدد وضع

.أزل توصيالت الشبكة من جهاز االستقبال قبل تغيير الوضع :مالحظة

DEVICE UTILITIES > NETWORK > CONFIGURATION :من قائمة جهاز االستقبال
))التقسيم( SPLITو )تكرار الصوت( REDUNDANT AUDIOو )التحويل( SWITCHED( استخدم بكرة التحكم لتحديد أحد األوضاع

.للحفظ ENTER اضغط على
.أدر طاقة جهاز االستقبال لتمكين تغيير الوضع

توصيالت الشبكة ونماذج التكوين
.محمي التصاالت الشبكة لضمان الحصول على أداء موثوق به Cat5e استخدم كابل :مالحظة

وضع التحويل
ويوصي بوضع التحويل للتثبيتات التي ال تتطلب صوت .يُـستخدم وضع التحويل عادة للتثبيتات أحادية الشبكة للشبكات النجمية أو الشبكات ذات سلسة ديزي

Dante.

:خصائص الشبكة

على المنفذين األساسي والثانوي كليهما Shure وتحكم Dante يوجد صوت
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يجب أن يكون جهاز الكمبيوتر المُـستخدم لتشغيل برنامج .على الشبكة الفرعية نفسها Shure لتحكم IP وعنوان Dante لشبكة IP يجب أن يكون عنوان
Wireless Workbench على هذه الشبكة الفرعية كذلك.

)Dante + Wireless Workbench صوت( نموذج للشبكة

جهاز الكمبيوتر ①
.بالمنفذ األساسي Wireless Workbench وبرنامج Dante وصّـِـل جهاز الكمبيوتر المُـستخدم في تشغيل وحدة تحكم

DHCP خادم ②
.تجنب توجيه الصوت من خالل الخادم .أو بدونه DHCP يمكن إجراء التكوين باستخدام خادم

ل جيجابايت إيثرنتِّمبد ③

ل إيثرنت نفسهِّال توصّـِـل منفذي الشبكة بمبد
استخدم مخطط الشبكة النجمي لتقليل زمن وصول الصوت
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اتصال جهاز االستقبال ④
وصّـِـل أجهزة االستقبال بالمنفذ األساسي

Dante جهاز استقبال ⑤
.بالمنفذ األساسي )أجهزة مزج األصوات، وأجهزة التسجيل، ومضخمات الصوت( Dante وصّـِـل جهاز استقبال

)فقط Wireless Workbench( نموذج للشبكة

جهاز الكمبيوتر ①
.بالمنفذ األساسي Wireless Workbench وصّـِـل جهاز الكمبيوتر المُـستخدم في تشغيل برنامج

DHCP خادم ②
.أو بدونه DHCP يمكن إجراء التكوين باستخدام خادم

اتصال جهاز االستقبال ③
وصّـِـل أجهزة االستقبال بالمنفذ األساسي
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وضع تكرار الصوت
.على الشبكة الثانوية تحسبًـا النقطاع الصوت على الشبكة األساسية Dante استخدم وضع تكرار الصوت لعمل نسخة احتياطية من صوت

:خصائص الشبكة

على المنفذ األساسي Shure األساسي وتحكم Dante يوجد صوت
المنسوخ احتياطيًـا على المنفذ الثانوي Dante يوجد صوت

يجب أن يكون جهاز الكمبيوتر المُـستخدم .على الشبكة الفرعية نفسها Shure لتحكم IP األساسي وعنوان Dante لشبكة IP يجب أن يكون عنوان
.على هذه الشبكة الفرعية كذلك Wireless Workbench لتشغيل برنامج

الثانوي على شبكة فرعية مختلفة Dante لشبكة IP يجب ضبط عنوان

.يجب أن تكون األجهزة المتصلة بشبكة تكرار الصوت متوافقة مع الصوت المتكرر :مالحظة

نموذج الشبكة
جهاز الكمبيوتر ①

.بالمنفذ األساسي Wireless Workbench وبرنامج Dante وصّـِـل جهاز الكمبيوتر المُـستخدم في تشغيل وحدة تحكم

DHCP خادم ②
.تجنب توجيه الصوت من خالل الخادم .أو بدونه DHCP يمكن إجراء التكوين باستخدام خادم

ل جيجابايت إيثرنتِّمبد ③

الت مخصصة للشبكات األساسية والثانويةِّاستخدم مبد
ل إيثرنت نفسهِّال توصّـِـل منفذي الشبكة بمبد
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استخدم مخطط الشبكة النجمي لتقليل زمن وصول الصوت

اتصال جهاز االستقبال ④
.الت مخصصة لكل منهماِّوصّـِـل المنفذين األساسي والثانوي بمبد

x.x.172.31 ة مسبقًـا على اإلعدادَّالثانوي لالرتباط المحلي مُـعد Dante الشبكة الفرعية لعنوان .اليدوي أو عنوان االرتباط المحلي التلقائي IP ال يدعم المنفذ الثانوي سوى تكوين عنوان :ملحوظة
(255.255.0.0)

Dante جهاز استقبال ⑤
.بالمنفذ األساسي أو الثانوي )أجهزة مزج األصوات، وأجهزة التسجيل، ومضخمات الصوت( Dante وصّـِـل جهاز استقبال

وضع التقسيم
.استخدم وضع التقسيم لعزل إشارات التحكم عن إشارات الصوت من خالل وضعها على شبكتين منفصلتين

:خصائص شبكة االتصال

على المنفذ األساسي Shure يوجد تحكم
على المنفذ الثانوي Dante يوجد صوت

على شبكات فرعية مختلفة Shure وتحكم Dante لشبكة IP يجب أن تكون عناوين
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نموذج الشبكة
)Dante وحدة تحكم( جهاز الكمبيوتر ①

.بالمنفذ الثانوي Dante وصّـِـل جهاز الكمبيوتر المُـستخدم في تشغيل وحدة تحكم

)الشبكة الثانوية( DHCP خادم ②
.تجنب توجيه الصوت من خالل الخادم .أو بدونه DHCP يمكن إجراء التكوين باستخدام خادم

)الشبكة الثانوية( ل جيجابايت إيثرنتِّمبد ③

الت مخصصة للشبكات األساسية والثانويةِّاستخدم مبد
ل إيثرنت نفسهِّال توصّـِـل منفذي الشبكة بمبد

استخدم مخطط الشبكة النجمي لتقليل زمن وصول الصوت

)Dante صوت( اتصاالت جهاز االستقبال ④
.ل الشبكة الثانويِّوصّـِـل المنافذ الثانوية بمبد

)Shure تحكم( جهاز الحاسب ⑤
.بالمنفذ األساسي Shure وصّـِـل جهاز الكمبيوتر المُـستخدم في تشغيل تحكم

)الشبكة األساسية( DHCP خادم ⑥
.تجنب توجيه الصوت من خالل الخادم .أو بدونه DHCP يمكن إجراء التكوين باستخدام خادم

)الشبكة األساسية( ل جيجابايت إيثرنتِّمبد ⑦

الت مخصصة للشبكات األساسية والثانويةِّاستخدم مبد
ل إيثرنت نفسهِّال توصّـِـل منفذي الشبكة بمبد

استخدم مخطط الشبكة النجمي لتقليل زمن وصول الصوت

)Shure تحكم( اتصاالت جهاز االستقبال ⑧
.ل الشبكة األساسيِّوصّـِـل المنافذ األساسية بمبد

Dante جهاز استقبال ⑨
.بالمنفذ األساسي )أجهزة مزج األصوات، وأجهزة التسجيل، ومضخمات الصوت( Dante وصّـِـل جهاز استقبال
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Dante وتحكم Shure تعيين معرفات جهاز الشبكة لتحكم
أحدهما :في أجهزةِّ، سيلزم وجود مُـعرDante ووحدة تحكم )Wireless Workbench برنامج( Shure عند استخدام جهاز االستقبال في شبكة تعمل بتحكم

.صوتية رقمية Dante تُـستخدم معرفات األجهزة لتحديد األجهزة على الشبكة وإنشاء مسارات .Dante واآلخر لتحكم Shure لتحكم

أفضل الممارسات
.سيساعد استخدام أفضل الممارسات التالية على تنظيم إعداد الشبكة وسهولة استكشاف األخطاء وإصالحها

)Shure تحكم( Wireless Workbench ومن أجل التناسق والراحة وسهولة استكشاف األخطاء وإصالحها، استخدم معرف الجهاز نفسه لكل من برنامج
.Dante ولشبكة

2-و 1- سيجري وسم أي معرفات مكررة على الشبكة برقم مثل .فريدة لمنع فقدان توجيه اإلشارة الصوتية Dante معرفات جهاز Dante تتطلب شبكة
.ومن ثم يجب تغييرها إلى قيمة فريدة .... وما إلى ذلك 3-و

ومع ذلك، فإن من أفضل .Dante معرفات أجهزة فريدة وال تؤثر التكرارات في شبكة )Shure تحكم( Wireless Workbench ال يتطلب برنامج
.الممارسات استخدام معرفات جهاز فريدة

Shure تحديد معرف جهاز تحكم
.Wireless Workbench قم بتشغيل

.ف الجهاز لتحريرهّا مزدوجًـا فوق معرًفي المستودع، انقر نقر

.انقر فوق أيقونة الجهاز بجانب اسم القناة إلصدار وميض من اللوحة األمامية وتحديد جهاز االستقبال :تلميح
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:من اللوحة األمامية لجهاز االستقبال Shure يمكن كذلك تحديث معرف جهاز تحكم

الجهاز فّمعر > SHURE تحكم > الشبكة > للجهاز المساعدة األدوات :من قائمة جهاز االستقبال
.استخدم بكرة التحكم لتحرير المعرف

.للحفظ إدخال اضغط على

Dante إنشاء معرف جهاز
:Dante هناك طريقتان إلنشاء معرف

.أدخل المعرف باستخدام قائمة جهاز االستقبال
.Dante أدخل المعرف باستخدام لوحة المفاتيح من وحدة تحكم

عند إدخال معرفات من قائمة جهاز اإلرسال، تتوفر أوضاع معرفات إضافية لسرعة إضافة الترقيم التسلسلي لعدة أجهزة استقبال أو إضافة بادئات الكتشاف الشبكة عن
.Dante للتحكم في مزج األصوات التي تعمل بوحدة تحكم Yamaha طريق وحدات

.الستعادة اشتراكات مسار الصوت باستخدام المعرف الجديد Dante بعد تغيير المعرف، استخدم وحدة تحكم .في فقدان إشارة الصوت Dante يتسبب تغيير معرف :ملحوظة

:إعداد معرف الجهاز من قائمة جهاز االستقبال

الجهاز فّمعر > DANTE > الشبكة  > المساعدة األدوات
.ID MODE استخدم بكرة التحكم لتحديد

.للحفظ إدخال اضغط على .أدخل المعرف يدويّـًـا باستخدام بكرة التحكم :التشغيل إيقاف
استخدم ).Shure-ULXD-001 :مثل( أرقام إلى اسم طراز جهاز االستقبال إلنشاء معرف الجهاز 3 إلضافة بادئة عددية مكونة من :متسلسل

.للحفظ إدخال اضغط على .بكرة التحكم لزيادة قيمة البادئة
Yamaha: إلضافة بادئة تبدأ بالحرف "Y" أرقام إلى اسم طراز جهاز االستقبال إلنشاء معرف الجهاز الذي يسمح لوحدات 3 يليه Yamaha

-Y001-Shure :ًمثال. (Dante على شبكة ULX-D باكتشاف أجهزة استقبال Dante للتحكم في مزج األصوات التي تدعم وحدة تحكم
ULXD.( للحفظ إدخال اضغط على .استخدم بكرة التحكم لزيادة القيمة الرقمية للبادئة.

:Dante إدخال معرف الجهاز من وحدة تحكم

.وحدد جهاز االستقبال من القائمة المنسدلة Device View افتح
.Device Config انقر فوق عالمة التبويب

.ENTER ، ثم اضغط علىRename Device أدخل المعرف في مربع

Dante في وحدة تحكم Dante عرض معرفات أجهزة
.Dante في وحدة التحكم Network View في نافذة Dante تُـعرض معرفات أجهزة

.Network View وافتح نافذة Dante ابدأ تشغيل وحدة التحكم
.مطابقة للمعرفات التي تم إدخالها في جهاز االستقبال Dante تحقق من أن معرفات جهاز

ميزة التعرف على الجهاز
باللوحة األمامية لجهاز االستقبال المحدد بغرض التعريف عندما يكون LED على إضاءة وميض بمؤشرات Dante تعمل ميزة التعرف على الجهاز في وحدة التحكم
.هناك العديد من أجهزة االستقبال قيد االستخدام

.باللوحة األمامية لجهاز االستقبال المحدد بالوميض LED ستستجيب مؤشرات ).العين( وانقر فوق أيقونة التعريف Dante في وحدة التحكم Device View افتح

Dante تكوين مسارات الصوت من خالل وحدة التحكم
"أجهزة استقبال"و "أجهزة إرسال" كـ Dante تُـصنف األجهزة التي تظهر في وحدة التحكم

.بين أجهزة اإلرسال واالستقبال )اشتراكات( لتدفق الصوت في الشبكة، يجب تكوين مسارات صوت

.عادة ما تظهر األجهزة التي تضم مدخالت ومخرجات كأجهزة إرسال واستقبال .كأجهزة إرسال Dante في وحدة التحكم ULX-D ستظهر أجهزة استقبال :مالحظة
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Dante أجهزة إرسال
:األجهزة التي تعمل على إرسال أو إضافة صوتًـا إلى الشبكة مثل

مخرجات جهاز االستقبال
مخرجات مضخم الصوت

إخراجات جهاز مزج األصوات
مخرجات معالج اإلشارة

مخرجات تشغيل جهاز التسجيل

Dante أجهزة استقبال
:األجهزة التي تستقبل الصوت من الشبكة مثل

مدخالت مضخم الصوت
مدخالت جهاز مزج األصوات

مدخالت معالج اإلشارة
مدخالت جهاز التسجيل

تشكيل مسار الصوت
".االشتراك" يُـشار إلى مسار الصوت أيضًـا بـ .وانقر فوق نقطة التقاطع بين المكونات لتشكيل مسار صوت Dante ابدأ تشغيل وحدة التحكم

.ابحث عن نقطة تقاطع بين قنوات جهاز اإلرسال وجهاز االستقبال

.حيث تلتقي المكونات  انقر فوق

.تشير إلى االنتهاء من إنشاء مسار الصوت  تظهر عالمة اختيار خضراء
.افحص الصوت للتحقق من أنه قد تم تشكيل مسار الصوت

.www.audinate.com ، تفضل بزيارةDante لالطالع على معلومات إضافية حول وحدة التحكم
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استكشاف أخطاء الشبكة وإصالحها
واحد فقط لكل شبكة DHCP استخدم خادم

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

:انظر إلى رمز الشبكة المضيء على اللوحة األمامية بكل جهاز

.الموجودة على مقبس الشبكة LED إذا لم يكن الرمز مضيئًـا، تحقق من توصيل الكبل ومصابيح

.ورمز الشبكة LED ، استبدل الكابل وأعد التحقق من مصابيحًمضيئة والكابل موصال LED إذا لم تكن مصابيح

.وإصالحها Wireless Workbench استكشاف مشكالت شبكة لمزيد من المعلومات، راجع

Dante استعادة إعدادات مصنع
.تُـعد إعادة التعيين مفيدة لمسح البيانات الموجودة قبل إعداد النظام .Dante الستعادة إعدادات مصنع Dante يمكن إعادة تعيين جهاز االستقبال وبطاقة شبكة

.Dante إلى قطع صوت ULX-D أو على جهاز االستقبال Dante على بطاقة شبكة ًسيؤدي إجراء إعادة تعيين سواء !تنبيه

 إلى الوضع Dante بعد إعادة التعيين، يعود وضع شبكة .IP الحالي وإعدادات Dante قبل إجراء إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع، الحظ وضع شبكة :تلميح
SWITCHED )تحويل(ويعود وضع عنوان ، IP إلى AUTO )تلقائي.(

وجهاز االستقبال Dante استعادة إعدادات المصنع لبطاقة
AUTO وتعيينه على اإلعداد Dante لشبكة IP ووضع عنوان Shure يعمل إجراء إعادة التعيين من جهاز االستقبال على استعادة إعدادات المصنع وتكوين تحكم

).تلقائي(

DEVICE UTILITIES > SYSTEM RESET > RESTORE DEFAULT SETTINGS :من قائمة جهاز االستقبال
.إلتمام إعادة التعيين ENTER اضغط على

Dante استعادة إعدادات المصنع لبطاقة شبكة
).تلقائي( AUTO وتعيينه على اإلعداد IP على إعادة البطاقة إلى إعدادات المصنع وتكوين وضع عنوان Dante في وحدة التحكم Factory Reset يعمل خيار

.Network Config ، حدد جهاز االستقبال وافتح عالمة التبويبDante من وحدة التحكم
.Factory Reset انقر فوق

.بالتحديث قبل إجراء أية تغييرات إضافية Dante تسمح وحدة التحكم

file:/xina/apache/htdocs/content/pubs/pdf/c_49869b63-7180-4e16-9ba0-d0ed0652d226.html#c_49869b63-7180-4e16-9ba0-d0ed0652d226
file:/xina/apache/htdocs/content/pubs/pdf/c_49869b63-7180-4e16-9ba0-d0ed0652d226.html#c_49869b63-7180-4e16-9ba0-d0ed0652d226
file:/xina/apache/htdocs/content/pubs/pdf/c_49869b63-7180-4e16-9ba0-d0ed0652d226.html#c_49869b63-7180-4e16-9ba0-d0ed0652d226
file:/xina/apache/htdocs/content/pubs/pdf/c_49869b63-7180-4e16-9ba0-d0ed0652d226.html#c_49869b63-7180-4e16-9ba0-d0ed0652d226
file:/xina/apache/htdocs/content/pubs/pdf/c_49869b63-7180-4e16-9ba0-d0ed0652d226.html#c_49869b63-7180-4e16-9ba0-d0ed0652d226
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إعادة تعيين النظام
.تعمل إعادة تعيين النظام على مسح اإلعدادات الحالية لجهاز االستقبال واستعادة إعدادات المصنع االفتراضية

:الستعادة إعدادات المصنع االفتراضية

.DEVICE UTILITIES > SYSTEM RESET > RESTORE انتقل إلى
.ENTER واضغط على DEFAULT SETTINGS عليك بالتمرير إلى الخيار

.الوامض إلعادة جهاز االستقبال إلى اإلعدادات االفتراضية ENTER اضغط على زر

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

صفحة المتاحة على Shure Update Utility لالستفادة من تحسينات التصميم، يمكن تحميل إصدارات جديدة من البرنامج الثابت وتثبيتها باستخدام أداة .إضافية
Shure Update Utility.

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

بما في ذلك أجهزة( ULX-D بحد أدنى، جميع أجهزة ).1.2.14 مثل،( MAJOR.MINOR.PATCH بالتنسيق ULX-D يتم ترقيم البرنامج الثابت لجميع أجهزة
).x.1.2 مثل،( إلصدار البرنامج الثابت MINORو MAJOR ، يجب أن تتضمن نفس أرقام)اإلرسال

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

يجب تحديث .قبل التحديث إلى إصدارات أحدث 1.4.8 إلى اإلصدار 1.4.8 يجب تحديث البرنامج الثابت الذي يشغل أجهزة االستقبال واألقدم من اإلصدار !مهم
األسئلة راجع .قبل التحديث إلى إصدارات أحدث 2.0.28 إلى اإلصدار 2.0.28و 1.4.8 البرنامج الثابت الذي يشغل أجهزة االستقبال والذي يكون بين اإلصدارين

.لمزيد من المعلومات حول إجراء التحديث هذا ULX-D المتكررة حول تحديث ومشكالت البرنامج الثابت لـ

.بمجرد اكتمال التنزيل، يبدأ جهاز االستقبال بتحديث البرنامج الثابت تلقائيًـا واستبدال البرنامج الثابت الحالي

.Shure Update Utility افتح
.لعرض إصدارات البرنامج الثابت الجديدة المتاحة للتنزيل )متاحة تحديثات 5على سبيل المثال،( انقر فوق زر البحث عن تحديثات

، ما يجعلها متاحة للتثبيت على المكونات الماديةالثابت البرنامج تتم إضافة التنزيالت الجديدة إلى عالمة التبويب .تنزيل حدد التحديثات وانقر فوق
.للجهاز

.قم بتوصيل جهاز االستقبال والكمبيوتر بنفس الشبكة
للحصول ULX-D األسئلة المتكررة حول تحديث ومشكالت البرنامج الثابت لـ ، فراجع2.0.28 إذا كان البرنامج الثابت المثبت في جهاز االستقبال أقدم من

.على تعليمات معينة
.، قم بإرسال أحدث برنامج ثابت إلى جهاز االستقبالاألجهزة تحديث من عالمة التبويب

Shure Update لمزيد من المعلومات حول .بمجرد اكتمال النقل، يبدأ جهاز االستقبال بتحديث البرنامج الثابت تلقائيًـا واستبدال البرنامج الثابت الحالي
Utilityدليل مستخدم ، تفضل باالطالع على Shure Update Utility.

تحديث جهاز اإلرسال
ضع جهاز اإلرسال على ميكروفون أو حامل الموسيقى وقم بمحاذاة الحامل بشكل تقريبي بحيث يمكن محاذاة نافذة األشعة تحت الحمراء مع جهاز

.بحمل جهاز اإلرسال في أثناء التحديث Shure ال توصي .االستقبال
.في جهاز االستقبال اإلرسال لجهاز الثابت البرنامج تحديث > للجهاز المساعدة األدوات لتحميل البرنامج الثابت إلى جهاز اإلرسال، انتقل إلى

.قم بمحاذاة منافذ األشعة تحت الحمراء

https://www.shure.com/en-US/products/software/shure_update_utility
https://www.shure.com/en-US/products/software/shure_update_utility
https://www.shure.com/en-US/products/software/shure_update_utility
https://service.shure.com/s/article/ulxd-firmware-update-and-issues?language=en_US
https://service.shure.com/s/article/ulxd-firmware-update-and-issues?language=en_US
https://service.shure.com/s/article/ulxd-firmware-update-and-issues?language=en_US
https://service.shure.com/s/article/ulxd-firmware-update-and-issues?language=en_US
https://service.shure.com/s/article/ulxd-firmware-update-and-issues?language=en_US
https://service.shure.com/s/article/ulxd-firmware-update-and-issues?language=en_US
https://service.shure.com/s/article/ulxd-firmware-update-and-issues?language=en_US
https://service.shure.com/s/article/ulxd-firmware-update-and-issues?language=en_US
https://pubs.shure.com/guide/Shure-Update-Utility/en-US
https://pubs.shure.com/guide/Shure-Update-Utility/en-US
https://pubs.shure.com/guide/Shure-Update-Utility/en-US
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طوال فترة التنزيل بالكامل، حيث يمكن أن IR يجب محاذاة منافذ .على جهاز االستقبال لبدء التنزيل إلى جهاز اإلرسال ENTER اضغط على مفتاح
.ثانية أو أطول 50 يستغرق ذلك مدة

االتصال بنظام تحكم خارجي
Shure عبر اإليثرنت، باستخدام الكابالت نفسها المُـستخدمة إلجراء تحكم Crestron أو AMX متوافق مع أنظمة التحكم الخارجية مثل ULX-D جهاز االستقبال

.ال تستخدم سوى برنامج تحكم واحد لكل نظام لتجنب التداخل في عمليات المراسلة ).Wireless Workbench برنامج(

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

.Shure ULX-D صفحة األسئلة المتكررة لسالسل أوامر ، انظرULX-D لالطالع على قائمة شاملة بسالسل أوامر

إعداد البوابة للسماح بالتوجيه عبر الشبكة الفرعية
يسمح إعداد البوابة لوحدة تحكم واحدة بإدارة األجهزة المعينة لشبكات فرعية .عنونة البوابة لدعم التوجيه عبر الشبكة الفرعية ULX-D تشمل أجهزة استقبال

.مختلفة مثل الغرف المتعددة أو المباني المتعددة

.في معظم تكوينات شبكة االتصال، ال يحتاج هذا اإلعداد إلى تغيير .عنوان البوابة عبارة عن إعداد شبكة متقدم :ملحوظة

:لتعيين بوابة جهاز االستقبال

الشبكة > SHURE تحكم > الشبكة > للجهاز المساعدة األدوات :من قائمة جهاز االستقبال
.Manual على Mode اضغط وأدر بكرة التحكم لضبط

).البوابة( جيجاوات اضغط على بكرة التحكم لالنتقال إلى الخانة األولى في إعداد
.أدر بكرة التحكم لتغيير القيمة، ثم اضغط على بكرة التحكم لالنتقال إلى الثمانية وحدات بت التالية

.للحفظ ENTER عند االنتهاء، اضغط على زر

.والشبكة الفرعية على عناوين صالحة IP عند تعيين عنوان البوابة، يجب ضبط عنوان :ملحوظة

Shure إدارة النظام لديك باستخدام برنامج
Wireless Workbench

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

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

ShurePlus تطبيق  Channels
كتطبيق Wireless Workbench استخدم أيضًـا .ShurePlus Channels باستخدام Wi-Fi راقب العناصر األساسية للتشغيل الالسلكي على جهاز محمول عبر

.اًمستقل الحتياجات التنسيق األقل تعقيد

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

®

™

https://service.shure.com/s/article/ulx-d-crestron-amx-control-strings?language=en_US
https://service.shure.com/s/article/ulx-d-crestron-amx-control-strings?language=en_US
https://service.shure.com/s/article/ulx-d-crestron-amx-control-strings?language=en_US
http://www.shure.com/wwb
http://www.shure.com/wwb
http://www.shure.com/wwb
https://shure-content-files.s3.us-east-2.amazonaws.com/Pubs/WWB6/en-US/index.html
https://shure-content-files.s3.us-east-2.amazonaws.com/Pubs/WWB6/en-US/index.html
https://shure-content-files.s3.us-east-2.amazonaws.com/Pubs/WWB6/en-US/index.html
https://www.shure.com/en-US/products/software/shure_plus_channels
https://www.shure.com/en-US/products/software/shure_plus_channels
https://www.shure.com/en-US/products/software/shure_plus_channels
https://pubs.shure.com/guide/Channels/en-US
https://pubs.shure.com/guide/Channels/en-US
https://pubs.shure.com/guide/Channels/en-US
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استكشاف المشاكل وإصالحها
...راجع الحلالمشكلة

الطاقة، أو الكابالت، أو الترددات الالسلكية، أو عدم تطابقعدم وجود صوت
التشفير

الكسبالصوت الضعيف أو التشوه

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

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

عدم مطابقة التشفيررسالة عدم مطابقة التشفير

عدم مطابقة البرنامج الثابترسالة عدم مطابقة البرنامج الثابت

التردد الالسلكيرسالة خطأ في الهوائي

بطارية جهاز اإلرسال ساخنةرسالة بطارية جهاز اإلرسال ساخنة

الطاقة
.افحص مؤشرات البطارية واستبدل بطاريات جهاز اإلرسال إذا لزم األمر .ا كهربائيًـا كافيًـاًتأكد من أن جهاز االستقبال وجهاز اإلرسال يتلقيا جهد

الكسب
على الجزء الخلفي من جهاز االستقبال يتطابق مع )فقط XLR إخراج( تأكد من أن مستوى إخراج .اضبط اكتساب النظام في الجزء األمامي من جهاز االستقبال

.معالج اإلشارة الرقمية )DSP( إدخال وحدة التحكم في مزج األصوات، أو مضخم الصوت، أو

الكابالت
.تأكد أن جميع الكابالت والموصالت تعمل بشكل جيد

وسائل تأمين الواجهة
.LCD على لوحة Locked سوف تنتج ميزة أو زر التأمين شاشة .يمكن تأمين جهاز اإلرسال وجهاز االستقبال لمنع التغييرات العرضية أو غير المرخصة

عدم مطابقة التشفير
.أعد مزامنة جميع أجهزة االستقبال واإلرسال بعد تمكين التشفير أو تعطيله

عدم مطابقة البرنامج الثابت
ف علىّللتعر موضوع البرنامج الثابت راجع .يجب أن تكون ألجهزة اإلرسال وأجهزة االستقبال المقترنة نفس إصدار البرنامج الثابت المثبّـت لضمان التشغيل المتسق

.إجراء تحديث البرنامج الثابت

بطارية جهاز اإلرسال ساخنة
.اترك الجهاز ليبرد وبعد ذلك عليك مراعاة تبديل بطارية جهاز اإلرسال لمتابعة التشغيل .د بطارية جهاز اإلرسال، فإن جهاز اإلرسال سيتوقف عن التشغيلُإذا لم تبر

.ا عن مصادر الحرارة الخارجية تلكًحدد أي مصادر حرارة خارجية محتملة التأثير في جهاز اإلرسال وقم بتشغيل جهاز اإلرسال بعيد

.ا عن مصادر الحرارة الخارجية في ظروف درجة حرارة معقولة للحصول على أفضل أداءًيجب تخزين جميع البطاريات وتشغيلها بعيد
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)RF( التردد الالسلكي

)RF( للتردد الالسلكي LED مؤشرات
.مضيئًـا، فيعني هذا أن وحدة االستقبال لم تكتشف وجود وحدة إرسال RF للتردد الالسلكي LED إذا لم يكن مؤشر

أو يمكن أن تكون من يمكن أن تكون اإلشارة من جهاز اإلرسال، .ذات اللون الكهرماني إلى كمية طاقة التردد الالسلكي المستلمة RF لقوة إشارة LED تشير مؤشرات
الكهرمانية ما زال مضيئًـا أثناء توقف جهاز )RF( للتردد الالسلكي LED واحد أو اثنين من مؤشرات LED إذا كان أكثر من مؤشر .مصدر تداخل، مثل بث تلفاز

.اإلرسال، فيعني هذا أن القناة بها تداخل كبير، ويجب عليك تجربة قناة مختلفة

وعادة ال يتسبب هذا في إحداث مشكلة إال إذا كنت تقوم باستخدام أكثر من نظام واحد .باللون األحمر إلى التحميل الزائد للتردد الالسلكي RF لـ LED يشير مؤشر
.في النظام اآلخر في الوقت نفسه، وفي هذه الحالة، يمكن أن يؤدي إلى تداخل

التوافق
.عليك بإجراء مسح ومزامنة لضمان ضبط جهاز اإلرسال وجهاز االستقبال على المجموعة والقناة نفسهما

).إلخ....G50، J50، L50( انظر إلى الملصق الموجود على جهاز االستقبال واإلرسال للتأكد من أنهما في نفس النطاق

تقليل التشويش
.عليك بإجراء مزامنة لنقل اإلعداد إلى جهاز اإلرسال .عليك بإجراء مسح للمجموعة أو القناة للعثور على أفضل تردد مفتوح

ال يلزم أن يتم ضبط األنظمة الموجودة في نطاقات تردد مختلفة( بالنسبة لألنظمة المتعددة، تأكد من ضبط جميع األنظمة إلى قنوات في نفس المجموعة
).على نفس المجموعة

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

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

زيادة النطاق
من هوائي وحدة االستقبال، فيمكنك زيادة النطاق عن طريق تنفيذ أحد اإلجراءات )قدم 200 إلى 20( اًمتر 60 إلى 6 إذا كانت وحدة اإلرسال على بُـعد أكثر من

:التالية

).راجع أعاله( تقليل التداخل
.عليك بزيادة مستوى طاقة التردد الالسلكي لجهاز اإلرسال

.من وضع الكثافة العالية ًاستخدام الوضع العادي بدال
.استخدم هوائي اتجاهي نشط، أو نظام توزيع هوائيات، أو ملحقات هوائيات أخرى لزيادة نطاق التردد الالسلكي

تقليل فرط تحميل التردد الالسلكي
:للتردد الالسلكي باللون األحمر على جهاز االستقبال، جرب ما يلي LED إذا كنت ترى مؤشر

قلل مستوى طاقة التردد الالسلكي بجهاز اإلرسال
)قدمًـا 20( أمتار 6 ا عن جهاز االستقبال؛ على األقلًقم بنقل جهاز اإلرسال بعيد

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

أعطال الهوائي
.إلى حالة ماس كهربائي في منفذ الهوائي Antenna Fault تشير رسالة

تحقق من عدم تلف الهوائيات والكابالت
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تأكد من عدم وجود حِـمل زائد على منافذ الهوائي
.أوقف الجهد الكهربائي في حالة استخدام هوائيات غير مزودة بالطاقة .تحقق من إعداد جهد انحياز الهوائي

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

المُـلحقات
الملحقات المزودة مع الوحدة

All Systems
ULXD4D, ULXD4Qجهاز استقبال

frequency band dependent)2( هوائيات جهاز استقبال نصف موجي

Hardware Kit (Rack mounting Screws)90XN1371

22 in. BNC-BNC Coaxial Cable (2)95K2035

Bulkhead Adapter (2)95A8994

Ethernet Cable 3 ft.95B15103

األنظمة المحمولة
ULXD2جهاز اإلرسال الذي يحمل باليد

Cartridgeراجع الخيارات أدناه

Microphone Clip95T9279

Zipper Bag95B2313

AA alkaline batteries (2)80B8201

Battery Contact Cover65A15947

:مما يلي )1( خيار واحد

SM58RPW112

SM86RPW114

SM87ARPW116

Beta 58ARPW118

Beta 87ARPW120

https://www.shure.com/en-US/about-us/contact-us#form
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Beta 87CRPW122

KSM8 نيكلRPW170

KSM8 أسودRPW174

KSM9RPW184

KSM9HSRPW186

نظام محمول
Bodypack TransmitterULXD1

frequency band dependentهوائي جهاز إرسال ربع موجي

Zipper Bag95A2313

AA (2)80B8201 بطاريات

:مما يلي )1( خيار واحد

Cable, Instrument, 2.5 foot (.75 m), 4 Pin Mini Connector (TA4F)
to 1/4-inch Connector.

WA302

Instrument Clip-on microphoneBeta 98H/C

MX150، MX153، WL183، WL184، WL185ميكروفون يثبت على الصدر

Headset microphoneWH30TQG

Cable, Instrument, 2-foot (0.7m), 4-pin Mini Connector (TA4F)
with Right-Angle 1/4-inch Connector, used with Shure Wireless
Bodypack Transmitters

WA304

Premium Guitar Cable TQG Latching ConnectorWA306

Premium 1/4" Right-AngleWA307

LEMO to 1/4"WA308

LEMO to 1/4" Right-AngleWA309

الهوائيات
هوائي جهاز إرسال ربع موجيهوائيات جهاز استقبال نصف موجيالنطاق

G5095AA927995G9043 (Yellow)

G5195AA927995G9043 (Yellow)

G5295AA927995G9043 (Yellow)

H5195AL927995D9043 (Gray)
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H5295AL927995D9043 (Gray)

J5095AK927995E9043 )أسود(

K5195AJ927995E9043 )أسود(

L5095AD927995E9043 )أسود(

L5195AD927995E9043 )أسود(

P5195AF927995F9043 (Blue)

R5195M927995F9043 (Blue)

AB95M9279غير متاح

Q5195M9279غير متاح

ملحقات اختيارية
Shure.SB900B بطارية ليثيوم أيون القابلة إلعادة الشحن من

SBC800ثُـماني الفتحات Shure شاحن بطارية

SBC200شاحن اإلرساء المزدوج، مصدر اإلمداد بالطاقة غير مضمّـن

ULXD6جهاز اإلرسال السطحي

ULXD8ٍبقاعدة ذات رأس منحن ULXD جهاز إرسال

SBC450فتحات للميكروفونات ذات الرأس المنحني والسطحية 4 محطة إرساء متصلة بالشبكة تشتمل على

SBC850فتحات للميكروفونات ذات الرأس المنحني والسطحية 8 محطة إرساء متصلة بالشبكة تشتمل على

WA610حقيبة حمل

WA582Bحقيبة سوداء للجهاز

AXT652ألجهزة االستقبال المحمولة Y كابل

Antenna Distribution SystemUA845SWB

UA221)موصى به لوحدتي استقبال( المجزئ للهوائي التأثري/طقم المجمّـع

UA830USTVميجا هرتز 698-470 مضخم الهوائي الموصل،

UA844SWB)موصى به لثالث وحدات استقبال أو أكثر) (UHF( مضخم توزيع طاقة هوائي استقبال الترددات فوق العالية

UABIASTمصدر إمداد بالطاقة موصّـل

UA600)تتضمن كابالن ورأسان مجمّـعان( مجموعة األدوات أمامية التركيب

UA505موجي عن بعد 1/2 طقم تثبيت هوائي

UA874WBميجا هرتز 900-470 الهوائي االتجاهي النشط

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

UA802المتعدد المحاور BNC-BNC قدم لكابل 2
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ULXUA806 لتركيب الهوائي البعيد لنظام الالسلكي )م 1.8( قدم 6 محوري بطول BNC إلى BNC كابل

UA825المتعدد المحاور BNC-BNC قدمًـا لكابل 25

UA850المتعدد المحاور BNC-BNC قدمًـا لكابل 50

UA8100المتعدد المحاور BNC-BNC قدم لكابل 100

المواصفات
ULX-D مواصفات النظام

نطاق تردد ناقل التردد الراديوي
)راجع جدول نطاق التردد وطاقة اإلخراج( يختلف حسب المنطقة ,ميجاهرتز932–470

نطاق العمل
)قدم 330 ( م 100

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

حجم خطوة موالفة التردد الالسلكي
يختلف حسب المنطقة ,كيلوهرتز 25

رفض صورة اإلشارة
نموذجي ,ديسيبل 70أكبر من

مدى حساسية التردد الراديوي
BER 10 ديسيبل ميلي وات بمعدل98−

زمن االنتقال
ميللي ثانية 2.9<

نطاق الصوت الديناميكي
10+ كسب النظام بمعدل ,نموذجي ,A المرجّـح

ديسيبل 120أكبر منتناظري XLR إخراج

ديسيبل Dante130 إخراج رقمي بتقنية

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

>0.1%

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

).بوصة 1/4( ملم 6.35

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

-5
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.قد تقيد سمات البطارية هذا النطاق :مالحظة

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

.قد تقيد سمات البطارية هذا النطاق :مالحظة

ULXD4D & ULXD4Q
ULXD4D

الوزن
بدون هوائيات ),رطل 7.4( كجم 3.36

متطلبات توصيل الطاقة
أ الحد األقصى 0.26 ,هرتز 60-50 ,فولت تيار متردد 240 إلى 100

ULXD4Q
الوزن
بدون هوائيات ),رطل 7.6( كجم 3.45

متطلبات توصيل الطاقة
أ الحد األقصى 0.32 ,هرتز 60-50 ,فولت تيار متردد 240 إلى 100

ULXD4D & ULXD4Q
األبعاد

44 x 482 x 274 البُـعد × العرض × ممالطول

الجزء الخارجي
األلمونيوم المسحوب ;صلب

إخراج الصوت
نطاق ضبط التضخيم

)باإلضافة إلى إعداد كتم الصوت( ديسيبل 1 ديسيبل بتدرج 42+ إلى 18−

التكوين
XLRصوت=3 ،+ صوت=2 أرضي،=1( متوازن (−

المعاوقة
أوم 100

إخراج كامل النطاق
فولت ديسيبل  LINE+18 إعداد

فولت ديسيبل  MIC−12 إعداد

الخط/مفتاح الميكروفون
ديسيبل 30 لوحة
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حماية طاقة الفانتوم
نعم

خرج التسلسل
نوع الموصل

BNC

لتوصيل جهاز استقبال إضافي في نفس النطاق :مالحظة

التكوين
غير متوازن، مستتر

المعاوقة
أوم 50

فقد اإلدخال
ديسيبل 0

الشبكات
واجهة الشبكة

Dante صوت رقمي بتقنية ,جيجابت في الثانية1 ,ميجابايت 10/100 منفذ إيثرنت ثنائي

إمكانية معالجة الشبكة
يدوي IP أو عنوان DHCP خادم

أقصى طول للكابل
)قدم 328( م 100

خرج التردد الالسلكي
رفض االستجابة الطفيلية

نموذجي ,ديسيبل 80أكبر من

نوع الموصل
BNC

المعاوقة
أوم 50

فولتية االنحياز
لكل هوائي ,أمبير الحد األقصى 150 ,فولت تيار مباشر 13 إلى 12

قابل للتبديل بين وضعي التشغيل واإليقاف
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ULXD1
نطاق إزاحة الميكروفون

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

االستجابة للتردد الصوتي
)ديسيبل 1(± كيلوهرتز 20 - 20

نوع البطارية
فولت 1.5 بقوة AA بحجم LR6 أو بطارية Shure SB900B بطارية ليثيوم أيون قابلة إلعادة الشحن طراز

وقت تشغيل البطارية
ميجاوات 10 عند

ساعات Shure SB900B<8 بطارية

ساعات 9قلوية

راجع مخطط وقت تشغيل البطارية

األبعاد
عمق × عرض × ارتفاع )بوصة 0.9 × بوصة 2.6 × بوصات 3.4( مم 23 × مم 66 × مم 86

الوزن
، من دون البطاريات)أونصات 5.0( جرامًـا 142

اإلطار
ألومنيوم مصبوب

إدخال الصوت
الموصل

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

التهيئة
غير متوازن

المعاوقة
مللي أوم، انظر الرسم للحصول على تفاصيل 1

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

)فولت من الذروة إلى الذروة 7.5( ديسيبل فولت 8.5إيقاف تشغيل وحدة توهين اإلخراج

)فولت من الذروة إلى الذروة 30( ديسيبل فولت 20.5تشغيل وحدة توهين اإلخراج

للمضخم األولي )EIN( ضوضاء الدخل المكافئ
، نموذجيA ديسيبل فولت، المرجّـح  120-20≥ + إعداد كسب النظام

خرج التردد الالسلكي
الموصل

SMA

نوع الهوائي
موجي 1/4

المعاوقة
أوم 50
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النطاق الترددي المشغول
كيلوهرتز 200<

نوع التعديل
Shure رقمي خاص بـ

الطاقة
ميجاواط 20 ميجاواط، 10 ميجاواط، 1

راجع جدول نطاق التردد وطاقة اإلخراج، يختلف باختالف البلد

ULXD2
نطاق إزاحة الميكروفون

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

االستجابة للتردد الصوتي
تبعًـا لنوع الميكروفون :مالحظة

نوع البطارية
فولت 1.5 بقوة AA بحجم LR6 أو بطارية Shure SB900B بطارية ليثيوم أيون قابلة إلعادة الشحن طراز

وقت تشغيل البطارية
ميجاوات 10 عند

ساعات Shure SB900B<8 بطارية

ساعات 9قلوية

راجع مخطط وقت تشغيل البطارية

األبعاد
VHF V50 وV51بوصة 2.0 × بوصات 10.9( مم 51 × مم 278 القطر × الطول(

)بوصة 2.0 × بوصات 10.1( مم 51 × مم 256 القطر × الطولنطاقات التردد األخرى

الوزن
VHF V50 وV51348 من دون البطاريات)أونصة 12.3( جرامًـا ،

، من دون البطاريات)أونصة 12.0( جرامًـا 340نطاقات التردد األخرى

اإلطار
ألومنيوم مشكّـل

إدخال الصوت
التهيئة

غير متوازن

الحد األقصى لمستوى اإلدخال
، نموذجي)SM58( ديسيبل بمستوى ضغط الصوت 145من إجمالي التشويه التوافقي %1 كيلو هرتز عند 1

تبعًـا لنوع الميكروفون :ملحوظة

خرج التردد الالسلكي
نوع الهوائي

حلزوني أحادي النطاق متكامل



Shure Incorporated

56/63

النطاق الترددي المشغول
كيلوهرتز 200<

نوع التعديل
Shure رقمي خاص بـ

الطاقة
ميجاواط 20 ميجاواط، 10 ميجاواط، 1

راجع جدول نطاق التردد وطاقة اإلخراج، يختلف باختالف البلد

الجداول والمخططات
TA4M موصل

LEMO موصل

¼ إلى XLR إخراج
¼. إلى إخراج XLR استخدم مخطط األسالك التالي لتحويل إخراج
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البطاريات
ULXD Battery Life

MHz

hours

SB900Balkaline

1/10 mW20 mW1/10 mW20 mW

470 to 810<8:30<5:40<8<5:30

902 to 928<7:30<4:40<7<4

174 to 216<8:30<6:358<5

1240 to 1800<8<6:05<6<4:30

Note: The SB900B Shure rechargeable battery uses SBC200, SBC800 and SBC220 chargers.

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

طاقة إخراج نطاق التردد وجهاز اإلرسال
) ميجاهرتز( نطاق الترددالنطاق

)* )RMS( جذر متوسط مربع ميجاوات ( الطاقة

)Lo/Nm/Hi(

G50470 5341/10/20 إلى

G51470 5341/10/20 إلى

G52479 5341/10 إلى

G53470 5101/10/20 إلى

G62510 5301/10/20 إلى

H50534 5981/10/20 إلى

H51534 5981/10/20 إلى

H52534 5651/10 إلى

J50572 6361/10/20 إلى

J50A△572 6081/10/20 إلى

J51572 6361/10/20 إلى
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) ميجاهرتز( نطاق الترددالنطاق

)* )RMS( جذر متوسط مربع ميجاوات ( الطاقة

)Lo/Nm/Hi(

K51606 6701/10 إلى

L50632 6961/10/20 إلى

L51632 6961/10/20 إلى

L53632 7141/10/20 إلى

M19694 7031/10/20 إلى

P51710 7821/10/20 إلى

R51800 8101/10/20 إلى

JB )Tx 8101/10 إلى 806)فقط

AB )Rx وTx(770 810 إلى
1/10/20 ):805-770( 'أ' النطاق

1/10 ):809-806( 'ب' النطاق

Q12748 7581/10/20 إلى

Q51794 80610 إلى

V50174 2161/10/20 إلى

V51174 2161/10/20 إلى

V52174 21010 إلى

X50925 9321/10 إلى

X51925 937.510 إلى

X52902 9280.25/10/20 إلى

X53902 9280.25/10/20 إلى 915 ,907.500 إلى

X54915 9280.25/10/20 إلى

Z161240 12601/10/20 إلى

Z171492 15251/10/20 إلى

Z181785 18051/10/20 إلى

Z191785 18001/10/20 إلى

Z201790 18051/10/20 إلى

.ميجاهرتز 608 ميجاوات فوق 10 تقتصر طاقة الخرج على△

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

الطاقة التي يتم توصيلها إلى منفذ الهوائي *
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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

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

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

低功率射頻器材技術規範

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。

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดทางเทคนิคของ กสทช.

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
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شرح الرموز

خطر الصدمة الكهربية :تنبيه

.)انظر المالحظة( خطر اإلصابة :تنبيه

تيار مباشر

تيار متناوب

)إمداد( تشغيل

الجهاز محمي من خالل عزل مزدوج أو عزل مقوى

وضع االستعداد

يجب عدم التخلص من الجهاز في جدول الفضالت الخطرة

وال تسري شهادات السالمة .يرجى إحالة جميع أعمال الصيانة إلى فنيي الصيانة المؤهلين .وال يوجد بداخل الجهاز قطع يمكن للمستخدم صيانتها بنفسه .ا على الحياةًتشكّـل فولتية هذا الجهاز خطر :تحذير
.عند تغيير فولتية التشغيل عن ما تم ضبطه في المصنع

.فقط AA يجب التشغيل باستخدام بطاريات بحجم .قد تواجه خطر االنفجار في حال إعادة تركيب بطارية غير صحيحة :تحذير

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

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

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

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

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

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

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

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

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

معلومات مهمة حول المنتج
معلومات الترخيص

قد يؤدي .استشر سلطتك المحلية للتعرف على المتطلبات المحتملة .قد يكون من الضروري في بعض المناطق استخراج ترخيص وزاري لتشغيل هذا الجهاز :الترخيص
يتحمل المستخدم استخراج .عليها بشكل صريح إلى إبطال سلطتك في تشغيل هذا الجهاز Shure Incorporated إدخال أي تغييرات أو تعديالت لم توافق شركة
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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

معلومات للمستخدم
:تخضع عملية التشغيل للشرطين التاليين .FCC من قوانين 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

تم تصميم هذه الحدود .FCC من قواعد 15 بالبند ًجد أنه متوافق مع حدود الجهاز الرقمي من الفئة ب وذلك عمالُتم إخضاع هذا الجهاز لالختبار وو :ملحوظة
يستعمل هذا الجهاز طاقة الترددات الالسلكية ويقوم بتوليدها وإشعاعها وقد يتسبب في حدوث .لتوفير الحماية المقبولة ضد التشويش الضار في البيئات السكنية

إذا .وعلى الرغم من ذلك، نحن ال نضمن عدم حدوث التشويش في بيئة معينة .تشويش ضار مع االتصاالت الالسلكية إذا لم يتم تركيبه واستخدامه حسب التعليمات
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، فنوصي المستخدم

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

.إعادة توجيه هوائي االستقبال أو تغيير مكانه
.زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز ووحدة االستقبال

.قم بتوصيل الجهاز بمقبس كهربي على دائرة مختلفة عن الدائرة التي يتم توصيل وحدة االستقبال بها
.تليفزيون محترف للمساعدة/استشارة الوكيل أو فني راديو

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

.الرجاء اتباع نظام إعادة التدوير اإلقليمي للبطاريات والتحزيم والنفايات اإللكترونية

)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

الشهادات
: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

:الممثل 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

.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

https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity
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IC: 616A-ULXD1 G50, 616A-ULXD1 H50, 616A-ULXD1 J50, 616A-ULXD1 L50; 616A-ULXD2 G50, 616A-ULXD2 H50, 616A-
ULXD2 J50, 616A-ULXD2 L50, 616A-ULXD1G50S, 616A-ULXD1H50S, 616A-ULXD1J50AS, 616A-ULXD2G50S, 616A-

ULXD2H50S, 616A-ULXD2J50AS.

FCC: DD4ULXD1G50, DD4ULXD1H50, DD4ULXD1J50, DD4ULXD1L50; DD4ULXD2G50, DD4ULXD2H50, DD4ULXD2J50,
DD4ULXD2L50, DD4ULXD1-G50, DD4ULXD1-H50, DD4ULXD1-J50A, DD4ULXD1-X52, DD4ULXD2-G50, DD4ULXD2-H50,

DD4ULXD2-J50A, DD4ULXD2-X52 .

IC: 616A-ULXD1X52، 616A-ULXD2X52

FCC: DD4ULXD1X52، DD4ULXD2X52

IC: 616A-ULXD1V50، 616A-ULXD2V50

FCC: DD4ULXD1V50، DD4ULXD2V50

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

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

.IEC 60065 يتوافق مع متطلبات السالمة الكهربائية المستندة إلى

）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。

معلومات للمستخدم
:تخضع عملية التشغيل للشرطين التاليين .FCC من قوانين 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

تم تصميم هذه الحدود .FCC من قواعد 15 بالبند ًجد أنه متوافق مع حدود الجهاز الرقمي من الفئة ب وذلك عمالُتم إخضاع هذا الجهاز لالختبار وو :ملحوظة
يستعمل هذا الجهاز طاقة الترددات الالسلكية ويقوم بتوليدها وإشعاعها وقد يتسبب في حدوث .لتوفير الحماية المقبولة ضد التشويش الضار في البيئات السكنية

إذا .وعلى الرغم من ذلك، نحن ال نضمن عدم حدوث التشويش في بيئة معينة .تشويش ضار مع االتصاالت الالسلكية إذا لم يتم تركيبه واستخدامه حسب التعليمات
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، فنوصي المستخدم

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

.إعادة توجيه هوائي االستقبال أو تغيير مكانه
.زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز ووحدة االستقبال

.قم بتوصيل الجهاز بمقبس كهربي على دائرة مختلفة عن الدائرة التي يتم توصيل وحدة االستقبال بها
.تليفزيون محترف للمساعدة/استشارة الوكيل أو فني راديو

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

.ال تتوافر أي معلمات تحكم في الطاقة أو التردد من جانب المستخدم أو أي معلمات أخرى بخالف تلك المحددة في دليل التشغيل هذا
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)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

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.
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