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Stem Room   
دليل اإلعداد

إعداد غرفتك األولى
ومع ذلك، ينشر معظم العمالء العديد من أجهزة .USB بصورة مستقلة في الغرفة عبر اتصال Tableو Wall ، مثلStem Ecosystem أجهزة يمكن استخدام بعض

Stem Ecosystem Platform الفيديو لديهم، والتي تتطلب/في أنظمة الصوت Hub أو Hub Express.

.المرفق USB ، ثم وصّـِـل الجهاز بكمبيوتر الغرفة باستخدام كابل+PoE إلمداد الوحدة بالطاقة عبر 1 الخطوة بشكل مستقل، اتبع Table أو Wall إلعداد جهاز

:، اتبع الخطوات التالية)أو األحدث من البرنامج الثابت 2.7 باستخدام اإلصدار( متعددة Stem إلعداد أجهزة

Stem وصّـِـل كل أجهزة ①
.Stem على أجهزة RJ45 حدد موقع موصل الشبكة

).+PoE( استخدم كابل الشبكة المرفق لتوصيل كل األجهزة بمنفذ الشبكة الذي يوفر الطاقة
.Hub Express أو Hub على USB حدد موقع منفذ

.بجهاز الكمبيوتر أو جهاز عقد المؤتمرات الذي يستضيف برنامج الترميز Hub Express أو Hub المرفق لتوصيل USB استخدم كابل

االنتظار حتى يتم إقالع أجهزتك بالكامل ②
.بالكامل، سوف تسمع إشارة صوتية Tableو Wallو مكبر الصوت عند تمهيد
.ا باللون األزرق المصمتًبشكل كامل، سوف ترى ضوء Hub Expressو Hubو Ceiling عند إقالع

Stem Ecosystem Platform الوصول إلى ③
iOS باستخدام متصفح الويب أو تطبيق Stem Ecosystem Platform الموجودة في متناول اليد، يمكنك االتصال بمنصة Stem وفقًـا لتكوين الشبكة وأجهزة

.التي تعمل باللمس Stem Control أو لوحة التحكم Android أو تطبيق

:Wall أو Table أو مكبر الصوت عبر متصفح الويب باستخدام Stem Ecosystem Platform الوصول إلى
سينطق موجّـِـه صوتي .ٍثوان 5 واحد لمدة ٍفي آن Wall أو Table أو مكبر الصوت الموجودين على [-]و [+] اضغط على زري مستوى الصوت

.الخاص بالجهاز IP عنوان
.نفسها Stem Ecosystem أجهزة وصّـِـل جهاز كمبيوتر بشبكة

.Stem ecosystem هذا في متصفح ويب على الكمبيوتر للوصول إلى برنامج IP اكتب عنوان
.4 الخطوة تابع إلى

):DHCP يتطلب شبكة بخادم( التي تعمل باللمس Stem Control عبر لوحة تحكم Stem Ecosystem Platform الوصول إلى
.1 الخطوة لديك، باتباع التعليمات الواردة في Stem Control وصّـِـل وحدة

.4 الخطوة ، تابع إلىControl بعد تشغيل
):إلى الشبكة الالسلكية ًيتطلب وصوال( Android أو iOS تطبيقات عبر Stem Ecosystem Platform الوصول إلى

.ويمكن تنزيلها من متاجر التطبيقات المعنية iOS أو Android لألجهزة اللوحية التي تعمل بنظام Stem تتوفر تطبيقات
.نفسها، وقم بتشغيل التطبيق للوصول إلى اإلعداد Stem بشبكة أجهزة Wi-Fi بمجرد تنزيلها، وصّـِـل الجهاز عبر

.4 الخطوة تابع إلى
:عبر متصفح الويب Stem Ecosystem Platform الوصول إلى ④

من Stem Upgrader ل تطبيقِّ، فنز[-]و [+] ، أو إذا لم يمكن الوصول إلى زري مستوى الصوتWall أو Table أو مكبر الصوت إذا لم يتوفر
.وثبّـِـته Microsoft Store متجر

.نفسها Stem وصّـِـل الكمبيوتر بشبكة أجهزة
.Stem ألي من أجهزة IP ن عنوانِّدو .Stem Upgrader شغّـِـل تطبيق
.Stem Ecosystem Platform هذا في متصفح الويب على الكمبيوتر نفسه للوصول إلى برنامج IP اكتب عنوان

.4 الخطوة تابع إلى
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مؤسسة إنشاء ④
على Stem Ecosystem Platform يجب أن يتم عرض ،3 الخطوة بعد إكمال .الموجودة على الشبكة عن طريق االتصال بأي منها Stem يمكنك إدارة كل أجهزة

.جهازك

تحديد لغتك، إذا كانت غير اإلنجليزية
.في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة "اإلنجليزية" انقر فوق الزر

.انقر فوق لغتك
يمكن .مؤسسة سيتم توجيه كل األجهزة الجديدة أو األجهزة التي تمت إعادة ضبطها على إعدادات المصنع، برسالة تسألك عمّـا إذا كنت تريد إضافتها إلى

.Stem عن طريق إبقاء الغرف واألجهزة محمية بكلمة مرور لمنع الوصول غير المصرح به إلى النظام البيئي لـ طبقة أمان إضافية لهذا أن يضيف
.واتبع الموجهات التي تظهر على الشاشة نعم انقر فوق

.جديدة مؤسسة على الشبكة، فسيوجّـِـهك برنامج اإلعداد إلى إنشاء Stem إذا كان الجهاز الذي يتم إعداده هو أول جهاز
.جديدة مؤسسة اتبع الموجهات التي تظهر على الشاشة إلنشاء

ستتشارك كل األجهزة في المؤسسة كلمة المرور .ن كلمة المرور الخاصة بك حيث ستحتاج إليها عند الوصول إلى إعدادات الجهاز في المستقبلِّدو
.نفسها

.Stem فاتصل بقسم سعادة عمالء الخاصة بك، المؤسسة إذا نسيت كلمة مرور :ملحوظة

الخاصة بك المؤسسة إضافة كل األجهزة إلى ⑤
:المؤسسة إلضافة األجهزة إلى .حتى تتمكن من استخدامها المؤسسة الموجودة على الشبكة إلى Stem Ecosystem أجهزة تجب عليك إضافة كل

. > Ecosystem أجهزة الرئيسية، انتقل إلى Stem على صفحة
.المؤسسة ر هذا اإلجراء مع كل جهاز خارجّكر .المؤسسة واكتب كلمة مرور )مؤسسة لإلشارة إلى عدم انتماء الجهاز إلى( ا بنص أحمرًحدد جهاز

.احصل على مزيد من المعلومات حول كيفية عرض األجهزة في قائمة األجهزة

إنشاء غرفة ⑥
:إلنشاء غرفة .يسمح هذا ألجهزتك أن تعمل في تناغم باعتبارها نقطة نهاية صوتية واحدة .، يمكنك إنشاء غرفةالمؤسسة بعد أن تنضم جميع أجهزتك إلى

.غرفة إضافة > البيئي النظام انتقل إلى

. لتسمية غرفتك، انقر فوق
.وحدد جميع األجهزة التي ترغب في إضافتها أجهزة إضافة بعد أن تنتهي من إعادة تسمية الغرفة، انقر فوق

. لتأكيد اختيارك، انقر فوق

.إلعداد غرف إضافية 4 الخطوة ارجع إلى .ستعمل كل األجهزة التي تمت إضافتها إلى الغرفة كنظام واحد داخل تلك الغرفة

)اختياري( الميزات اإلضافية

تعديل الغرفة
.تعديل الغرفة بعد أن تنشئ غرفتك وتقوم بتعيين األجهزة، قم بتشغيل

ًتقوم األجهزة تلقائيّـًـا بإجراء معايرة ذاتية من أجل تحقيق األداء األمثل بناء .يرسل كل جهاز إشارة صوتية ستساعده على تحليل المكونات الصوتية للغرفة
.على وضعها في الغرفة

:تعديل الغرفة لتشغيل
.وحدد الغرفة التي تريد تعديلها الغرف > البيئي النظام انتقل إلى

.في قائمة وظائف الغرفة  انقر فوق

.أخرى في أي وقت يتم نقل الجهاز فيه إلى موقع جديد ً، وتأكّـد من تشغيله مرةتعديل الغرفة تأكّـد من إعداد األجهزة في مواقعها المطلوبة قبل تشغيل :ملحوظة

فحص الغرفة
.يحلل وضوح الصوت من أي مكان في الغرفة ٍثوان 5 ، وهو اختبار مدتهفحص الغرفة ، يمكنك استخدامتعديل الغرفة بعد تشغيل
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:فحص الغرفة لتشغيل
.وحدد الغرفة التي تريد فحصها الغرف > البيئي النظام انتقل إلى

قد تم إنشاؤه، فأضف تصميم الغرفة واسحب األجهزة وأفلتها في الغرفة تصميم غرفة إذا لم يكن هناك .حسب تصميم الغرفة المخطط تحرير حدد
.تأكّـد من أن األجهزة الموجودة في التصميم موضوعة في الموقع الفعلي نفسه الذي توجد فيه داخل الغرفة .

.ٍثوان 5 واطلب منه أن يتحدث لمدة  أثناء وجود شخص ما في الغرفة، انقر فوق
.بمجرد اكتمال التسجيل، تظهر خريطة حرارية متناسقة األلوان تبرز جودة الصوت لمناطق مختلفة في الغرفة

إذا أظهرت الخريطة الحرارية تغطية غير كافية، يمكنك فحص الغرفة مرة أخرى، أو التفكير في نقل أجهزتك إلى موقع آخر لتحقيق مستوى التقاط
.صوت أفضل

لديك Stem اختبار إعداد غرفة
.المرفق USB-B إلى USB-A بجهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام كابل من Stem قم بتوصيل جهاز

Hub بين USB سوف تكون وصلة .Stem Hub Express أو Stem Hub في غرفتك، يجب عليك استخدام Stem عند استخدام أكثر من جهاز
.والكمبيوتر

لمساعدتك على تنفيذ المكالمة التجريبية، ولإلجابة عن Stem فريق سعادة عمالء يتوفر .ابدأ مكالمة تجريبية باستخدام برنامج عقد المؤتمرات الذي تفضله
.أي أسئلة أخرى قد ترغب في طرحها

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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