
PETUNJUK PENTING KESELAMATAN
1. BACA petunjuk ini.
2. SIMPAN petunjuk ini.
3. PATUHI semua peringatan.
4. IKUTI semua petunjuk.
5. JANGAN gunakan perangkat ini dekat dengan air.
6. CUKUP DIBERSIHKAN dengan kain lap kering.
7. JANGAN halangi semua bukaan ventilasi. Biarkan jarak yang cukup

dengan lubang udara yang cukup dan pasang sesuai petunjuk pabrik.
8. JANGAN pasang dekat dengan sumber panas seperti radiator, kisi-kisi

tungku pemanas, kompor, atau perangkat lain (termasuk amplifier) yang
menghasilkan panas. Jangan taruh sumber api terbuka pada produk ini.

9. JANGAN abaikan tujuan keamanan steker terpolarisasi atau jenis pem-
bumian. Steker terpolarisasi memiliki dua bilah di mana bilah yang satu
lebih lebar dari yang lain. Steker jenis pembumian memiliki dua bilah
dan tonjolan pembumian ketiga. Bilah yang lebih lebar atau tonjolan
ketiga disediakan untuk keselamatan Anda. Jika steker yang disediakan
tidak cocok dengan stopkontak Anda, hubungi petugas listrik untuk
penggantian stopkontak yang sudah lama itu.

10. LINDUNGI kabel listrik agar aman dari injakan atau jepitan, terutama
pada steker, stopkontak terbuka, dan titik yang menonjol dari perangkat
itu.

11. HANYA GUNAKAN kelengkapan/aksesori yang ditetapkan pabrik.
12. GUNAKAN hanya dengan kereta dorong, penyangga, tripod, braket atau

meja yang ditetapkan oleh pabrikan, atau yang dijual bersama perangkat
tersebut. Bila menggunakan kereta dorong, gunakan secara hati-hati
ketika memindahkan secara bersama-sama kereta dorong/perangkat
tersebut untuk menghindari cedera karena perangkat terguling.

13. CABUT perangkat ini selama petir atau bila tidak digunakan untuk waktu
yang lama.

14. SERAHKAN semua servis ke petugas ahli. Servis diperlukan apabila
perangkat tersebut sudah rusak dalam cara apapun, seperti kabel catu
daya atau steker rusak, cairan tertumpah atau ada benda yang jatuh ke
dalam perangkat, perangkat sudah terpapar hujan atau lembab, tidak
bekerja normal, atau perangkat pernah jatuh.

15. JANGAN paparkan perangkat dengan tetesan dan percikan. JANGAN
letakkan benda yang penuh dengan cairan, seperti pot bunga di atas
perangkat tersebut.

16. Steker INDUK atau tusuk kontak harus tetap siap digunakan.
17. Kebisingan Perangkat ini yang bersumber dari udara tidak melebihi 70dB

(A).
18. Perangkat dengan konstruksi KELAS I harus dihubungkan ke stopkontak

soket INDUK dengan sambungan pembumian untuk pengaman.
19. Untuk mengurangi resiko kebakaran atau sengatan listrik, jangan pa-

parkan perangkat ini dengan hujan atau lembab.
20. Jangan coba-coba memodifikasi produk ini. Melakukannya dapat

menyebabkan cedera diri dan/atau kerusakan produk.
21. Jalankan produk ini di dalam jarak suhu kerja yang ditetapkan.

Penjelasan Simbol

Awas: risiko sengatan listrik

Awas: risiko bahaya (Lihat catatan.)

Arus searah
Arus bolak-balik
Hidup (Catu)

Peralatan dilindungi seluruhnya dengan ISOLASI GANDA atau
ISOLASI DIPERKUAT.

Siaga

Peralatan tidak boleh dibuang bersama limbah umum/rumah
tangga

PERINGATAN: Voltas pada peralatan ini membahayakan keselamatan.
Komponen bagian dalam tidak dapat diservis pengguna. Serahkan semua
servis ke petugas ahli. Sertifikasi keamanan tidak berlaku jika voltase kerja
yang ditetapkan pabrik diubah.

PERINGATAN: Produk ini mengandung bahan kimia yang menurut Negara
Bagian California menyebabkan penyakit kanker dan cacat lahir atau bahaya
reproduktif lainnya.

Deskripsi Umum
Shure PA805Z2-RSMA adalah antena direksional pasif yang menyempur-
nakan kinerja RF dengan menolak sinyal RF yang di luar sumbu. Diposisikan
di jarak jauh, antena dapat diarahkan langsung ke pemancar.

Antena dipasangkan ke dudukan mikrofon atau ke braket terpisah yang di-
pasang di dinding, dan menghadirkan keuntungan berikut dibanding antena
segala arah setengah gelombang:

• Mengurangi Gangguan
• Meningkatkan rasio sinyal RF ke derau
• Penguatan antena (8 dBi) membantu mengatasi hilang sinyal

Petunjuk Pemasangan
1. Tentukan panjang kabel yang diperlukan untuk menghubungkan masing-masing antena ke penerima atau antena/sistem distribusi daya. Gunakan sependek

mungkin kabel, karena kabel yang lebih panjang menjalankan kenaikan daya dan kehilangan sinyal.
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Penting: Hanya gunakan kabel SMA polaritas terbalik low-loss untuk mencegah kehilangan sinyal.
2. Gunakan kabel SMA polaritas terbalik untuk menghubungkan antena ke masing-masing port ANTENNA A dan ANTENNA B penerima atau antena/sistem

distribusi daya.
3. Tempatkan antena sedemikian rupa sehingga tidak ada sesuatu yang merintangi jarak pandang ke pemancar (termasuk penonton). Arahkan antena ke

pemancar, dengan sisi bagian belakang menghadap ke sumber gangguan (titik akses Wi-Fi, misalnya). Menempatkan antena berjauhan meningkatkan
kinerja aneka frekuensi. Untuk kinerja yang optimal, minimalkan jarak antara pemancar dan antena dengan menempatkan antena di dekat panggung, bukan
di posisi depan rumah.

Catatan: Selalu jalankan tes "keliling" untuk memastikan jangkauan sebelum menggunakan sistem nirkabel selama pidato atau pentas. Lakukan eksperimen
penempatan antena untuk mendapatkan lokasi yang optimal. Bila perlu, tandai titik gangguan dan minta penyaji atau penampil menjauhi tempat tersebut.
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instr / aux

line

FW updateantenna B antenna A

GLXD4R

Pemilihan Kabel
Kehilangan
pada 2,4 GHzJenisPanjangKabel

1dBSMA Polaritas
Terbalik0,6 m (2 kaki)UA802-RSMA

1dB
SMA Polaritas

Terbalik1,8 m (6 kaki)UA806-RSMA

1,5dB
SMA Polaritas

Terbalik3 m (10 kaki)95C31342

Kehilangan
pada 2,4 GHzJenisPanjangKabel

3,3dB
SMA Polaritas

Terbalik7,6 m (25 kaki)UA825-RSMA

6,4dB
SMA Polaritas

Terbalik15,2 m (50 kaki)UA850-RSMA

6,8dB
SMA Polaritas

Terbalik30,4 m (100 kaki)UA8100-RSMA

Untuk bantuan teknis tambahan, hubungi Departemen Layanan Pelanggan
Shure

Aksesori Tambahan
95C31342Kabel SMA Terbalik 3 m (10 kaki) (1)
31B1856Adaptor Kuningan

Aksesori dan Suku Cadang Pengganti Opsional
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UA505-RSMAKit Braket Pemasangan Antena Jarak Jauh
UA846Z2Pengelola frekuensi (antena/sistem distribusi daya)
UA221-RSMAPembagi Antena Pasif SMA Polaritas Terbalik (900

MHz ISM, DECT, 2,4 GHz)
UA802-RSMAKabel SMA Polaritas Terbalik 0,6 m (2 kaki)
UA806-RSMAKabel SMA Polaritas Terbalik 1,8 m (6 kaki)
95C31342Kabel SMA Terbalik 3 m (10 kaki)
UA825-RSMAKabel SMA Polaritas Terbalik 7,6 m (25 kaki)
UA850-RSMAKabel SMA Polaritas Terbalik 15,2 m (50 kaki)
UA8100-RSMAKabel SMA Polaritas Terbalik 30,4 m (100 kaki)
95A32436Adaptor Bulkhead SMA Polaritas Terbalik, lockwasher,

mur

Spesifikasi
Jarak Frekuensi
<2:1 Voltage Standing Wave Ratio (VSWR)

2050 dengan 2700 MHz

Penguatan Antena
@ 2,45 GHz, khas

8 dBi

3dB Lebar Beam Horizontal
100 derajat

Efisiensi
@2,45 GHz, khas

89 %

Impedansi
50 Ω

Polarisasi
Linier

Rasio depan belakang
@ 2,45 GHz, khas

24dB

Jenis Konektor
SMA Polaritas Terbalik

Dimensi
105 x 164 x 27,5 mm H x W x D

Berat Netto
2,5oz.
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2.05  GHz
2.65  GHz
2.45  GHz

2.25  GHz

Corak Kutub

Sertifikasi
Produk ini memenuhi Persyaratan Utama terhadap semua petunjuk Eropa
terkait dan memenuhi syarat untuk penandaan CE.

Pernyataan Kesesuaian CE bisa diperoleh di: www.shure.com/europe/com-
pliance

Perwakilan Eropa Resmi:
Shure Europe GmbH
Markas Besar Eropa, Timur Tengah & Afrika
Bagian: Persetujuan EMEA
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Germany
Telepon: +49-7262-92 49 0
Faks: +49-7262-92 49 11 4
Email: info@shure.de
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