
IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
1. LEIA estas instruções.
2. GUARDE estas instruções.
3. PRESTE ATENÇÃO em todas as instruções.
4. SIGA todas as instruções.
5. NÃO use este aparelho perto de água.
6. LIMPE SOMENTE com um pano seco.
7. NÃO bloqueie nenhuma das aberturas de ventilação. Deixe distâncias

suficientes para ventilação adequada e instale de acordo com as in-
struções do fabricante.

8. NÃO instale próximo de nenhuma fonte de calor, tais como fogo aceso,
radiadores, bocais de aquecimento, fornos ou outros aparelhos que
produzam calor (inclusive amplificadores). Não coloque fontes de chamas
sobre o produto.

9. NÃO inutilize as características de segurança do conector polarizado ou
com pino de aterramento. Um conector polarizado possui duas lâminas
com uma mais larga do que a outra. Um conector com pino de aterra-
mento possui duas lâminas e um terceiro pino de aterramento. É
fornecida uma lâminamais larga ou o terceiro pino para a sua segurança.
Se por acaso o conector não se encaixar na tomada, chame um eletricista
para substituir a tomada obsoleta.

10. PROTEJA o cabo de alimentação, evitando que seja pisado ou que en-
rosque, especialmente nos conectores, nas tomadas elétricas de em-
prego geral e no ponto onde elas saem do aparelho.

11. USE SOMENTE acessórios/apetrechos especificados pelo fabricante.
12. USE somente com um carrinho, pedestal, tripé, suporte ou mesa especi-

ficados pelo fabricante ou vendidos com o aparelho. Quando utilizar um
carrinho, tenha cuidado ao movimentar o conjunto aparelho/carrinho
para evitar danos com a queda do mesmo.

13. DESLIGUE este aparelho da tomada elétrica durante tempestades com
relâmpagos ou quando não seja utilizado por longo período.

14. DEIXE toda a manutenção sob a responsabilidade de uma equipe de
manutenção qualificada. É necessário realizar a manutenção quando
por algummotivo o aparelho tiver sido danificado de alguma forma, como
por exemplo por dano do cabo de alimentação elétrica ou do seu
conector, por derramamento de líquido ou queda de objetos no aparelho,
se o aparelho tiver sido exposto à chuva ou à umidade, não esteja
operando normalmente ou tenha sofrido queda.

15. NÃO exponha o aparelho a respingos ou goteiras. NÃO coloque objetos
cheios de líquidos, tais como vasos, sobre o aparelho.

16. O plugueMAINS (rede elétrica) ou um acoplador de aparelho deve estar
sempre pronto para operação.

17. O ruído aéreo do Aparelho não ultrapassa 70 dB (A).
18. O aparelho com construção CLASSE I deve estar conectado à tomada

da rede elétrica com ligação à terra.
19. Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este

aparelho à chuva ou umidade.
20. Não tente modificar este produto. Isso poderá resultar em lesão pessoal

e/ou falha do produto.
21. Opere este produto dentro da faixa de temperatura de operação especi-

ficada.

Explicação dos Símbolos

Aviso: risco de choque elétrico

Aviso: risco de perigo (Veja observação)

Corrente direta
Corrente alternada
Ligado (Fonte)

Equipamento protegido por DUPLA ISOLAÇÃO ou ISOLAÇÃO
REFORÇADA

Em espera

Este equipamento não deve ser descartado em lixo comum

ATENÇÃO: As tensões neste equipamento podem causar acidentes fatais.
Não há peças internas que possam ser reparadas pelo usuário. Deixe toda
amanutenção a cargo de equipe demanutenção qualificada. As certificações
de segurança perderão a validade quando a tensão de operação ajustada
na fábrica for alterada.

ATENÇÃO:De acordo com o Estado da Califórnia, este produto contém um
produto químico que causa câncer e defeitos de nascimento ou outros danos
reprodutivos.

Descrição Geral
A Shure PA805Z2-RSMA é uma antena direcional passiva que melhora o
desempenho de RF ao rejeitar o sinal de RF fora do eixo. Posicionadas re-
motamente, antenas podem ser direcionadas diretamente para os transmis-
sores.

A antena é presa a um pedestal de microfone ou a um suporte separado de
parede e oferece os seguintes benefícios se comparada com as antenas de
meia onda omnidirecionais padrão:

• Interferência reduzida
• Melhoria na razão sinal/ruído de RF
• O ganho da antena (8 dBi) ajuda a superar a perda de cabo
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Instruções de Instalação
1. Determine o comprimento de cabo necessário para ser conectado ao sistema de distribuição do receptor ou da antena. Use o menor comprimento de cabo

possível, porque quanto mais longo o cabo, maior a perda de sinal e de energia.
Importante: Use apenas cabos SMA reversos de baixa perda para evitar perdas de sinal.

2. Use cabos SMA reversos para conectar a antena às portas ANTENNA A e ANTENNA B do sistema de distribuição da antena ou do receptor.
3. Posicione as antenas de modo que não haja nada obstruindo a linha de vista até o transmissor, incluindo a plateia. Aponte as antenas para os transmissores

com o lado de trás voltado para as fontes de interferência (pontos de acesso de Wi-Fi, por exemplo). Quanto mais distantes estiverem, melhor o desem-
penho de diversidade. Para obter ótimo desempenho, minimize a distância entre os transmissores e as antenas colocando as antenas perto do palco, e
não no espaço do público.

Observação: Sempre execute uma inspeção visual para verificar a cobertura antes de usar um sistema sem fio durante um discurso ou apresentação. Exper-
imente com o posicionamento da antena para encontrar o local ideal. Se necessário, marque os pontos cegos e peça que os apresentadores ou artistas evitem
tais áreas.
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Seleção de Cabo
Perda em 2,4

GHzTipoComprimentoCabo

1 dBSMA Reverso0,6 m (2 pés)UA802-RSMA

1 dBSMA Reverso1,8 m (6 pés)UA806-RSMA

1,5 dBSMA Reverso3 m (10 pés)95C31342

3,3 dBSMA Reverso7,6 m (25 pés)UA825-RSMA

Perda em 2,4
GHzTipoComprimentoCabo

6,4 dBSMA Reverso15,2 m (50 pés)UA850-RSMA

6,8 dBSMA Reverso30,4 m (100 pés)UA8100-RSMA

Para assistência técnica adicional, ligue para o Departamento de Assistência
Técnica Shure.

Acessórios Incluídos
95C31342Cabo SMA Reverso de 3 m (10 pés) (1)
31B1856Adaptador de Latão
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Acessórios Opcionais e Peças de Substituição
UA505-RSMAKit do Suporte de Montagem da Antena Remota
UA846Z2Gerenciador de Frequência (antena/sistema de dis-

tribuição de alimentação)
UA221-RSMADivisor de Antena Passiva com SMA Reverso (900

MHz ISM, DECT, 2,4 GHz)
UA802-RSMACabo SMA Reverso de 0,6 m (2 pés)
UA806-RSMACabo SMA Reverso de 1,8 m (6 pés)
95C31342Cabo SMA Reverso de 3 m (10 pés)
UA825-RSMACabo SMA Reverso de 7,6 m (25 pés)
UA850-RSMACabo SMA Reverso de 15,2 m (50 pés)
UA8100-RSMACabo SMA Reverso de 30,4 m (100 pés)
95A32436Adaptadores de Antepara SMA Reversos, arruela de

pressão, porca

Especificações
Faixa de Frequência
<2:1 SWR (Tensão da Razão de Onda Estacionária)

2050 a 2700 MHz

Ganho da antena
@ 2,45 GHz, típico

8 dBi

3 dB Largura do Feixe Horizontal
100 graus

Eficiência
@2,45 GHz, típico

89 %

Impedância
50 Ω

Polarização
Linear

Relação F/B
@ 2,45 GHz, típico

24 dB

Tipo de Conector
SMA Reverso

Dimensões
105 x 164 x 27,5 mm A x L x P

Peso Líquido
2,5 oz.
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2.05  GHz
2.65  GHz
2.45  GHz

2.25  GHz

Padrão polar

Certificações
Atende a todos os requisitos essenciais das Diretivas Europeias relevantes
e pode exibir a marca CE.

A Declaração de Conformidade da CE pode ser obtida em:
www.shure.com/europe/compliance

Representante Autorizado Europeu:
Shure Europe GmbH
Headquarters Europe, Middle East & Africa
Department: EMEA Approval
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Alemanha
Telefone: +49-7262-92 49 0
Fax: +49-7262-92 49 11 4
E-mail: info@shure.de
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