
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.

Deskripsi Umum
Pengelola Frekuensi GLX-D mendistribusikan sinyal RF dan daya DC untuk
penerima GLXD4R Shure. Sistem yang dapat dipasang pada rak ini
meningkatkan jumlah saluran dan mengurangi jumlah antena dan catu daya
yang diperlukan. Penerima GLXD4R yang dihubungkan ke Pengelola
Frekuensi GLX-D akan beroperasi dengan cara yang secara spektrum paling
efisien.

Fitur
• Memperbaiki kinerja RF pada penerima GLXD4R yang terhubung
• Meningkatkan jumlah saluran dengan pengelolaan frekuensi yang lebih

efisien
• Mendistribusikan sinyal RF dan daya ke enam penerima

• Port kaskade menghubungkan pengelola frekuensi kedua untuk hingga
11 penerima

• Menggabungkan antena dan catu daya untuk memudahkan penyetelan
• Dapat dipasang pada rak peralatan standar 19 inci
• Mendukung penempatan antena jarak jauh
• Konstruksi serba-logam
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Komponen yang disertakan • Perangkat keras pemasangan di rak
• Catu daya eksternal
• (6) kabel daya DC berulir
• (2) SMA Polaritas Terbalik Kabel

Aksesori dan Suku Cadang Pengganti Opsional
PA805Z2-RSMAAntena Direksional Pasif 2,4 GHz

UA505-RSMADudukan Dinding untuk PA805-RSMA dan
UA8-2.4GHZ

UA8-2.4GHZAntena Gelombang 1/2, 45 derajat (2,4 GHz)

UA802-RSMAKabel SMA Balik 0,6 m (2 kaki)

UA806-RSMAKabel SMA Balik 1,8 m (6 kaki)

UA825-RSMAKabel SMA Balik 7,6 m (25 kaki)

UA850-RSMAKabel SMA Balik 15,2 m (50 kaki)

UA8100-RSMAKabel SMA Balik 30,4 m (100 kaki)

PS60Catu Daya

95A32436Adaptor Bulkhead SMA Balik

95W8631Mur

95X8631Ring

Panel Depan dan Belakang

① Konektor Antena A
Pasang antena dan hubungkan ke input antena A di panel belakang.

② LED Daya
Menyala saat unit aktif.

③ Tombol Daya
Menyalakan dan mematikan sistem.

④ Konektor Antena B
Pasang antena dan hubungkan ke input antena B di panel belakang.

⑤ Input Daya
Menghubungkan ke catu daya eksternal yang disediakan.

⑥ Output Daya
Hubungkan ke input daya receiver.
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⑦ Pembaruan Firmware (USB)
Hubungkan ke komputer untuk mengunduh pembaruan firmware.

⑧ Input RF Antena B
Gunakan kabel SMA balik untuk menghubungkan antena.

⑨ Konektor B Kaskade RF
Hubungkan ke input antena pengelola frekuensi kedua, atau hubungkan receiver keenam.
Catatan: Jangan gunakan output RF lain untuk menghubungkan ke pengelola frekuensi kedua.

⑩ Konektor B RF
Hubungkan ke input B antena receiver.

⑪ Konektor A RF
Hubungkan ke input A antena receiver.

⑫ Konektor A Kaskade RF
Hubungkan ke input antena pengelola frekuensi kedua, atau hubungkan receiver keenam.
Catatan: Jangan gunakan output RF lain untuk menghubungkan ke pengelola frekuensi kedua.

⑬ Input RF Antena A
Gunakan kabel SMA balik untuk menghubungkan antena.

Sambungan Perangkat Keras
1. Hubungkan setiap antena ke output antenna A dan antenna B pada panel belakang pengelola frekuensi.
2. Jika memasang di rak peralatan, gunakan perangkat keras pemasangan yang disertakan untuk memasang seperti yang ditunjukkan.
3. Hubungkan catu daya ke stopkontak dan ke power in pada pengelola frekuensi.
4. Alirkan daya ke setiap penerima dengan menghubungkan kabel daya DC antara power out dan input power penerima.
5. Gunakan kabel SMA terbalik untuk menghubungkan port RF A dan RF B pengelola frekuensi ke masing-masing input antenna A dan antenna B penerima.

Catatan: Jika memasang antena secara jarak jauh, lihat Penempatan Antena secara Jarak Jauh.
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UA846Z2

GLX-D FREQUENCY MANAGER

Kabel Daya DC 15 V
Kabel SMAPolaritas Terbalik

Memilih Grup Frekuensi
Pengelola Frekuensi GLX-D menciptakan grup frekuensi bersama untuk digunakan oleh semua penerima dan menetapkan frekuensi ke setiap penerima secara
otomatis. Jika terjadi gangguan, pengelola frekuensi akan menetapkan frekuensi baru tanpa melemahkan audio.

Penggunaan grup frekuensi bersama untuk semua penerima mencegah satu penerima menggunakan semua frekuensi terbaik, yang dapat terjadi jika Anda
menyetel beberapa penerima GLXD4R tanpa pengelola frekuensi. Penggunaan grup frekuensi yang lebih besar secara bersama-sama juga meningkatkan ke-
andalan RF penerima.

1. Tekan tombol power untuk menghidupkan pengelola frekuensi.
2. Tekan tombol power pada penerima pertama. LED data sync putih akan berkedip selagi mencari frekuensi.
3. Pilih grup untuk semua penerima dengan menekan dan menahan tombol group selama dua detik.
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CatatanLatensiJumlah Saluran
(Jumlah Penerima)Grup

4 ms6 khas, 9 maksimumA

Grup terbaik jika Anda mengalami gangguan.7,3 ms9 khas, 11 maksimumB

Menautkan Pemancar dan Penerima
Tips: Nyalakan dan tautkan satu pasang pemancar dan penerima untuk
mencegah pemancar menaut ke penerima yang salah.

1. Setelahmemilih grupmenggunakan penerima pertama, nyalakan peman-
car pertama. LED rf biru akan berkedip selama pemancar dan penerima
membentuk tautan. LED rf akan menyala biru padat saat tautan selesai.

2. Nyalakan pemancar kedua dan ulangi untuk setiap pasangan peneri-
ma/pemancar tambahan agar menyelesaikan tautan.

Menghubungkan Dua Pengelola Frekuensi GLX-D
Jika menggunakan lebih dari enam penerima, gunakan port cascade A dan cascade B untuk menghubungkan dua Pengelola Frekuensi GLX-D. Pengelola
frekuensi dapat di-kaskade satu kali untuk maksimum 11 penerima.

1. Gunakan kabel SMA balik untuk menghubungkan port cascade A dan cascade B pada pengelola frekuensi pertama ke port antenna A dan antenna B pada
pengelola frekuensi kedua.

2. Hubungkan penerima seperti ditunjukkan pada diagram. Misalnya, gunakan port A2 dan B2 untuk menghubungkan penerima kedua, lalu gunakan port A3
dan B3 untuk menghubungkan penerima ketiga. Port cascade A dan cascade B pada pengelola frekuensi kedua tersambung ke penerima keenam.

Catatan: Jangan gunakan pembagi antena pasif dengan pengelola frekuensi. Fitur-fitur pengelola frekuensi tidak akan berfungsi.

A1B1

B2

B3

B4

B5

A2

A3

A4

A5

A1B1

B2

B3

B4

B5

A2

A3

A4

A5

B6 A6
Kabel Daya DC 15 V
Kabel SMAPolaritas Terbalik

Penempatan Antena secara Jarak Jauh
Ikuti panduan ini saat memasang antena di kejauhan:

• Kurangi jarak antara pemancar dan antena.
• Pasang antena berjauhan satu sama lain untuk meningkatkan kinerja.

• Tempatkan antena sedemikian rupa sehingga tidak ada apa pun yang
menghalangi jarak pandang ke pemancar, termasuk penonton.

• Selalu jauhkan antena dari benda logam dan antena lain.
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• Gunakan hanya kabel SMA balik low-loss untuk menghindari sinyal RF
yang lemah.
⁃ Pelajari spesifikasi kabel dan hitung sinyal yang hilang untuk bentan-

gan kabel yang diinginkan.
• Gunakan kabel tanpa sambungan dari antena ke receiver untuk

meningkatkan keandalan sinyal.

• Selalu jalankan tes keliling untuk memastikan jangkauan sebelum
menggunakan sistem nirkabel selama pidato atau pertunjukan. Lakukan
eksperimen penempatan antena untukmendapatkan lokasi yang optimal.
Bila perlu, tandai titik gangguan dan minta pembawa acara atau artis
menjauhi tempat tersebut.

Layar Saluran Penerima
Ketika tersambung ke pengelola frekuensi, masing-masing bidang saluran
penerimamenampilkan pengenal yang unik yang tidak akan berubah kecuali
Anda mencolokkan ke sejumlah port yang berbeda pada pengelola
frekuensi. Gunakan layar saluran ini untuk membantu melabeli pemancar
atau untuk mengidentifikasi ke mana masing-masing penerima dicolokkan
ke pengelola frekuensi.

Layar Saluran
Penerima

Nomor Port
Pengelola
Frekuensi

Pengelola Frekuensi

11

Pengelola frekuensi #1

22

33

44

55

6*6 (kaskade)*

61

Pengelola frekuensi #2

72

83

94

A5

B6 (kaskade)

*Jika menggunakan dua pengelola frekuensi, port kaskade ini menyambung
ke pengelola frekuensi kedua, sehingga tidak ada tampilan saluran penerima.

Penerima GLXD4 dan GLXD6
Penerima GLXD4 dan GLXD6 tidak dapat dihubungkan ke Pengelola
Frekuensi GLX-D.

Jika Anda ingin menggunakan penerima GLXD4 atau GLXD6 bersama se-
buah pengelola frekuensi, setel penerima GLXD4/GLXD6 lebih dahulu. Lalu
nyalakan dan setel pengelola frekuensi.

Catatan:Menggunakan penerimaGLXD4/GLXD6 bersama dengan pengelola
frekuensi akan mempengaruhi jumlah maksimum saluran yang dapat Anda
operasikan dengan masing-masing grup.

Spesifikasi
UA846Z2

Persyaratan-Persyaratan Daya
15 V DC

Output DC
15 V DC (x6)

Arus Output
Total gabungan dari semua output DC

3,8 A, maksimum

Jarak Suhu Kerja
−18°C dengan 63°C

Dimensi
45 x 483 x 192 mm (1,8 x 19 x 7,6 in.) H x W x D

Berat Netto
1,63 kg (3,6 lbs)

RF Input

Jenis Konektor
SMA Polaritas Terbalik

Jarak Frekuensi FR
2400 dengan 2483.5 MHz
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Isolasi Port Penerima
35dB, khas

Impedansi
50 Ω

Daya Input Antena Maksimum
-10 dBm

Daya Input Port Penerima Maksimum
+15 dBm

RF Output

Jarak Frekuensi FR
2400 dengan 2483.5 MHz

Titik Pertemuan Output (TPO3)
48 dBm, khas

Jenis Konektor
SMA Polaritas Terbalik

Impedansi
50 Ω

Isolasi Terbalik
Output ke Input

35dB, khas

Penguatan
Input ke sembarang port output

−3 dengan 0dB

Sertifikasi
Perangkat ini memenuhi Bagian 15 Peraturan FCC. Pengoperasian tunduk
kepada dua kondisi berikut ini: (1) perangkat ini kemungkinan tidak menye-
babkan gangguan berbahaya, dan (2) perangkat ini harus menerima adanya
gangguan, termasuk gangguan yang mungkin menyebabkan alat bekerja
tidak sesuai yang diinginkan.

Memenuhi persyaratan utama mengikuti Petunjuk Uni Eropa:

• Petunjuk R&TTE 2014/53/EU

• Petunjuk WEEE 2002/96/EC sebagaimana telah diubah dengan nomor
2008/34/EC

• Petunjuk RoHS 2011/65/EC
Catatan: Silahkan ikuti skema daur ulang di wilayah Anda untuk limbah
baterai dan elektronik

Label Kepatuhan Industry Canada ICES-003: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Perangkat ini memenuhi lisensi Industry Canada-kecuali standar RSS. Pen-
goperasian alat ini sesuai dengan dua kondisi berikut: (1) Alat ini kemungkinan
tidak menyebabkan gangguan, dan (2) alat ini harus menerima adanya
gangguan, termasuk gangguan yang mungkin menyebabkan alat bekerja
tidak sesuai yang diinginkan.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables
aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux
conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2)
l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi,
même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

"EU Declaration of Conformity" (Pernyataan Kesesuaian UE) dapat diperoleh
dari Shure Incorporated atau sebagian perwakilannya di Eropa. Untuk infor-
masi kontak silahkan kunjungi www.shure.com

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

Pemberitahuan Paten
Nomor paten A.S. 9,019,885.
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