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SHA900
Portable Amplifier

Deskripsi Umum
Shure SHA900 adalah amplifier headphone portabel yang ringkas dan kompatibel dengan sumber audio analog 
dan digital. Konversi dengan kualitas audiophile menghasilkan sinyal audio yang sangat detail melalui koneksi 
USB micro-B, sedangkan komponen analog premium menghasilkan jalur sinyal yang tidak berwarna dan bersih 
untuk sumber audio analog. Seperangkat aksesori yang diberikan meliputi kabel Lightning , kabel USB micro-B, 
dua kabel 3,5 mm, dan adaptor daya AC.

Fitur
• Sambungkan ke sumber audio digital (USB) dan analog
• Mendukung hingga audio digital 24-bit, 96 kHz
• Menggunakan tenaga baterai internal, pengisian ulang baterai Lithium-ion
• Equalizer parametrik empat band, pembatas, dan bantalan input
• Preset pengguna khusus dan dari pabrik

Kontrol dan Navigasi

Menyalakan/mematikan daya: Tekan lama tombol daya ②
Menyesuaikan volume: Putar kenop kontrol ①
Mengakses menu: Klik kenop kontrol dua kali ①
Berpindah-pindah menu: Putar kenop kontrol ①

®
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Pilih item: Tekan tombol kenop kontrol ①
Kembali ke layar sebelumnya: Tekan tombol daya ②
Mengunci/membuka kunci kontrol: Geser sakelar tahan ③ untuk mengunci dan membuka kunci tombol daya 
dan kenop kontrol. Jika sakelar menampilkan latar belakang merah, fitur penahanan sakelar diaktifkan.

Setup

Step 1: Connect a pair of headphones or earphones to the amplifier
Plug into the amplifier with the amplifier powered off.

Step 2: Connect a sound source to the amplifier
Set the INPUT switch to LINE for analog 3.5 mm sources or USB for digital sources.

3.5 mm input (analog 
audio)

Plug the audio device into the LINE IN input and set the INPUT switch to LINE. To 
charge the battery while using an analog source, connect the amplifier to a 
computer or external battery.

Connecting to an Analog Source
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USB (digital audio and 
power)

Use the USB cable when listening to music from a computer or other USB-
equipped device and set the INPUT switch to USB. When connected to a 
computer, USB simultaneously streams digital audio and charges the amplifier 
battery.
Note: You have the option to disable automatic charging in the Utilities menu.

Connecting to a USB Source

Step 3: Power on the amplifier
The driver automatically installs when the amplifier is first plugged into a device. The SHA900 should take over as 
the default audio device.

Note: Volume controls are disabled on Windows, Mac, and iOS. Volume should be adjusted only by using the amp 
volume knob for best performance. Ensure that volume is maximized in iTunes or the Windows Media Player.

Firmware
Firmware adalah perangkat lunak yang dipasang di setiap komponen yang mengontrol fungsionalitas. Secara 
berkala, versi baru firmware dikembangkan untuk memberikan beragam fitur dan penyempurnaan tambahan. 
Untuk memanfaatkan peningkatan desain, versi firmware baru dapat diunduh dan diinstal dengan alat Shure 
Update Utility.

Perangkat lunak tersedia untuk diunduh dari http://www.shure.com/update-utility.

Spesifikasi

Spesifikasi Baterai

Jenis Bateri

Li-lon yang Dapat Diisi Ulang

Voltase Nominal

3,6 V DC

Umur Bateri

Analog masuk (mode BYPASS EQ) hingga 20jam
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Input USB (Ekualisasi) hingga 10jam

Jarak Suhu Pengisian Bateri

0 dengan 45 °C (32 dengan 113 °F)

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. Earphone KSE HANYA BOLEH digunakan dengan amplifier KSA.
8. CABUT perangkat ini selama petir atau bila tidak digunakan untuk waktu yang lama.
9. LINDUNGI kabel listrik agar aman dari injakan atau jepitan, terutama pada steker, stopkontak terbuka, dan titik 

yang menonjol dari perangkat.
10. HANYA GUNAKAN kelengkapan/aksesori yang ditetapkan pabrik.
11. SERAHKAN semua servis ke petugas ahli. Servis diperlukan apabila perangkat tersebut sudah rusak dalam 

cara apa pun, seperti kabel catu daya atau steker rusak, cairan tertumpah atau ada benda yang jatuh ke dalam 
perangkat, perangkat sudah terpapar hujan atau lembap, tidak bekerja normal, atau perangkat pernah jatuh.

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

13. Steker INDUK atau tusuk kontak harus tetap siap digunakan.
14. Untuk mengurangi risiko kebakaran atau sengatan listrik, jangan paparkan perangkat ini dengan hujan atau 

lembap.
15. Jangan coba-coba memodifikasi produk ini. Melakukannya dapat menyebabkan cedera diri dan/atau 

kerusakan produk.
16. Jalankan produk ini di dalam jarak suhu kerja yang ditetapkan.
17. LINDUNGI kabel earphone jangan sampai terjepit atau terpotong.
18. JANGAN gunakan peralatan ini jika kabel, rumah, atau konektor earphone dalam kondisi rusak.

Simbol ini menunjukkan bahwa voltase berbahaya yang menimbulkan resiko atau sengatan 
terdapat di dalam unit ini.

Simbol ini menunjukkan bahwa terdapat petunjuk kerja dan pemeliharaan penting pada bacaan 
yang melengkapi unit ini.

PERINGATAN: Voltase 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.

Perubahan atau modifikasi yang tidak disetujui oleh Perusahaan Shure dapat membatalkan hak Anda untuk 
mengoperasikan peralatan ini.
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PERINGATAN
MENDENGARKAN AUDIO DENGAN VOLUME BERLEBIHAN BISA MERUSAK PENDENGARAN SECARA 
PERMANEN. GUNAKAN VOLUME SERENDAH MUNGKIN. Pemaparan berlebih pada suara keras dapat 
merusak telinga yang menyebabkan noise-induced hearing loss (NIHL/kehilangan pendengaran arus induksi-
suara keras permanen). Mohon gunakan petunjuk berikut yang ditetapkan oleh Occupational Safety Health 
Administration (OSHA/Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja) tentang paparan waktu maksimum 
terhadap tingkat tekanan suara sebelum terjadi kerusakan pendengaran.

90 dB SPL
selama 8 jam

95 dB SPL
selama 4 jam

100 dB SPL
selama 2 jam

105 dB SPL
selama 1 jam

110 dB SPL
selama ½ jam

115 dB SPL
selama 15 menit

120 dB SPL
Hindari atau bisa terjadi kerusakan

Catatan: Gunakan saja receiver dengan catu daya yang disertakan atau setara yang diakui Shure.

PERINGATAN
• Kemasan baterai bisa meledak atau mengeluarkan bahan beracun. Berisiko kebakaran atau terbakar. Jangan 

membuka, menghancurkan, mengubah, membongkar, memanaskan di atas 140°F (60°C), atau membakar.
• Ikuti petunjuk dari pabrik
• Jangan melakukan hubungan singkat; dapat menyebabkan terbakar atau kebakaran
• Jangan mengisi daya dengan produk-produk di luar yang telah dijelaskan dalam panduan pengguna ini.
• Buang kemasan baterai dengan benar. Periksa bersama penjual setempat untuk pembuangan kemasan baterai 

yang digunakan dengan benar.
• Baterai (kemasan baterai atau baterai terpasang) tidak boleh terpapar ke sumber panas yang berlebihan 

seperti sinar matahari, api, atau sejenisnya.

Catatan: Penggantian baterai hanya boleh dilakukan oleh perwakilan petugas servis resmi Shure.

Silahkan ikuti skema daur ulang di daerah Anda untuk limbah baterai, kemasan dan elektronik.

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

Catatan: Pengujian berdasarkan pada penggunaan jenis kabel yang disediakan dan dianjurkan. Penggunaan 
kabel selain tipe kabel berpelindung (tertutup) dapat mengurangi kinerja EMC.

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/compliance

Perwakilan Eropa Resmi:

Shure Europe GmbH
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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

Kompatibilitas Android

Amplifier Dengar Portabel kompatibel dengan perangkat Android yang mendukung konektivitas USB Audio Class 
2.0 dan Micro-B OTG (On-The-Go). Tidak semua perangkat Android kompatibel. Android adalah merek dagang 
dari Google Inc.

"Dibuat untuk iPod," "Dibuat untuk iPhone," dan "Dibuat untuk iPad" berarti bahwa sebuah aksesori elektronik 
telah dirancang untuk secara khusus terhubung ke iPod, iPhone, atau iPad, masing-masing, dan telah disertifikasi 
oleh pengembang agar memenuhi standar kinerja Apple. Apple tidak bertanggung jawab atas pengoperasian 
perangkat ini atau atas kesesuaiannya dengan standar keselamatan dan peraturan. Harap diperhatikan bahwa 
penggunaan aksesori ini dengan iPod, iPhone, atau iPad mungkin memengaruhi kinerja nirkabel.

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch, dan Retina merupakan merek dagang Apple Inc., yang 
terdaftar di AS dan di negara-negara lainnya. iPad Air dan iPad mini merupakan merek dagang Apple Inc. Merek 
dagang "iPhone" digunakan dengan lisensi dari Aiphone K.K.

Mac  dan Lightning adalah merek dagang terdaftar dari Apple Inc.®


