
A310-FM
Guia de Instalação

User guide for the A310-FM flush mount tray accessory for Shure MXA310 table array microphones.
Version: 2.2 (2023-E)
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A310-FM   
Guia de Instalação

Instalando a montagem embutida
O tubo e a porca-borboleta necessários para instalar a bandeja de bastidor são incluídos com o microfone MXA310. Consulte 
o guia do usuário do MXA310 para obter informações sobre peças de reposição.

Dica: este processo presume que as duas extremidades do cabo de rede estão acessíveis. Se a outra extremidade do cabo 
de rede não estiver acessível, antes de instalar o tubo e conectar o microfone (etapa 2), você deve guiar o cabo através dos 
componentes de hardware na seguinte ordem:

Porca-borboleta (consulte a imagem para ver a orientação correta)
Suporte (sob a mesa)
Mesa
Bandeja (acima da mesa)
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1.

2.

Processo de Instalação
Remova os 3 parafusos localizados no centro da parte inferior do microfone.

Conecte um cabo de rede ao microfone e passe-o pelo caminho de saída central. Quando o cabo estiver preso, passe-
o pelo tubo.

Observação: se necessário, remova as abas de retenção para instalar um cabo mais grosso. Recoloque-as após instalar o cabo.
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3. Alinhe o tubo na área rebaixada no centro do microfone. Instale os 3 parafusos que removeu na etapa 1 para prender 
o tubo.
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4. Faça um furo de 143 mm (5 5/8 pol.) através da mesa, e então coloque a bandeja no furo.
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5.

6.

Guie o cabo através do furo no centro da bandeja. Em seguida, passe o tubo através do furo na mesa e pressione su
avemente o microfone para dentro da bandeja. Alinhe o logotipo da Shure no microfone com o logotipo da Shure na 
bandeja. Os quatro pés de borracha na parte inferior do microfone se encaixam nos quatros furos menores na bande
ja.

Coloque o suporte sob a mesa, com o tubo passando através do furo. Para mesas mais espessas (≥ 55 mm), gire o 
suporte de cabeça para baixo para obter maior folga.

Observação: espessura máxima da mesa = 73 mm (2,87 pol.)
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7. Guie o cabo através da porca-borboleta e conecte a porca-borboleta ao tubo por debaixo da mesa. Em seguida, aperte 
manualmente a porca-borboleta para prender o suporte contra a mesa. Não aperte demais ou exceda este valor de 
aperto: 12,5 kgf·cm.

Opcional: use o furo na porca-borboleta para inserir uma braçadeira de cabo para organização dos cabos.
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Dimensions

Certificações
Aviso de CE:
A Shure Incorporated declara, por este meio, que este produto com marcação CE foi determinado em conformidade com os 
requisitos da União Europeia. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no site seguinte: https://
www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity.

Representante/Importador autorizado europeu:
Shure Europe GmbH
Departamento: Conformidade global
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Alemanha
Telefone: +49-7262-92 49 0
Fax: +49-7262-92 49 11 4
E-mail: EMEAsupport@shure.de

UKCA Notice:
Hereby, Shure Incorporated declares that this product with UKCA Marking has been determined to be in compliance with UK
CA requirements. The full text of the UK declaration of conformity is available at the following site: https://www.shure.com/en-
GB/support/declarations-of-conformity.

Shure UK Limited - UK Importer
Unit 2, The IO Centre, Lea Road,
Waltham Abbey, Essex, EN9 1 AS, UK

https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity
https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity
https://www.shure.com/en-GB/support/declarations-of-conformity
https://www.shure.com/en-GB/support/declarations-of-conformity
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