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AD4D   
Receiver Saluran Ganda

PETUNJUK PENTING KESELAMATAN
BACA petunjuk ini.
SIMPAN petunjuk ini.
PATUHI semua peringatan.
IKUTI semua petunjuk.
JANGAN gunakan perangkat ini dekat dengan air.
CUKUP DIBERSIHKAN dengan kain lap kering.
JANGAN halangi semua bukaan ventilasi. Berikan jarak yang cukup dengan lubang udara yang cukup dan pasang 
sesuai petunjuk pabrik.
JANGAN pasang dekat dengan sumber panas seperti nyala api terbuka, radiator, kisi-kisi tungku pemanas, kompor, 
atau perangkat lain (termasuk amplifier) yang menghasilkan panas. Jangan taruh sumber api terbuka pada produk ini.
JANGAN abaikan tujuan keamanan steker terpolarisasi atau jenis pembumian. 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.
LINDUNGI kabel listrik agar aman dari injakan atau jepitan, terutama pada steker, stopkontak terbuka, dan titik yang 
menonjol dari perangkat.
HANYA GUNAKAN kelengkapan/aksesori yang ditetapkan pabrik.
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.

CABUT perangkat ini selama petir atau bila tidak digunakan untuk waktu yang lama.
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.
JANGAN paparkan perangkat dengan tetesan dan percikan. JANGAN letakkan benda yang penuh dengan cairan, 
seperti pot bunga di atas perangkat tersebut.
Steker INDUK atau tusuk kontak harus tetap siap digunakan.
Kebisingan Perangkat ini yang bersumber dari udara tidak melebihi 70dB (A).
Perangkat dengan konstruksi KELAS I harus dihubungkan ke stopkontak soket INDUK dengan sambungan 
pembumian pengaman.
Untuk mengurangi risiko kebakaran atau sengatan listrik, jangan paparkan perangkat ini dengan hujan atau lembap.
Jangan coba-coba memodifikasi produk ini. Melakukannya dapat menyebabkan cedera diri dan/atau kerusakan 
produk.
Jalankan produk ini di dalam jarak suhu kerja yang ditetapkan.



Shure Incorporated

5/42

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

◦
◦

•
•
•

•
•
•
•

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.

Peringatan untuk Wireless Australia
PERINGATAN:Perangkat ini beroperasi dengan lisensi kelas ACMA dan harus mematuhi semua syarat lisensi tersebut 
termasuk frekuensi pengoperasian.

AD4D Axient Digital Two-Channel Wireless Receiver
The AD4D Axient Digital two-channel wireless receiver sets a new standard in transparent digital audio and maximum spectral 
efficiency. Groundbreaking performance features include wide tuning, low latency, and high density (HD) mode, ensuring solid 
performance in the most challenging RF environments. Networked control, AES3, AES67, and Dante output, and signal routing 
options bring a new level of management and flexibility to your entire workflow. Compatible with all Axient Digital transmitters.

Features

Audio
60 dB of gain adjustment offers compatibility with a wide range of input sources
Dante  networking for quick and easy channel management
Dante Browse feature for headphone monitoring of all Dante channels, including third party components
AES 256 encryption to protect audio channels

Automatic limiter function protects against signal clipping, allowing for higher gain settings and preventing unexpected 
signal peaks

Front panel connection for headphones with adjustable volume

I/O
2 transformer-balanced XLR outputs
AES3 Digital output
2 transformer-balanced 1/4'' outputs
2 Dante-enabled Ethernet ports, 2 network control Ethernet ports with PoE

Split-Redundant mode: 2 ports of Ethernet, 2 ports of Dante
Switched mode: 4 ports of Ethernet, 4 ports of Dante

Note: The receiver can only power 1 PoE device at a time.

Locking AC power connection
AC power cascade to additional components
Optional DC module available to support redundant power

RF
True digital diversity reception per channel
Up to 210 MHz of tuning range
Frequency diversity with selection (bodypack) or combining (handheld)
Channel Quality meter displays signal-to-noise ratio of RF signal

™
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Antenna cascade for 1 additional receiver
Preprogrammed group and channel maps with options for custom groups
Search for open frequencies via receiver using group and channel scan
Perform full bandwidth scan for frequency coordination via Wireless Workbench
Register up to 8 transmitters to one receiver channel
High Density transmission mode enables up to 47 active transmitters in one 6 MHz TV channel (up to 63 in one 8 MHz TV 
channel)

Network Control
Wireless Workbench  control software
ShurePlus  Channels mobile device control
Console integration
Control systems support

Komponen yang disertakan
Komponen berikut disertakan dengan penerima:

Kit Perangkat Keras 90XN1371

Adaptor Bulkhead, BNC 95A8994

1/2 Antena Wideband Gelombang (2) Bervariasi menurut wilayah

Kabel RF Koaksial BNC-BNC untuk Pemasangan Bulkhead (pendek) 95B9023

Kabel RF Koaksial BNC-BNC untuk Pemasangan Bulkhead (panjang) 95C9023

Kabel Kaskade RF Koaksial 95N2035

Kabel Daya AC, VLock Bervariasi menurut wilayah

Kabel Jumper Daya AC Bervariasi menurut wilayah

Kabel Ethernet 3 kaki 95A33402

Kabel Jumper Ethernet 95B33402

Petunjuk Pemasangan
Komponen ini didesain agar pas dengan rak audio.

Peringatan: Untuk mencegah cedera, perangkat ini harus dipasang dengan aman ke rak.

™

™
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Perangkat keras
Panel Depan Penerima

① Tombol Volume Headphone
Mengontrol volume headphone untuk saluran yang dipilih. Indikator klip memberikan peringatan kelebihan muatan sinyal 
atau penggunaan pembatas.

Tekan tombol untuk mengakses opsi Dante dan pengaturan headphone.

② Jack Monitor
Jack output 6,3 mm (¼").

③ LED Sink (IR) Infrared
LED akan berubah merah saat pemancar dan penerima disejajarkan dengan benar untuk sinkronisasi IR.

④ Jendela Sink Inframerah (IM)
Sejajarkan dengan jendela IR pada pemancar untuk sinkronisasi.

⑤ Sensor Lampu Sekitar
Secara otomatis mendeteksi kondisi pencahayaan eksternal.

⑥ Tombol Pilih Saluran
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Tekan untuk memilih saluran.

Tombol pilih saluran berubah menjadi merah untuk menunjukkan adanya gangguan:

Merah redup = Saluran tidak dipilih, mengalami gangguan
Merah cerah = Saluran dipilih, mengalami gangguan

⑦ Tombol sink
Tekan untuk menyinkronkan ketika pemancar dan penerima disejajarkan. LED Sink IR berubah menjadi merah untuk 
menunjukkan penyejajaran yang benar.

⑧ LED Status Antena
Menunjukkan status untuk kedua antena:

Biru = Sinyal RF normal antara penerima dengan pemancar
Merah = Gangguan terdeteksi
Off = tidak ada koneksi FR antara receiver dengan pemancar

Catatan: Penerima tidak akan menghasilkan output audio kecuali jika satu lampu LED biru menyala.

⑨ Lampu LED Kekuatan Sinyal RF
Menunjukkan kekuatan sinyal FR dari pemancar:

Oranye = Normal (-90 hingga -70 dBm dengan tambahan 5 dBm)
Merah = Kelebihan beban (lebih besar dari -20 dBm)

⑩ Lampu LED Audio
LED merah, kuning, dan hijau menunjukkan tingkat audio rata-rata dan puncak.

LED akan berubah merah jika pembatas sedang digunakan.

⑪ Layar
Menampilkan informasi untuk saluran yang dipilih.

⑫ Tombol Fungsi
Tekan untuk mengakses opsi pengeditan dan konfigurasi. Tombol dinamai sebagai F1, F2, F3, F4 (dari atas ke bawah) dan 
menyala sampai saat opsi pengeditan tersedia.

⑬ Tombol ENTER
Tekan untuk menyimpan perubahan.

⑭ Tombol EXIT
Tekan untuk membatalkan perubahan dan kembali ke menu utama.

⑮ Roda Kontrol

Tekan untuk masuk ke sebuah menu
Tekan untuk memilih saluran atau item menu
Putar untuk menggulung item menu atau mengedit nilai parameter

⑯ Sakelar Daya



Shure Incorporated

9/42

◦
◦
◦
◦

◦
◦
◦

◦
◦

◦
◦

◦
◦

Menghidupkan atau mematikan unit.

Panel Belakang Penerima

① Input Daya AC
Konektor yang melekat IEC, 100-240 V AC.

② Sekring Pelindung Daya AC
Melindungi kaskade daya AC dari kelebihan beban.

③ Kaskade Daya AC (mengunci)
Gunakan kabel sambungan IEC untuk menge-loop daya melalui beberapa perangkat.

④ Port Ethernet
Empat port Ethernet memancarkan sinyal berikut:

ctrl 1: Kontrol jaringan
ctrl 2: Kontrol jaringan
Dante Primary: Audio digital Dante
Dante Secondary: Audio digital Dante

LED Status Jaringan (hijau):

Mati: tidak ada hubungan jaringan
Nyala: hubungan jaringan aktif
Berkedip: hubungan jaringan aktif, kecepatan kedip sesuai volume lalu lintas

LED Kecepatan Jaringan (ambar):

Mati = 10/100 Mbps
Nyala = 1 Gbps

⑤ Port Input dan Thru Jam Dunia

Input: Menyambungkan ke jam dunia eksternal untuk mengatasi output digital AES3
Thru: Melewati sinyal jam dunia ke komponen tambahan

⑥ Sakelar Penghentian Jam Dunia

Atur Thru ketika melewati sinyal ke komponen tambahan
Atur ke Term 75Ω saat koneksi Thru tidak digunakan

⑦ Output Audio Digital AES3
Konektor untuk Audio Digital AES3.



Shure Incorporated

10/42

◦
◦

◦
◦

◦
◦
◦

•

•

⑧ Output Audio XLR Seimbang (satu per saluran)

Transformator Seimbang
Dihubungkan ke input tingkat mic atau saluran.

⑨ Sakelar Mik/Saluran dan Sakelar Pengangkat Arde (satu per saluran)

Mik/Saluran: Menggunakan alas 30 dB dalam posisi mic.
Pengangkat Arde: Menaikkan arde dari pin 1 konektor XLR dan selongsong Output Audio ¼"

⑩ Output Audio ¼" (satu per saluran)
Transformator Seimbang

⑪ Input koaksial dari Antena A dan Antena B
Koneksi RF untuk Antena A dan Antena B.

⑫ Kaskade RF Konektor C dan D
Melewati sinyal RF dari Antena A dan Antena B ke penerima tambahan.

⑬ LED Indikator Bias Antena

Hijau: Bias antena diaktifkan
Merah: Kesalahan Antena
Mati: Bias antena dinonaktifkan

Menu dan Konfigurasi
Penerima menggunakan struktur menu dua tingkat untuk mendukung beberapa saluran dalam satu ruang rak:

Menu Konfigurasi Perangkat: Item dalam menu ini memengaruhi seluruh kinerja penerima dan berlaku untuk semua 
saluran secara global
Menu Konfigurasi Saluran: Tiap saluran memiliki menunya sendiri yang memungkinkan konfigurasi saluran independen
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Mengakses Menu Konfigurasi Perangkat atau Menu Saluran
Dari layar beranda, gunakan metode berikut untuk mengakses menu Device Configuration atau untuk masuk ke salah satu 
menu saluran.

Untuk masuk ke menu Device Configuration, tekan roda kontrol
Untuk masuk ke menu Channel, pilih nomor saluran, lalu tekan roda kontrol untuk mengakses menu saluran

Home Screen (Layar Pangkal)
Dari layar beranda, Anda dapat melihat status keempat saluran.

Anda dapat memutar roda kontrol untuk memilih tampilan informasi yang berbeda yang ditampilkan pada layar beranda, 
termasuk nama saluran, grup, dan saluran, meter kualitas, penguatan, dan frekuensi.

Tampilan 1 Tampilan 2 Tampilan 3 Tampilan 4

Screen Icons
The following screen icons indicate receiver modes or settings:

Icon Meaning

STD Standard transmission mode

HD High density transmission mode

G: Frequency group

C: Channel

TV: TV band for selected frequency

AES3 AES3 output selected

View Selected home screen view

Scroll up for more choices

Scroll down for more choices

Scroll right for more choices

Scroll left for more choices
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Icon Meaning

Network connection present to other Shure devices or 
Wireless Workbench

Power switch locked

Front panel controls locked

Indicates that a transmitter is linked to the receiver channel

Indicates ShowLink control active between the receiver and 
the linked transmitter

Indicates the controls of a linked transmitter are locked.

Indicates that the linked transmitter's RF signal is on

Indicates an alert or warning

Combining Frequency Diversity enabled

Selection Frequency Diversity enabled

Encryption enabled

Access control enabled

Power source AC, DC power not available

Power source AC, DC power available

Power source DC

Menu dan Parameter Konfigurasi Perangkat
Gunakan item menu dan pengaturan parameter berikut untuk mengonfigurasi penerima pada tingkat perangkat.

Tips: Gunakan tombol ENTER untuk menyimpan perubahan atau tekan EXIT untuk membatalkan tanpa menyimpan.

Layar Menu Konfigurasi Perangkat
Dari layar beranda, tekan roda kontrol untuk mengakses menu Device Configuration.
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Peta Menu Konfigurasi Perangkat

Parameter Konfigurasi Perangkat AD4D

Device RF
Gelombang RF

Pilih gelombang penyetelan untuk penerima.

Enkripsi

Mengaktifkan enkripsi sinyal RF.

Mode Transmisi

Pilih jarak pemancar Standard atau High Density.

Grup Kustom

Mengonfigurasi, mengedit, atau memuat grup frekuensi kustom.

Bias Antena

Mengaktifkan bias antena untuk antena RF.

Format TV

Menyesuaikan bandwidth TV untuk menyesuaikan standar regional.

Audio Perangkat
Audio AES3
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Mengonfigurasi parameter audio AES3.

Nama Dante

Melihat, mengedit, dan menyalin nama untuk komponen jaringan Dante.

Status Kunci Dante

Lihat status kunci perangkat Dante.

Dante Domain Manager

Lihat status pengertian Dante Domain Manager.

Device ID (Identitas Perangkat)
Device ID (Identitas Perangkat)

Gunakan roda kontrol untuk menetapkan atau mengedit ID.

Konfigurasi Jaringan
Mengonfigurasi pengaturan IP, jaringan, dan Dante.

Persiapan

Mengonfigurasi port Ethernet dan pengaturan IP.

Akses

Tampilkan status Kontrol Akses (Enabled atau Disabled). Gunakan Wireless Workbench atau perangkat lunak kontrol 
Shure lain untuk mengaktifkan atau menonaktifkan Kontrol Akses.

Browser Jaringan
Gunakan utilitas Browser Jaringan untuk melihat perangkat Shure di jaringan.

Tampilkan

Menampilkan semua perangkat di jaringan.

Kedip Semua

Mengedipkan LED panel depan semua perangkat di jaringan untuk memverifikasi konektivitas.

F.W. Versi

Menampilkan versi firmware yang terinstal dari komponen jaringan yang dipilih.

Kunci
Power Switch (Sakelar Daya)

Terkunci
Tidak Terkunci

Panel Depan

Terkunci
Tidak Terkunci
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Kipas
Mode Kipas

Auto: Kipas akan otomatis menyala jika suhu penerima meningkat
On: Kipas akan bekerja terus menerus untuk memberikan pendinginan maksimum di lingkungan hangat

Suhu

Menampilkan suhu penerima internal.

Display (Layar)
Kecerahan

Menyesuaikan kecerahan layar.

Balikkan

Membalikkan warna layar.

Layar Tidur

Menawarkan opsi untuk mematikan layar dan pencahayaan panel depan setelah 10, 30, atau 60 detik.

Tips:

Tekan kontrol panel depan mana pun untuk menginterupsi Display Sleep.

Status Modul DC
Menampilkan status operasional Modul DC (bila terpasang).

Pembaruan Firmware Tx
Sejajarkan jendela IR pemancar dan pilih untuk memperbarui firmware pemancar.

Prapengaturan Pengguna
Membuat dan mengelola prapengaturan pengguna.

Restore User Preset: Memuat prapengaturan yang ada
Save User Preset: Menyimpan pengaturan saat ini sebagai prapengaturan
Delete User Preset: Menghapus prapengaturan

Atur Ulang Pabrik
Memulihkan semua parameter penerima ke pengaturan pabrik.

Tentang
Menyediakan daftar spesifikasi build terperinci dan statistik penting untuk penerima.

Menu Saluran
Gunakan menu dan parameter berikut untuk mengonfigurasi saluran penerima.
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Tips: Gunakan tombol pilihan saluran untuk menavigasi antara saluran-saluran yang berdekatan saat mengonfigurasi 
parameter menu. Gunakan tombol ENTER untuk menyimpan perubahan atau tekan EXIT untuk membatalkan tanpa 
menyimpan.

Layar Beranda Menu Saluran
Layar Beranda Menu Saluran memungkinkan Anda untuk melihat pengaturan untuk saluran yang dipilih dan detail pemancar 
yang ditautkan ke saluran tersebut. Pilih nomor saluran untuk mengakses menu.

Anda dapat mengatur penguatan, grup, saluran, dan frekuensi dengan menggunakan tombol fungsi EDIT.

Menu Saluran
Gunakan Menu Saluran untuk memilih dan mengedit parameter menu. Tekan Roda Kontrol untuk mengakses Menu saluran 
dari Layar Beranda Menu Saluran.
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Peta Menu Saluran

Parameter Menu Saluran

Frekuensi Baru
Tekan ENTER untuk menyebarkan frekuensi baru ketika menggunakan manajer spektrum sebagai server frekuensi.

Catatan: Opsi menu ini tidak akan muncul jika Anda tidak memiliki server frekuensi yang ditetapkan bagi penerima.

Audio
Penguatan/Senyap

Menyesuaikan penguatan penerima.

Gain: Sesuaikan penguatan dengan kelipatan 1 dB
Output: PilihOn atau Mute untuk output audio penerima

Status Sakelar

Menampilkan posisi sakelar pengangkat arde dan sakelar tingkat.

Penguatan Sistem

Melihat dan menghitung semua tahapan penguatan dalam rantai sinyal, termasuk pad input, mic offset, dan penguatan 
penerima.

Penghasil Nada

Memberikan nada sinyal audio yang kontinu untuk pengujian dan pemecahan masalah.

Penahan Kelebihan Beban Meter

Mengaktifkan Penahan Kelebihan Beban untuk menangkap puncak sinyal.
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Radio
G: (Grup)

Menetapkan grup frekuensi.

C: (Saluran)

Menetapkan saluran.

Frekuensi

Memilih frekuensi secara manual.

TV

Menampilkan gelombang TV untuk frekuensi terpilih.

Channel Name (Nama Saluran)
Channel Name (Nama Saluran)

Gunakan roda kontrol untuk menetapkan atau mengedit nama saluran.

Channel Scan
Menemukan saluran yang tersedia dalam grup yang dipilih:

Find Next: Memilih saluran terdekat yang tersedia
Find Best: Memilih saluran dengan suara derau RF terbaik

Pemindaian Grup
Memindai grup yang dipilih untuk menemukan semua saluran yang tersedia.

Pemancar
Slot Pemancar

Gunakan roda kontrol untuk menempatkan dan melihat slot pemancar.

ACTIVATE (pemancar ADX dihubungkan dengan titik akses ShowLink)

Pilih pemancar dengan roda kontrol, lalu tekan ACTIVATE lewati RF dan RF akan membisukan semua pemancar lain.

FLASH (pemancar ADX dihubungkan dengan titik akses ShowLink)

Mengedipkan tampilan ke pemancar yang terhubung ke penerima.

UNLINK

Menghapus pemancar dari slot yang dipilih.

SYNC:

Menetapkan pemancar ke slot yang dipilih saat SYNC ditekan.

Detail Pemancar
Menampilkan detail build dan statistik penting untuk pemancar yang dipilih.
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Praatur IR
Memilih dan mengedit parameter pemancar sehingga akan otomatis diatur selama sinkronisasi IR.

Lanjutan
Pengelolaan Gangguan

Memilih pengaturan deteksi gangguan untuk saluran.

Aneka Frekuensi

Mengonfigurasi aneka frekuensi untuk pemancar genggam atau bodypack.

Perutean Talk Switch/Output

Atur pilihan perutean sinyal output untuk kontrol talk switch dari pemancar. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara 
menggunakan talk switch bersama pemancar Axient Digital, baca panduan pengguna talk switch.

Pengaturan Frekuensi Radio (FR)
Mengatur Gelombang Penyetelan RF
Penerima menawarkan gelombang penyetelan yang dapat dipilih untuk memaksimalkan penggunaan spektrum yang tersedia 
secara lokal.

Dari menu Device Configuration: Device RF >  RF Band
Tekan roda kontrol untuk mengaktifkan pengeditan, lalu pilih gelombang RF.
Tekan ENTER untuk menyimpan.

Catatan: Setelah mengatur gelombang RF, sinkronkan kembali pemancar yang ditautkan ke penerima.

Sinkronisasi IR
Gunakan Sinkronisasi IR untuk membentuk saluran audio antara pemancar dan penerima.

Catatan: Gelombang penerima harus sesuai dengan gelombang pemancar.

Pilih saluran penerima.
Setel saluran ke frekuensi yang tersedia menggunakan pemindaian grup.
Hidupkan pemancar.
Tekan tombol SYNC pada receiver.
Selaraskan jendela IR sampai penerima IR menyinkronkan LED berwarna merah. Ketika sudah selesai, pesan Sync 
Success! akan muncul. Pemancar dan penerima sekarang telah disetel ke frekuensi yang sama.

https://pubs.shure.com/guide/AD651B/en-US
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Catatan:

Perubahan apa pun terhadap status enkripsi pada penerima seperti mengaktifkan/menonaktifkan enkripsi atau meminta kunci 
enkripsi baru, memerlukan sinkronisasi untuk mengirim pengaturan ke pemancar.

Mengatur Frekuensi Secara Manual
Frekuensi dapat diatur secara manual untuk tiap saluran jika Anda perlu memilih nilai tertentu.

Pilih saluran dan navigasikan ke menu Radio.
Gunakan roda kontrol untuk memilih parameter FREQ (MHz).
Tekan roda kontrol untuk mengaktifkan pengeditan dan putar untuk mengubah nilai.
Tekan ENTER untuk menyimpan perubahan.

Pemindaian Saluran dan Pemindaian Grup
Penerima dapat memindai saluran individu untuk menemukan frekuensi yang tersedia atau memindai seluruh grup untuk 
menemukan frekuensi yang paling banyak tersedia.

Penting! Sebelum Anda mulai:

Matikan semua pemancar pada sistem yang Anda akan atur. (Ini mencegah pemancar dari gangguan bersama pemindaian 
frekuensi.)

Hidupkan sumber gangguan potensial berikut ini sehingga mereka berfungsi selama presentasi atau pertunjukan (pemindaian 
akan mendeteksi dan mencegah setiap gangguan yang timbul).

Sistem atau perangkat nirkabel lain
Komputer
Pemutar CD
Panel lampu LED besar
Prosesor efek

Channel Scan
Pemindaian saluran secara otomatis memindai satu grup untuk menemukan frekuensi yang tersedia.

Dari menu saluran yang dipilih: Channel Scan
Untuk memulai, gunakan roda kontrol untuk memilih grup yang ingin Anda pindai.
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Pilih salah satu opsi berikut:
Find Next: Menemukan frekuensi yang tersedia berikutnya di dalam grup
Find Best: Menemukan frekuensi terbaik yang tersedia berdasarkan RSSI

Tekan ENTER untuk mengonfirmasi pilihan frekuensi.

Pemindaian Grup
Pemindaian grup menemukan semua frekuensi yang tersedia secara otomatis di dalam grup. Frekuensi yang tersedia dapat 
disebarkan secara otomatis ke saluran penerima dan komponen jaringan lainnya.

Dari saluran yang dipilih: Group Scan.
Tekan Start untuk memindai grup.
Setelah pemindaian selesai, jumlah frekuensi yang ditemukan akan ditampilkan pada layar.
Pilih Deploy untuk menetapkan frekuensi pada komponen di jaringan.

Meminta Frekuensi Baru dari Manajer Spektrum
Ketika Anda telah menetapkan Manajer Spektrum sebagai server frekuensi untuk penerima, Anda dapat menggunakan opsi 
menu New Frequency untuk secara cepat beralih ke frekuensi yang jelas. Opsi Frekuensi Baru hanya tersedia ketika Anda 
menetapkan Manajer Spektrum sebagai server frekuensi untuk penerima.

Perhatian: Setelah frekuensi baru ditetapkan, frekuensi pemancar terkait harus diperbarui secara manual atau dengan 
menggunakan sinkronisasi IR.

Navigasikan ke menu saluran, lalu pilih New Frequency.
Pilih ENTER untuk mendapatkan frekuensi baru dari Manajer Spectrum.

Mode Transmisi
Penerima menawarkan dua mode transmisi untuk secara efisien mengelola spektrum yang tersedia yang digunakan 
pemancar:

Mode Standar

Mode standar menggunakan jarak saluran yang memungkinkan operasi pemancar pada berbagai tingkatan daya.

Mode standar ideal untuk situasi di mana spektrum tidak terbatas atau saat Anda perlu mengoperasikan pemancar pada 
tingkat daya yang lebih tinggi untuk meningkatkan kisaran.

Modus Densitas Tinggi
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Mode Densitas Tinggi menciptakan bandwidth tambahan untuk lebih banyak saluran di lingkungan RF yang padat dengan 
memancarkan daya RF 2 mW dan mempersempit bandwidth modulasi.

Modus Densitas Tinggi cocok untuk aplikasi di mana banyak dibutuhkan banyak saluran pada area tertutup, jarak 
transmisi pendek, dan jumlah frekuensi yang tersedia terbatas.

Catatan: Modus operasi bervariasi menurut wilayah. Negara Brazil menggunakan modus Densitas Tinggi.

Memilih Mode Transmisi
Dari menu Device Configuration: Device RF > Transmission Mode
Tekan roda kontrol untuk mengaktifkan pengeditan. Putar roda untuk memilih mode.
Tekan ENTER untuk menyimpan.

Menetapkan Pemancar ke Slot Pemancar
Tiap saluran penerima berisi delapan slot pemancar untuk mengontrol sinyal RF yang dilewati penerima. Pemancar dapat 
ditetapkan ke slot saluran atau "terdaftar" dengan penerima.

Untuk perlindungan tambahan dari gangguan, penerima akan mengeluarkan sinyal peringatan atau penghalang dari pemancar 
yang tidak terdaftar.

Untuk menetapkan pemancar ke saluran penerima:

Dari menu Channel: Transmitter(s) > Transmitter Slots
Gunakan roda kontrol untuk menggulir ke slot pemancar yang tersedia. Jika slot terisi, penyinkronan akan menimpa 
pemancar yang sudah ada.
Sejajarkan pemancar dengan jendela sinkronisasi IR dan tekan SYNC.

Setelah sinkronisasi selesai, pemancar akan ditetapkan ke slot. Pemancar akan tetap ditetapkan ke slot sampai pemancar 
tidak ditautkan. Untuk menghapus pemancar dari slot, gunakan roda kontrol untuk memilih slot, lalu tekan UNLINK.

Tips: Untuk akses cepat, slot dapat diakses dari menu saluran dengan memilih tombol fungsi F4.

Pengelolaan Gangguan
Jika terjadi degradasi sinyal, teknologi Pengelolaan Gangguan menyediakan beberapa opsi untuk memindahkan ke frekuensi 
yang bersih dan kompatibel, baik secara manual atau otomatis.

Tanggapi peringatan dengan memilih frekuensi baru secara manual, atau izinkan Pengelola Spektrum atau Wireless 
Workbench untuk secara otomatis menyebarkan frekuensi cadangan bahwa gangguan instan terdeteksi.
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Tips: Untuk menghilangkan peringatan gangguan, pilih saluran yang terpengaruh, kemudian pilih Dismiss.

Mengonfigurasi Pengelolaan Gangguan
Pengelolaan Gangguan dapat dikonfigurasi untuk tiap saluran satu per satu.

Mengatur Mode Deteksi
Pengaturan Mode menentukan cara penerima akan beralih ke frekuensi yang jernih jika terjadi gangguan

Pilih saluran dan navigasikan ke: Advanced > Interference Management
Pilih salah satu mode berikut:

Manual: Pilih frekuensi secara manual ketika terjadi gangguan
Automatic: Izinkan penerima memilih frekuensi baru secara otomatis.

Tindakan Pemancar Tak Terdaftar
Opsi pemancar tak terdaftar menentukan cara penerima bereaksi terhadap keberadaan pemancar tak terdaftar, yang dapat 
berpotensi sebagai sumber gangguan.

Dari menu Pengelolaan Gangguan, pilih salah satu opsi berikut:

Allow: Penerima akan melewati audio dari pemancar tak terdaftar
Warn: Penerima akan menampilkan peringatan jika terdeteksi pemancar tak terdaftar
Block: Penerima memperlakukan pemancar yang tidak terdaftar sebagai gangguan dan akan memblokir audio

Server Frekuensi
Opsi server frekuensi memungkinkan Anda menetapkan Pengelola Spektrum jaringan sebagai server untuk frekuensi yang 
jernih jika terjadi gangguan.

Dari menu Interference Management, pilih Freq. Server
Tekan roda kontrol untuk mengaktifkan pengeditan, lalu pilih Pengelola Spektrum dari jaringan.
Tekan ENTER untuk menyimpan.

Channel Quality Meter
The home screen displays a channel quality meter, providing a visual indicator of the signal-to-noise ratio of the RF signal. 
When the RF signal is strong with a low level of noise, all five segments of the meter are filled or the number 5 is displayed.

Meter:

Number:

If the noise ratio increases, the fewer segments are displayed or the quality number drops. Low levels of channel quality 
provide an early warning of potential problems, allowing you to switch to a clear frequency.
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Aneka Frekuensi
Aneka Frekuensi memungkinkan audio yang lancar tanpa gangguan untuk aplikasi misi kritis. Aneka Frekuensi bekerja dengan 
memancarkan audio pada dua frekuensi independen dari pemancar genggam Aneka Frekuensi ADX2FD atau dari dua 
pemancar seri AD/ADX.

Saat dioperasikan dalam mode Aneka Frekuensi, penerima menggunakan dua frekuensi untuk memberikan satu saluran 
audio. Jika satu frekuensi mengalami gangguan, audio dari frekuensi lain digunakan untuk mencegah terputusnya atau 
gangguan audio.

Menggunakan Aneka Frekuensi bersama dengan Deteksi Gangguan akan memberikan lapisan perlindungan tambahan untuk 
sinyal audio.

Dari menu saluran: Advanced > Frequency Diversity.
Pilih salah satu mode aneka frekuensi berikut:

Combining: Untuk digunakan dengan satu pemancar genggam ADX2FD
Selection: Untuk digunakan berpasangan dengan pemancar seri AD1 atau ADX1

Tekan ENTER untuk menyimpan.
Lakukan sinkronisasi IR antara penerima dan pemancar.

Bias Antena
Semua port antena menyediakan bias DC untuk menghidupkan antena aktif. Atur daya DC ke off bila menggunakan antena 
pasif (tidak dihidupkan).

Untuk mematikan bias antena:

Dari menu Konfigurasi Perangkat: Device RF > Antenna Bias
Tekan roda kontrol untuk mengaktifkan pengeditan, lalu pilih Off

Tips: Layar Bias Antena menampilkan tarikan arus untuk masing-masing antena dan total tarikan arus untuk semua antena.
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Port Kaskade RF
Penerima memiliki 2 port kaskade RF pada panel belakang untuk membagi sinyal RF dari antena dengan satu penerima 
tambahan.

Gunakan kabel koaksial berpelindung untuk menyambung port kaskade RF dari penerima pertama ke input antena pada 
penerima kedua.

Penting: Model frekuensi (A, B, C) harus sama pada kedua penerima.

Firmware
Firmware adalah perangkat lunak yang dipasang di setiap komponen yang mengontrol fungsionalitas. Menginstal versi terbaru 
firmware akan memperbarui receiver dalam menggabungkan beragam fitur dan penyempurnaan tambahan. Firmware versi 
baru dapat diunggah dan diinstal menggunakan alat bantu Shure Update Utility yang tersedia di laman Shure Update Utility.

Versi Firmware
Bila Anda memperbarui firmware receiver, perbarui transmitter ke versi firmware yang sama untuk menjamin operasi yang 
konsisten.

Firmware semua perangkat memiliki bentuk MAYOR.MINOR.PATCH (misalnya, 1.2.14). Pada kondisi minimum, semua 
perangkat di jaringan (termasuk transmitter), harus memiliki versi nomor firmware MAYOR dan MINOR yang sama (misalnya, 
1.2.x).

Memperbarui Firmware Receiver
WASPADA!Pastikan bahwa daya receiver dan koneksi jaringan terjaga selama memperbarui firmware. Jangan matikan 
receiver hingga pembaruan selesai.

Buka Shure Update Utility.
Klik Check Now untuk melihat versi baru yang tersedia untuk pengunduhan.
Pilih pembaruan dan klik download.
Hubungkan receiver dan komputer ke jaringan yang sama.
Unduh firmware terbaru pada receiver.

Memperbarui Firmware Transmitter
Dari menu Konfigurasi Perangkat receiver: Tx Firmware Update.
Nyalakan transmitter dan sejajarkan jendela sinkronisasi IR pada transmitter dan receiver. LED penyejajaran berwarna 
merah akan menyala jika penyejajaran benar.
Pertahankan penyejajaran dan tekan ENTER pada receiver untuk memulai pembaruan.

Penyejajaran harus dipertahankan dalam seluruh siklus pembaruan. Persentase kemajuan pembaruan muncul pada 
layar receiver. Layar receiver akan menampilkan pesan Complete! bila sudah selesai.

Pengaturan Audio
Mengatur Penguatan Saluran dan Output Audio
Penguatan dan output audio dapat dikontrol satu per satu secara realtime untuk tiap saluran.

Pilih saluran dan navigasi ke menu Audio, kemudian pilih Gain/Mute.

https://www.shure.com/en-US/products/software/shure_update_utility
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Untuk menyesuaikan penguatan:

Gunakan roda kontrol untuk memilih opsi GAIN.
Putar roda kontrol untuk mengatur penguatan dari -18 dB sampai +42 dB secara realtime.
Tekan EXIT bila sudah selesai.

Tips: Sesuaikan penguatan selama melakukan pengecekan suara menggunakan tingkat sinyal input audio khusus dan monitor 
pengukur audio. Kurangi penguatan jika LED merah memicu berulang kali.

Untuk mengontrol output audio:

Gunakan roda kontrol untuk memilih opsi OUTPUT.
Gunakan roda kontrol untuk memilih On atau Mute secara real time.
Tekan EXIT bila sudah selesai.

Penghasil Nada
Penerima dilengkapi dengan penghasil nada terpadu untuk memberikan sinyal audio berkesinambungan yang berguna dalam 
pemeriksaan suara dan penyelesaian masalah. Tingkat dan frekuensi nada dapat disesuaikan.

Catatan: Penghasil nada memasukkan rantai sinyal sebelum penguatan sistem. Penguatan sistem secara keseluruhan akan memengaruhi tingkat nada.

Dari menu Saluran: Audio > Tone Generator
Gunakan roda kontrol untuk memilih tingkat dan frekuensi nada.
Tekan ENTER untuk menyimpan.

Tips: Atur Level ke Off untuk menghentikan penghasil nada.

Pemantauan Headphone
Jack pemantauan headphone memberikan opsi untuk mendengarkan saluran penerima yang dipilih atau untuk mengakses 
dan memonitor audio dari perangkat Dante aktif di jaringan Anda.

Untuk mendengarkan saluran penerima, pilih nomor saluran dan gunakan tombol volume untuk menyesuaikan tingkat sinyal.

Opsi Pemantauan Headphone
Opsi headphone lanjutan memungkinkan Anda memonitor audio dari perangkat Dante di jaringan dan untuk menyesuaikan 
pengaturan headphone.

Akses menu Headphone Monitor dengan menekan tombol volume headphone. Gunakan roda kontrol untuk memilih salah satu 
opsi berikut:
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Penelusuran Dante

Tekan roda kontrol untuk mencari jaringan Anda untuk saluran Dante. Gulir untuk memilih dan memonitor perangkat 
dengan headphone.

Cue Dante

Gunakan roda kontrol untuk mengonfigurasi penerima sebagai Cue Station, memungkinkan penerima untuk bertindak 
sebagai titik pemantauan pusat untuk sistem Anda. Anda dapat menambahkan saluran ke Cue Groups. Saluran di dalam 
Cue Group dapat dipantau dengan menekan dan menahan tombol saluran pada penerima sumber.

Pengaturan Headphone

Opsi konfigurasi:

LIMITER THRESHOLD: Sesuaikan titik pemicu untuk pembatas headphone guna melindungi dari peningkatan tak terduga 
tingkat sinyal
FD-S PRE/POST SELECTION: Memilih titik pemantauan audio di jalur sinyal sebelum atau setelah pemrosesan Aneka 
Frekuensi untuk headphone. Pengaturan ini berguna untuk memisahkan sumber-sumber derau atau gangguan.

Penguatan Sistem
Fitur Penguatan Sistem memungkinkan Anda melihat dan menghitung semua tahapan penguatan dalam rantai sinyal, 
termasuk pad input, keseimbangan, dan penguatan penerima. Tingkat output audio diperbarui secara real time saat 
penyesuaian penguatan dilakukan.

Dari menu Channel yang dipilih: Audio > System Gain
Layar menampilkan pad dan keseimbangan untuk pemancar dan pengaturan penguatan penerima.
Gunakan roda kontrol untuk menyesuaikan penguatan penerima secara real time saat memonitor tingkat output 
jaringan pada output 6,3 mm (¼") dan output XLR.
Tekan EXIT bila sudah selesai.
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Jaringan
Networking Receivers
The receiver features a 4-port network interface. Dante technology provides an integrated solution to distribute digital audio. 
Dante uses standard IP over Ethernet and safely coexists on the same network as IT and control data. Selectable networking 
modes route port signals for flexible network set up.

Network Control Software
Receivers can be controlled by Shure Control (Wireless Workbench) for remote management and monitoring. The Dante 
Controller manages digital audio routing. Signals for AMX and Crestron controllers are carried on the same network as Shure 
Control.

Shure Control

Wireless Workbench (WWB) software provides comprehensive control for wireless audio systems. Wireless Workbench 
enables remote adjustments to networked receivers for real-time changes to gain, frequency, RF power, and control locks. 
A familiar channel strip interface displays audio meters, transmitter parameters, frequency settings, and network status.

Dante

The Dante Controller is a free software program created by Audinate  to configure and manage networks of Dante-
enabled devices. Use the Controller to create audio routes between networked components and to monitor the status of 
online devices.

Dante Controller and Lock Settings
Version 1.2.X introduces support for Dante Device Lock for AD4D and AD4Q. Dante Device Lock is a feature of Dante 
Controller that allows you to lock and unlock supported Dante devices using a 4-digit PIN (Personal Identification Number). 
When a device has a Dante lock turned on, Dante audio will continue to flow according to existing subscriptions, but its 
subscriptions and settings can't be controlled or configured.

If you forget your Dante Device Lock PIN, see the Device Lock section of the Dante Controller User Guide for instructions on 
how to proceed.

Dante Domain Manager
Version 1.2.X introduces support for Dante Domain Manager (DDM) for AD4D and AD4Q. DDM is network management 
software that enables user authentication, role based security, and audit capabilities for Dante networks and Dante-enabled 
products.

Considerations for Shure devices controlled by DDM:

When you add Shure devices to a Dante domain, leave the local controller access setting in Read Write. Otherwise, 
access to Dante settings, device factory reset, and device firmware updates will be disabled.
When a device is managed by a Dante Domain and the Dante Domain is disconnected, access to Dante settings, device 
factory reset and device firmware updates will be disabled. When a device reconnects to the Dante Domain, it follows the 
policy set for it in the Dante Domain.

See the Dante Domain Manager User Guide for more information.

™
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Networking Modes and Switch Configuration
The receiver offers two selectable networking modes:

Split/Redundant: This mode places Dante audio and Shure control on separate networks, while allowing you to take 
advantage of Dante redundancy.
Switched: In Switched mode, the receiver acts as a 4-port network switch. Shure control and Dante audio are present on 
all network ports.

Network 
Mode

Port Function and Signals

Application
Port 1 Port 2

Port 3 
(Primary)

Port 4 
(Secondary)

SWITCHED

Shure 
control, 
Dante 
primary

Shure 
control, 
Dante 
primary

Shure 
control, 
Dante 
primary

Shure control, 
Dante primary

For single network installations of star or 
daisy-chained networks.

SPLIT/
REDUNDANT
(Factory 
setting)

Shure 
control

Shure 
control

Dante 
primary

Dante 
secondary

Primary and secondary ports are 
configured are separate networks to 
provide isolation between control signals 
and audio signals.

To configure the switch mode:

Device Configuration > Network Configuration.
Select Setup to enter the Switch Configuration menu.
Use the control wheel to change the mode.
Press ENTER to reboot the receiver and change the mode.

Diagram of switched mode:
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IP Address Configuration
An IP address must be assigned to each device in the network to ensure communication and control between components. 
Valid IP addresses can be assigned automatically using a DHCP server or manually from a list of valid IP addresses. If using 
Dante audio, a separate Dante IP address must also be assigned to the receiver.

Automatic IP Addressing Mode

If using a DHCP capable Ethernet switch, set the DHCP switch to ON.
From the Device Configuration menu: Network Configuration > Next
Press the control wheel to enable editing of the Mode, and then set the mode to Automatic.

Manual IP addressing Mode

From the Device Configuration menu: Network Configuration > Next
Press the control wheel to enable editing of the Mode, and then set the mode to Manual
Set valid IP addresses and subnet values, and then press ENTER to save.
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Browser Jaringan
Browser jaringan memungkinkan untuk menemukan perangkat lain yang tersambung ke jaringan Anda. Anda dapat melihat 
informasi perangkat yang ditemukan, termasuk ID Perangkat, alamat IP, versi firmware, dan nama model.

Dari menu Device Configuration: Network Browser
Jika dipilih, Browser Jaringan akan menemukan dan mencantumkan perangkat di jaringan.
Gunakan roda kontrol untuk menelusuri dan memilih perangkat.

Informasi dan tindakan berikut tersedia dari Browser Jaringan:

Show: Memilih perangkat dari daftar
Flash: Mengedipkan LED panel depan
Info: Menampilkan ID perangkat, model, alamat IP, dan versi firmware
Flash All: Mengedipkan panel depan semua perangkat

Mengatasi Gangguan Jaringan
Gunakan hanya satu server DHCP per jaringan
Semua perangkat harus membagi sama subnet mask
Semua penerima harus memiliki tingkat perbaikan firmware sama yang terinstal
Cari ikon jaringan yang menyala pada panel depan atau layar tiap perangkat:

Jika ikon tidak ada menyala, periksa sambungan kabel dan lampu LED pada jack jaringan.

Jika lampu LED tidak hidup dan kabel dicolok, ganti kabel dan periksa kembali lampu LED dan ikon jaringan.

Untuk memeriksa daya koneksi WWB6 ke jaringan:

Jalankan perangkat lunak Wireless Workbench dan gunakan tampilan Inventaris untuk melihat perangkat yang 
tersambung ke jaringan.
Temukan alamat IP dari salah satu perangkat di jaringan dan lihat apakah Anda dapat mengepingnya dari komputer 
yang menjalankan Wireless Workbench.
Dari tanda siap ketik perintah WINDOWS/MAC, ketik 'ping IPADDRESS' pada perangkat itu (misalnya "ping 
192.168.1.100").
Jika alamat yang diketik itu kembali berhasil (tanpa kehilangan paket), maka komputer bisa melihat perangkat itu di 
jaringan. Jika ping gagal (100% kehilangan paket), periksa alamat IP komputer untuk memastikan komputer berada di 
subnet yang sama.
Jika ping berhasil dan perangkat masih belum muncul di inventaris WWB6, periksa untuk memastikan semua firewall 
dinonaktifkan atau biarkan lalu lintas jaringan WWB melewati aplikasi. Periksa apakah pengaturan firewall tidak 
memblokir akses jaringan.
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Pengoperasian
Menetapkan ID Perangkat
Menetapkan nama atau ID kustom akan membantu pemantauan dan pengaturan jika penerima adalah bagian dari sistem 
besar.

Dari menu Device Configuration: Device ID
Tekan dan putar roda kontrol untuk mengedit ID.
Tekan ENTER untuk menyimpan.

Menetapkan Nama Saluran
Menetapkan nama unik untuk tiap saluran akan membantu identifikasi dan pengaturan jika penerima adalah bagian dari sistem 
besar.

Pilih saluran, lalu navigasikan ke Channel Name.
Tekan roda kontrol untuk mengaktifkan pengeditan, lalu putar dan tekan roda untuk mengedit.
Bila sudah selesai, tekan ENTER untuk menyimpan.

Mengunci dan Membuka Kunci Kontrol
Gunakan fitur penguncian untuk mencegah perubahan yang tidak disengaja atau tidak sah pada kontrol dan pengaturan. 
Panel depan dan sakelar daya dapat dikunci atau dibuka secara independen.

Dari menu Device Configuration: Locks
Gunakan roda kontrol untuk mengubah status kunci kontrol panel depan atau sakelar daya.
Tekan ENTER untuk menyimpan.

Opsi Layar Tampilan
Penerima menawarkan opsi tampilan berikut:

Brightness: Low, Medium, High, Auto
Invert: Teks putih pada hitam atau teks hitam pada putih
Display Sleep: Menawarkan opsi untuk mematikan layar dan pencahayaan panel depan setelah 10, 30, atau 60 detik

Tips: Tekan kontrol panel depan mana pun untuk menginterupsi Display Sleep.

Dari menu Device Configuration: Display
Gunakan roda kontrol untuk mengedit pengaturan Brightness, Invert atau Sleep Display.
Tekan ENTER untuk menyimpan.
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Menyimpan Pengaturan Penerima sebagai Praatur Pengguna
Praatur pengguna memungkinkan dapat disimpan dan dipulihkannya pengaturan penerima saat ini. Praatur menyimpan 
semua pengaturan penerima agar dapat dengan cepat mengonfigurasi penerima atau beralih di antara beberapa pengaturan 
yang berbeda. Hingga 4 praatur dapat disimpan dalam memori penerima.

Dari menu Device Configuration, navigasikan ke User Presets dan pilih salah satu opsi berikut:

Restore a User Preset: Gunakan roda kontrol untuk memilih praatur yang baru disimpan
Save a User Preset: Gunakan roda kontrol untuk menyimpan pengaturan penerima saat ini sebagai praatur
Delete a User Preset: Gunakan roda kontrol untuk memilih dan menghapus praatur

Memprogram Pemancar Menggunakan Prapengaturan IR
Mengonfigurasi prapengaturan IR akan memungkinkan semua parameter pemancar diatur secara otomatis dari penerima 
selama sinkronisasi IR.

Parameter individu dapat dikonfigurasi di menu IR Presets. Setiap prapengaturan memiliki nilai default No Change, yang 
membiarkan pengaturan tersebut tidak terpengaruh oleh sinkronisasi IR.

Pilih dari menu saluran: IR Presets
Gunakan roda kontrol untuk memilih dan mengedit parameter dari daftar prapengaturan. Pilih No Change untuk 
mempertahankan pengaturan yang ada.
Tekan ENTER untuk menyimpan.

Enkripsi
Penerima dilengkapi dengan Standar Enkripsi Lanjutan (AES-256) untuk memastikan bahwa hanya penerima yang dilengkapi 
dengan kunci pada pemancar yang dapat memonitor konten audio.

Catatan: Bila diaktifkan, enkripsi berlaku untuk semua saluran penerima. Enkripsi tidak mempengaruhi sinyal audio Dante, kualitas audio, atau ruang saluran.

Dari menu Device Configuration: Device RF > Encryption.
Gunakan roda kontrol untuk memilih On.
Tekan ENTER untuk menyimpan.
Jalankan sinkronisasi IR untuk menyelesaikan enkripsi antara pemancar dan penerima. Ikon tombol enkripsi akan 
muncul pada layar penerima dan pemancar.

Catatan:

Perubahan apa pun terhadap status enkripsi pada penerima seperti mengaktifkan/menonaktifkan enkripsi atau 
meminta kunci enkripsi baru, memerlukan sinkronisasi untuk mengirim pengaturan ke pemancar.
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Tips: Untuk menghapus enkripsi, gunakan roda kontrol untuk memilih Off dan sinkronkan kembali pemancar untuk menghapus 
enkripsi.

Memulihkan Penerima ke Pengaturan Pabrik
Fungsi Factory Reset akan menghapus pengaturan saat ini dan memulihkan pengaturan pabrik.

Perhatian: Semua pengaturan saat ini akan dihapus selama pengaturan ulang dan penerima tidak perlu dinyalakan ulang.

Dari menu Device Component: Factory Reset
Tekan ENTER untuk mengatur ulang penerima, atau tekan EXIT untuk kembali ke menu Device Configuration.

Kipas Pendingin
Penerima berisi kipas pendingin internal untuk melindungi terhadap kondisi suhu berlebihan.

Dari menu Device Configuration: Fan
Pilih dari opsi pengaturan kipas berikut:

Auto: Kipas akan otomatis menyala jika suhu penerima meningkat
On: Kipas akan bekerja terus menerus untuk memberikan pendinginan maksimum di lingkungan hangat

Tips: Suhu penerima internal ditampilkan pada layar tampilan Fan.

Mengatasi Gangguan
Masalah Lihat Solusi...

Tidak ada suara
Daya, Kabel, Frekuensi Radio, atau Enkripsi 
Tidak Cocok

Suara lemah atau distorsi Penguatan, Kabel

Jarak yang kurang, dengungan bising yang tidak diinginkan, atau 
lemah

Frekuensi Radio (RF)

Tidak bisa mematikan transmitter atau mengubah pengaturan 
frekuensi, atau tidak dapat memprogram receiver

Interface Locks (Pengunci Antarmuka)

Pesan Enkripsi Tidak Cocok Enkripsi Tidak Cocok

Pesan Firmware Tidak Cocok Firmware Tidak Cocok

Pesan Baterai Transmitter Panas Baterai Tx Panas

LED Merah Kesalahan Antena RF
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Masalah Lihat Solusi...

Transmitter perangkat genggam mati selama penggunaan Bersihkan Kontak Baterai

Daya
Pastikan bahwa receiver dan transmitter menerima voltase yang cukup. Periksa indikator baterai dan gantikan baterai 
transmitter bila perlu.

Penguatan
Atur penguatan sistem pada bagian depan receiver. Pastikan tingkat output di bagian belakang receiver sesuai dengan 
pengaturan input mik/saluran pada konsol bauran, amplifier, atau DSP.

Kabel
Periksa apakah semua kabel dan konektor telah bekerja dengan benar.

Pengunci Antarmuka
Transmitter dan receiver dapat dikunci untuk menghindari perubahan yang tidak disengaja atau tidak sah. Fitur atau tombol 
terkunci akan memperlihatkan layar Locked pada panel LCD atau ikon kunci pada transmitter akan berkedip.

Enkripsi Tidak Cocok
Lakukan sinkronisasi ulang receiver dan transmitter setelah mengaktifkan atau menonaktifkan enkripsi.

Firmware Tidak Cocok
Transmitter dan receiver berpasangan harus memiliki versi firmware yang terinstal sama untuk menjamin pengoperasian yang 
konsisten. Lihat topik Firmware untuk prosedur pembaruan firmware.

Baterai Tx Panas
Jika baterai transmitter tidak menjadi dingin, transmitter akan dimatikan. Biarkan perangkat menjadi dingin dan pertimbangkan 
untuk mengganti baterai transmitter untuk melanjutkan pengoperasian.

Identifikasi keberadaan sumber panas eksternal ke transmitter dan operasikan transmitter jauh dari sumber-sumber panas 
tersebut.

Semua baterai harus disimpan dan dioperasikan jauh dari sumber panas eksternal dan harus berada di dalam kondisi suhu 
yang wajar.

Frekuensi Radio (RF)

Lampu LED FR
Jika LED Aneka RF berwarna biru tidak menyala, berarti receiver tidak mendeteksi adanya transmitter.

LED Kekuatan Sinyal 421RF berwarna oranye menunjukkan jumlah daya RF yang diterima. Sinyal ini bisa dari transmitter, 
atau bisa dari sumber gangguan, seperti siaran televisi. Jika lebih dari dua LED RF berwarna oranye masih menyala saat 
transmitter mati, saluran mungkin mengalami gangguan, dan Anda harus mencoba saluran lain.

LED RF berwarna merah menunjukkan kelebihan beban pada RF. Kelebihan beban berpotensi menyebabkan gangguan 
dalam beberapa instalasi sistem. Jika Anda mengalami kelebihan beban, matikan receiver untuk melihat apakah receiver 
menyebabkan gangguan dengan komponen lainnya.
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Tombol pilih saluran angka juga berubah menjadi merah untuk menunjukkan adanya gangguan.

Merah redup = Saluran tidak dipilih, mengalami gangguan
Merah cerah = Saluran dipilih, mengalami gangguan

Kompatibilitas
Jalankan Pemindaian dan Sync untuk memastikan transmitter dan receiver sudah diatur pada kelompok dan saluran yang 
sama.
Lihat label gelombang pada transmitter dan pastikan receiver diatur pada gelombang yang sama.

Mengurangi Gangguan
Jalankan pemindaian kelompok atau saluran untuk mendapatkan frekuensi terbuka yang paling baik. Jalankan sync untuk 
mengirim pengaturan ke transmitter.
Untuk sistem multipel, periksa apakah semua sistem sudah diatur pada saluran dalam kelompok yang sama (sistem 
dengan gelombang yang berbeda tidak perlu diatur pada kelompok yang sama).
Memelihara batas pandang antara transmitter dengan antena receiver.
Tempatkan atau arahkan antena receiver jauh dari benda logam atau sumber gangguan RF lainnya (seperti dinding LED, 
komputer, efek digital, sakelar jaringan, kabel jaringan dan sistem nirkabel Personal Stereo Monitor (PSM)).
Mengurangi kelebihan beban RF (lihat di bawah).

Menambah Jarak
Jika jarak transmitter lebih dari 6 - 60 m (20 - 200 kaki) dari antena receiver, maka Anda dapat menambah jarak dengan 
melakukan langkah berikut:

Mengurangi gangguan (lihat di atas)
Menambah tingkat daya FR transmitter.
Gunakan modus Normal sebagai pengganti modus High Density.
Gunakan antena arah aktif, sistem distribusi antena, atau aksesoris antena lain untuk menambah jarak FR.

Menghilangkan Kelebihan Beban pada RF
Jika Anda melihat lampu LED FR warna merah pada receiver, cobalah berikut ini:

Kurangi tingkat daya FR transmitter
Jauhkan transmitter dari receiver-paling sedikit 6 m (20 kaki)
Jika Anda menggunakan antena yang aktif, kurangi penguatan antena atau amplifier.
Gunakan antena segala arah

Kesalahan Antena
LED merah Antenna Fault menunjukkan kondisi hubungan singkat atau beban yang berlebihan pada port antena.

Periksa antena dan kabel yang rusak
Pastikan port antena tidak kelebihan beban
Periksa pengaturan tegangan bias antena. Matikan tegangan jika menggunakan antena pasif.
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Bersihkan Kontak Baterai
Bersihkan kontak baterai secara berkala dengan pembersih kontak listrik yang dirancang untuk kontak emas dan aman untuk 
plastik.

Hubungi Dukungan Pelanggan
Tidak mendapatkan apa yang Anda butuhkan? Hubungi dukungan pelanggan kami untuk mendapatkan bantuan.

Spesifikasi
Spesifikasi Sistem

Jangkauan Frekuensi Pembawa FR
470–960 MHz, berbagai macam wilayah (Lihat tabel frekuensi)

Jarak Kerja
100 m ( 330 ft)

Catatan: Jarak aktual tergantung pada serapan sinyal RF, pantulan dan gangguan.

Ukuran Tahap Penyetelan FR
25 kHz, berbagai macam wilayah

Pemberian Jarak Antar Saluran
Mode Standar 350 kHz

Modus Densitas Tinggi 125 kHz

berbagai macam wilayah

Pemberian Jarak Antar Saluran
Mode Standar 350 kHz

Modus Densitas Tinggi 125 kHz

berbagai macam wilayah

Tolakan Gambar
>70dB, khas

Sensitivitas RF
−98 dBm pada 10  BER

LatensiAnalogOutput
STD 2.08 ms

-5

https://www.shure.com/en-US/about-us/contact-us#form
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HD 2.96 ms

Respon Frekuensi Audio
AD1 20 – 20 kHz (±1dB)

AD2 Catatan: Tergantung pada jenis mikrofon

Sinyal ke Rasio Kebisingan(Rentang Dinamis)
khas, 20 Hz sampai 20 kHz, pengaturan penguatan receiver = -12 dB

Bobot Tidak tertimbang

Output Jalur XLR 120dB 117dB

Digital (AES3/Dante) 130dB 126dB

Total Distorsi Selaras
-6 dBFS, 1 kHz, Penguatan Sistem @ +10

<0,0 1%

Polaritas Audio Sistem
Tekanan positif pada diaframa mikrofon menghasilkan voltase positif pada pin 2 (berhubungan dengan pin 
3 output XLR) dan ujung output 6,35 mm (1/4-inci)

Jarak Suhu Kerja
-18°C (0°F) dengan 50°C (122°F)

Catatan: Ciri-ciri bateri bisa membatasi jarak ini.

Kisaran Suhu Penyimpanan
-29°C (-20°F) dengan 65°C (149°F)

Audio Output (Output Audio)

Jarak Pengaturan Penguatan
−18 dengan +42dB dalam langkah 1 dB (ditambah pengaturan Mute (nonaktif))

Konfigurasi

XLR
Transformator Berpasangan yang Seimbang (1 = 
dasar, 2 = audio +, 3 = audio −)

TRS
Transformator Berpasangan yang Seimbang (Tip 
= Audio +, Ring = Audio, Sleeve = pembumian)

Impedansi
100 Ω,  Khusus,  XLR Line Out

Output Skala Penuh ( 200K Ωbeban)
Penyetelan SALURAN +18  dBV

Penyetelan MIKROFON −12  dBV



Shure Incorporated

39/42

TRS +8  dBV

Sakelar Mic/Line
Bantalan 30 dB

Perlindungan Daya Semu
Ya

Dimensi
44 x 483 x 333 mm H x W x D

Berat
4,6 kg (10,1 lbs), tanpa antena

Rumah
Baja; Aluminium Tekanan

Persyaratan-Persyaratan Daya
100 dengan 240 V AC, 50-60 Hz, 0,55 A maksimal

Disipasi Tenaga Termal
Maksimum 23  W  ( 78  BTU/jam)

Siaga 15  W  ( 51  BTU/jam)

Persyaratan Daya DC
10.9 dengan 14.8 V DC,3,3   A maksimal

Antar Muka Jaringan
10/100 Mbps, 1Gbps, Audio Digital Dante

Kemampuan Mengatasi Jaringan
DHCP atau IP address Manual

Panjang Kabel Maksimum
100 m (328 ft)

Output Kaskada

Jenis Konektor
BNC

Catatan: Untuk sambungan satu receiver tambahan pada gelombang yang sama

Konfigurasi
Tidak seimbang, pasif

Impedansi
50 Ω
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Kehilangan sisipan
0dB, khas

Input FR

Tolakan Palsu
>80dB, khas

Jenis Konektor
BNC

Impedansi
50 Ω

Voltase Bias
12 dengan 13.5 V DC, 150 mA maksimum, per antena

Teralih on-off

Jangkauan Frekuensi Pembawa FRtergantung model
AD4D=A 470–636 MHz

AD4D=B 606–810 MHz

AD4D=C 750–960 MHz

Tabel dan Diagram

Output Audio

XLR ke Output ¼"
Gunakan diagram pengabelan berikut untuk mengubah output XLR menjadi output ¼".
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Penerima Pita Frekuensi
Gelombang Jarak Frekuensi ( MHz)

G53 470 dengan 510

G54 479 dengan 565

G55† 470 dengan 636*

G56 470 dengan 636

G57 (G57+) 470 dengan 616* (614 dengan 616*** )

G62 510 dengan 530

H54 520 dengan 636

K53 606 dengan 698*

K54 606 dengan 663**

K55 606 dengan 694

K56 606 dengan 714

K57 606 dengan 790

K58 622 dengan 698

L54 630 dengan 787

L60 630,125 dengan 697,875

P55 694 ke 703, 748 ke 758, 803 ke 806

R52 794 dengan 806

JB 806 dengan 810

X51 925 dengan 937,5

X55 941 dengan 960

Z16†† 1240 dengan 1260

*Dengan celah antara 608 sampai 614 MHz.

**Dengan celah antara 608 sampai 614 MHz dan celah antara 616 sampai 653 MHz.
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***Memilih band G57+ memperluas band G57 dengan 2 MHz spektrum tambahan antara 614 hingga 616 MHz. Daya 
pemancar maksimum dibatasi hingga 10mW antara 614 hingga 616 MHz.

†Mode operasi beragam sesuai dengan wilayah. Di Brasil, digunakan mode Kelembapan Tinggi. Tingkat daya maksimum 
untuk Peru adalah 10mW.

††Z16 hanya untuk Jepang

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดทางเทคนิคของ กสทช.

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

Telah disetujui berdasarkan ketentuan Declaration of Conformity (DoC) (Pernyataan Kesesuaian) FCC Bagian 15.

Sesuai persyaratan keamanan listrik berdasarkan IEC 60065.

Memenuhi persyaratan utama mengikuti Petunjuk Uni Eropa:

Petunjuk WEEE 2012/19/EC sebagaimana telah diubah dengan nomor 2008/34/EC
Pedoman RoHS UE 2015/863

Catatan: Silakan ikuti skema daur ulang di wilayah Anda untuk limbah baterai dan elektronik

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

Pemberitahuan CE: Dengan ini, Shure Incorporated menyatakan bahwa produk dengan Tanda CE ini telah dinilai memenuhi 
persyaratan Uni Eropa. Teks lengkap dari pernyataan kesesuaian Uni Eropa tersedia pada situs berikut: https://
www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity.

Perwakilan Eropa Resmi:
Shure Europe GmbH
Departemen: Kepatuhan Global
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Germany
Telepon: +49-7262-92 49 0
Faks: +49-7262-92 49 11 4
Email: EMEAsupport@shure.de

Peringatan Kanada untuk Nirkabel
Perangkat ini beroperasi dengan basis tanpa perlindungan tanpa gangguan. Apabila pengguna ingin mendapatkan 
perlindungan dari layanan radio lain yang menggunakan pita frekuensi TV yang sama, diperlukan lisensi radio. Untuk 
keterangan lengkap, baca dokumen Innovation, Science and Economic Development Canada Client Procedures Circular 
CPC-2-1-28, Pelisensian Sukarela Lisensi-Bebas untuk Perlengkapan Radio Berdaya Rendah dalam Pita Frekuensi TV.

（一）本产品符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”的具体条款和使用场景；

（二）不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改

发射天线；

（三）不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；

（四）应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；

（五）如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；

（六）在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、

导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门

的规定。

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