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User guide for the Shure AD600 Spectrum Manager. Includes specifications, networking, antenna configuration, and more.
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AD600   
Axient Digital Spectrum Manager

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

Lambang 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.

PERINGATAN
Jika air atau benda asing lainya masuk kedalam peralatan, kejut api atau listrik dapat terjadi.
Jangan coba-coba memodifikasi produk ini. Melakukannya dapat menyebabkan cedera diri dan/atau kerusakan produk.

Tinjauan
Manajer Spektrum Digital Shure AD600 merupakan alat bantu yang sangat bermanfaat untuk merencanakan serta mengelola 
koordinasi frekuensi. Gunakan fitur pemandu koordinasi untuk merencanakan, memindai, dan menerapkan frekuensi ke 
seluruh sistem. Alat tambahan tersedia untuk menganalisis spektrum, mengambil data, dan memantau audio dari perangkat 
kompatibel dalam jaringan Anda.

AD600 merupakan peralatan solusi tunggal untuk mengelola spektrum RF:

Koordinasi frekuensi tingkat lanjut yang komprehensif untuk jaringan Anda
Pemindaian real-time cepat untuk menemukan frekuensi yang tersedia dan memantau aktivitas RF
Layar warna besar 16,75 cm (6,6-inci) untuk melihat dan menganalisis spektrum RF
Koordinasi frekuensi berpemandu untuk menghemat waktu dan upaya dalam lingkungan RF yang penuh tantangan
Alat untuk melihat, menganalisis, dan mendengarkan aktivitas frekuensi
Rentang Tuning: 174 MHz hingga 2 GHz untuk mendukung beberapa pita frekuensi
6 koneksi antena untuk mendukung beberapa perangkat dan meningkatkan opsi cakupan
Pengambilan dan penyimpanan data ke informasi RF arsip untuk analisis
Jaringan diaktifkan untuk penggunaan sistem berskala besar
Koneksi USB untuk penyimpanan data eksternal pemindaian, log peristiwa, dan data lainnya
Dante diaktifkan untuk pemantauan audio Canggih jaringan Anda
Kompatibel dengan Wireless Workbench untuk memperluas opsi kontrol dan pemantauan

Isi Kemasan
AD600
Kabel daya dengan V-Lock (spesifik wilayah)
Kabel ekstensi USB
Rack mount hardware kit (90YT1371)

Petunjuk Pemasangan
Komponen ini didesain agar pas dengan rak audio.
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Peringatan: Untuk mencegah cedera, perangkat ini harus dipasang dengan aman ke rak.

Panel Depan dan Belakang

① Kenop Volume Headphone

Kontrol volume headphone Indikator klip mengingatkan kelebihan beban. Tekan tombol untuk mengakses opsi Dante dan 
pengaturan headphone.

② Jack monitor, jack headphone
Jack audio output ¼” (6,35 mm).

③ Layar
Warna tampilan untuk melihat dan menganalisa spektrum RF

④ Tombol fungsi
Tekan untuk mengakses opsi pengeditan dan konfigurasi. Tombol dinamai sebagai F1, F2, F3, F4 (dari atas ke bawah) dan 
menyala saat tersedia opsi.
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⑤ Tombol ENTER
Tekan untuk menyimpan perubahan.

⑥ Tombol EXIT
Tekan untuk membatalkan perubahan dan kembali ke menu sebelumnya.

⑦ Roda kontrol

Tekan untuk mengakses satu menu
Tekan untuk memilih parameter atau menu
Putar untuk menggulung item menu atau mengedit nilai parameter

⑧ Sakelar daya
Menyalakan atau mematikan unit.

⑨ Input daya AC
Konektor pengunci IEC, 100-240 V AC.

⑩ Cascade Daya AC (mengunci)
Gunakan kabel sambungan IEC untuk membagikan daya melalui beberapa perangkat.

⑪ Port Ethernet
Empat port Ethernet memancarkan sinyal berikut:

ctrl 1: Kontrol jaringan, mendukung PoE
ctrl 2: Kontrol jaringan, mendukung PoE
Dante Primer: Audio digital Dante
Dante Sekunder: Audio digital Dante

⑫ LED status jaringan

Off: tidak ada tautan jaringan
Menyala hijau: tautan jaringan aktif
Berkedip hijau: tautan jaringan aktif, kecepatan kedip sesuai kepadatan jaringan
Berkedip kuning: Menunjukkan koneksi pada 1 Gbps, laju terkait volume jalur

⑬ Port USB
Rekaman transfer pemindaian data menuju dan dari perangkat penyimpanan eksternal.

⑭ Indikator LED bias antena (satu per antena)

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

⑮ Input koaksial untuk antena A, B, C, D, E, F
Sambungan RF untuk antena A, B, C, D, E, F.

⑯ Ventilasi pendingin
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Ventilasi sisi depan dan belakang untuk pendingin

Layar Tampilan
Layar beranda menampilkan aktivitas RF untuk masing-masing antena. Dari layar ini Anda dapat mengakses menu utama dan 
peralatan pemindai. Gunakan roda pengontrol untuk navigasi terhadap pilihan menu atau menyalakan serta mematikan plot 
antena.

Catatan: Opsi-opsi tersebut hanya ditampilkan dan tidak memengaruhi koordinasi atau cadangan pemantauan frekuensi.

Menu utama: Akses ke menu utama
Peralatan pemindai: Akses ke peralatan pemindai
Status pemindaian: Menunjukkan apakah tampilan saat ini adalah pemindaian langsung atau file tersimpan
Antena A-F: Setiap antena diberikan kode warna pada plot RF
Maks: Menggabungkan puncak real-time dari semua antena ke dalam satu plot

Ikon Penunjuk

Ikon Deskripsi

USB: Muncul saat drive penyimpanan terpasang ke port 
USB. Pilih ikon untuk melihat rincian informasi dan melepas 
drive USB.

Alarm: Muncul saat terdapat satu atau lebih alarm perangkat 
keras Pilih ikon untuk melihat salah satu alarm yang aktif.

Kunci sakelar daya: Mencegah pematian secara tidak 
sengaja. Saat pengunci daya diaktifkan dan sakelar daya 
dinyalakan, AD600 tetap menyala.

Kunci panel depan: Mencegah penggantian menu. Saat 
pengunci kontrol diaktifkan, opsi menu tidak dapat diedit.

Kontrol akses: Muncul jika kontrol akses diaktifkan.

Indikator status jaringan Muncul jika AD600 melihat 
perangkat lain di dalam jaringan.
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Navigasi dan Kontrol
Gunakan tombol fungsi, roda kontrol, ENTER, dan EXIT untuk navigasi pilihan menu dan menentukan parameter.

① Tombol fungsi
Tekan untuk mengakses opsi pengeditan dan konfigurasi. Tombol dinamai sebagai F1, F2, F3, F4 (dari atas ke bawah) dan 
menyala saat opsi pengeditan tersedia.

② Roda Kontrol

Tekan untuk masuk ke sebuah menu
Tekan untuk memilih item menu
Putar untuk menelusur item menu atau mengedit parameter

③ ENTER
Tekan untuk konfirmasi atau menyimpan perubahan.

④ EXIT
Tekan untuk membatalkan perubahan dan kembali ke menu utama.
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Peta Menu

Contoh Sistem
Sistem Pita Frekuensi Tunggal
Pada contoh ini, semua perangkat yang terhubung ke AD600 akan beroperasi pada rentang frekuensi yang sama:

Atur antena AD600 untuk menyamakan dengan rentang frekuensi pada setiap receiver yang terhubung.
Receiver tanbahan yang beroperasi pada rentang frekuensi yang sama dapat ditambahkan ke jaringan untuk memperluas 
sistem.

Tips: Sambungkan antena receiver port cascade ke input antena AD600.
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Sistem Rentang Multi Frekuensi
Dalam contoh ini, AD600 mendukung receiver yang beroperasi di dalam rentang frekuensi yang berbeda.

Atur antena AD600 untuk menyamakan dengan rentang frekuensi pada setiap receiver yang terhubung.
Receiver tambahan yang beroperasi pada rentang frekuensi yang sama dapat ditambahkan ke jaringan untuk 
memperluas sistem.

Tips: Sambungkan antena receiver port cascade ke input antena AD600.
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Konfigurasi Antena
AD600 menggunakan hingga 6 antena untuk mendukung multi pita frekuensi serta menyediakan cakupan lebih luas untuk 
sistem yang kompleks.

Port Antena
AD600 memiliki 6 antena pada panel belakang. Setiap port dapat diatur untuk sesuai dengan lebar frekuensi dari antena yang 
terhubung. Bias daya dapat dinyalakan saat menggunakan antena aktif.

Pengaturan Parameter Antena
Setelah menyambungkan antena, Anda dapat menentukan parameter antena. Contoh, jika perangkat Anda beroperasi pada 
rentang 470-534 MHz, pilih antena yang sesuai dan atur rentangnya pada 470-534 MHz.

Tips: Atur mode konfigurasi ke Dipasangkan untuk mengatur parameter dari pasangan antena (AB/CD/EF).

Menu utama > Konfigurasi Perangkat > Antena
Mengaktifkan antena. Pilih Hanya tampilan jika Anda ingin menampilkan aktivitas RF dan tidak ingin menggunakan 
data antena pada koordinasi frekuensi.
Pilih rentang preset atau pilih rentang secara manual untuk disesuaikan dengan bandwidth antena.
Jika menggunakan antena aktif, atur Bias ke On.

Catatan: Saat menggunakan antena aktifTotal Arus muncul pada jendela konfigurasi.
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Contoh Konfigurasi Antena
Contoh berikut adalah konfigurasi antena yang umum untuk AD600.

Cakupan wideband
Cakupan wideband mendukung perangkat pada pita frekuensi berbeda. Antena diatur untuk sesuai dengan rentang frekuensi 
pada setiap grup perangkat. Dalam contoh ini, terdapat 3 pasangan antena yang dipasang untuk mendukung perangkat yang 
beroperasi dalam 3 rentang frekuensi berbeda.

Cakupan area luas
Cakupan area luas digunakan di venue/lokasi seperti ruang konvensi atau arena olahraga. Antena dipasang secara strategis 
untuk menyediakan cakupan RF untuk ruangan dan meminimalisir spot-spot mati.
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Cakupan linear atau rute parade
Cakupan linear digunakan di area seperti pada selasar bangunan yang panjang, lintasan, atau jalan. Penempanan antena 
diberi jarak tertentu untuk mencegah gap/jarak kosong cakupan di sepanjang rute.
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Jaringan
AD600 dilengkapi dengan antarmuka jaringan 4 port. Teknologi Dante memberikan solusi terintegrasi untuk memonitor audio 
digital. Dante menggunakan IP standar melalui Ethernet dan berdampingan secara aman pada jaringan yang sama sebagai 
data TI dan kontrol. Mode jaringan yang bisa dipilaih mengarahkan rute sinyal port untuk pengaturan jaringan yang fleksibel.

Tipe Sinyal Jaringan
Tipe sinyal berikut didukung oleh jaringan:

Shure control: Perangkat lunak Shure Wireless Workbench menyediakan kontrol komprehensif bagi sistem audio nirkabel.
Dante Primer: Sinyal audio digital Dante
Dante Sekunder: Salinan kedua (redundan) dari audio primer Dante, biasanya digunakan sebaggagi pilihan routing.

Panduan Konfigurasi Jaringan
AD600 menawarkan panduan pengaturan untuk menyederhanakan tata jaringan perangkat Anda.

Pengaturan meliputi sebagai berikut:

Mode switch
Shure control
Dante primer
Dante sekunder

Mode Jaringan
Mode jaringan menentukan tipe sinyal yang jalur rutenya diarahkan ke port.
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Sinyal Port Mode Switch

① Shure control dan Dante primer

② Shure control dan Dante primer

③ Shure control dan Dante primer

④ Shure control dan Dante primer

Sinyal Port Mode Split/Redundan

① Shure control

② Shure control

③ Dante primer

④ Dante sekunder

Pengaturan Mode Switch
Dari menu utama: Konfigurasi Perangkat > Pengaturan Jaringan > Setup.
Gunakan roda kontrol untuk mengatur mode switch ke Switch atau Split Redundan.
Tekan ENTER untuk menyimpan dan boot ulang.

Pengaturan Mode Antarmuka (Alamat IP)
Alamat IP harus ditetapkan pada setiap perangkat dalam jaringan untuk menjamin komunikasi dan kontrol di antara 
komponen. Alamat IP yang valid dapat ditetapkan secara otomatis menggunakan server DHCP atau secara manual dari daftar 
alamat IP yang valid. Jika menggunakan audio Dante, alamat IP Dante juga harus ditetapkan pada perangkat Dante.

Otomatis

Jika menggunakan tombol Ethernet dengan kemampuan DHCP, atur tombol DHCP ke posisi ON.
Dari menu Device Configuration: Pengaturan Jaringan > Setup > Berikutnya
Gunakan roda kontrol untuk menentukan Mode Antarmuka ke Otomatis untuk Shure Control, Dante Primer, dan Dante 
Sekunder(jika diperlukan).
Setelah selesai, gunakan tombol Kembali untuk kembali ke layar beranda.
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Manual

Dari menu Device Configuration: Pengaturan Jaringan > Setup > Berikutnya
Gunakan roda kontrol untuk mengatur mode ke Mode Antarmuka ke Manual
Berikan alamat IP , nilai subnet, dan gateway yang valid, utnuk Shure Control, Dante Primer, dan Dante Sekunder(jika 
memungkinkan).
Setelah selesai, gunakan tombol Kembali untuk kembali ke layar beranda.

Browser Jaringan
Gunakan alat browser jaringan untuk melihat perangkat Shure pada jaringan. Akses peralatan dari Menu Utama > 
Konfigurasi Perangkat > Browser Jaringan dan gunakan roda kontrol untuk memilih perangkat.

Identifikasi Semua

LED panel depan berkedip untuk semua perangkat pada jaringan untuk verifikasi koneksi.

Segarkan

Refresh daftar perangkat.

Versi FW:

Menampilkan versi firmware dari perangkat yang ditemukan dalam jaringan. Pilih Model untuk melihat model perangkat.

Tips: Tekan roda kontrol untuk melihat ID perangkat dan alamat IP perangkat-perangkat tersebut.

Koordinasi Frekuensi
AD600 menawarkan panduan koordinasi frekuensi untuk menyederhanakan proses penemuan frekuensi bagi sistem Anda.

Disediakan dua pilihan untuk pengaturan dan modifikasi suatu koordinasi:

Koordinasi reguler, yang dapat digunakan pada sebagian besar situasi
Koordinasi tingkat lanjut, yang menawarkan pengendalian rinci atas parameter-parameter untuk situasi yang kompleks

Buat atau Modifikasi Koordinasi
Untuk memulai koordinasi, buka Menu Utama > Koordinasi Frekuensi dan pilih untuk membuat koordinasi baru atau 
modifikasi dari yang sudah ada.

Catatan: Koordinasi reguler cocok digunakan untuk sebagian besar situasi. Gunakan pilihan lanjutan atau Wireless Workbench jika diperlukan untuk 
menambah saluran virtual, mengatur ambang batas atau pengecualian, atau kustomisasi suatu koordinasi.

Ikuti panduan dan pilih Selanjutnya untuk bergerak ke langkah berikutnya.

Langkah 1: Pilih perangkat
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Gunakan roda kontrol untuk memilih perangkat yang akan disertakan di dalam koordinasi.

Langkah 2: Pemindaian

Pilih Mulai pindai dan amati layarnya. Pemindaian yang lebih lama dapat memberikan lebih banyak data untuk koordinasi. 
Pilih Stop pemindaian saat plot telah stabil.

Langkah 3: Hitung

AD600 secara otomatis akan menghitung koordinasi frekuensi untuk sistem Anda. Pilih Pasang untuk menugaskan 
frekuensi ke perangkat Anda dan menyelesaikan koordinasi.

Tips: Jika diperlukan, sinkronkan ulang peralatan portabel.

Koordinasi Tingkat Lanjut
Gunakan pilihan koordinasi tingkat lanjut saat koordinasi reguler tidak memenuhi kebutuhan Anda. Dalam koordinasi tingkat 
lanjut, pengaturan parameter tambahan seperti threshold, pengecualian, grup pengguna, saluran TV akan diatur secara 
manual.

Tips: Anda juga dapat menggunakan Wireless Workbench untuk koordinasi tingkat lanjut.

Buka Menu Utama > Koordinasi Frek dan pilih koordinasi tingkat lanjut untuk membuat atau modifikasi suatu koordinasi. 
Ikuti panduan dan pilih Selanjutnya untuk bergerak ke langkah berikutnya.

Langkah 1: Pilih perangkat

Gunakan roda kontrol untuk memilih perangkat yang akan disertakan di dalam koordinasi. Tambahkan saluran virtual jika 
diperlukan untuk mengkoordinasi frekuensi pada perangkat yang tidak ada dalam jaringan.

Langkah 2: Permintaan frekuensi

Pilih level kompatibilitas dan jumlah yang diinginkan untuk frekuensi cadangan pada setiap perangkat.

Langkah 3: Pengecualian

Pilih Pengaturan untuk memilih salah satu dari pengecualian berikut:

Pemindaian: Memuat file pemindaian
Ambang Batas: Menentukan pemindaian ambang batas puncak dan ambang batas pengecualian.
Saluran TV: Mengatur format TV atau memuat data TV
Daftar pengecualian: Gunakan fungsi penambahan untuk menambahkan frekuensi dan rentang yang akan dikecualikan 
dari perhitungan

Pilih Mulai pindai dan amati layarnya. Pemindaian yang lebih lama dapat memberikan lebih banyak data untuk koordinasi. 
Pilih Stop pemindaian saat plot telah stabil.

Langkah 4: Opsi Lanjutan

Pilih satu grup pengguna: Pilih daftar penggguna regional dan grup.

Ganti urutan koordinasi: Pindahkan perangkat untuk mengganti prioritas.

Analisis daftar frekuensi: Pilih Analisis untuk memeriksa kompatibilitas frekuensi di dalam lingkungan RF Anda. Pilih Kunci 
kompatibel untuk menggunci semua frekuensi yang kompatibel.

Langkah 5: Hitung

Pilih Mulai untuk menghitung frekuensi untuk sistem Anda.
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Langkah 6: Tentukan dan Terapkan

Pilih Pasang untuk menugaskan frekuensi ke perangkat Anda dan menyelesaikan koordinasi.

Tips: Jika diperlukan, sinkronkan ulang peralatan portabel.

Peralatan Pemindaian
AD600 menyertakan serangkaian peralatan untuk menganalisis spektrum, mengambil data, dan kustomisasi tampilan. Akses 
peralatan pemindaian dari tab pada layar beranda.

Kursor

Cursor menempatkan garis vertikal yang dapat digerakkan yang ditempatkan pada plot RF. Gunakan roda kontrol untuk 
memosisikan kursor pada titik di dalam plot. Nilai frekuensi dan kekuatan sinyal untuk titik yang dipilih ditampilkan di sebelah 
kursor tersebut.

Zoom

Zoom memperbesar plot RF untuk memungkinkan analisis lengkap pada sebagian spektrum. Gunakan Zoom untuk 
mengidentifikasi frekuensi masing-masing dalam lingkungan FR yang padat.

Rentang

Gunakan roda kontrol untuk menentukan batasan plot untuk tampilan atau pilih salah satu dari preset berikut:

Jangkauan antena: Plot sesuai dengan jangkauan antena
Rentang daftar frekuensi: Plot sesuai dengan daftar frekuensi

Pengambilan data

AD600 dapat memindai dan menyimpan aktivitas RF dalam jangka waktu tertentu untuk disediakan sebagai aktivitas di dalam 
spektrum RF. File hasil pemindaian dapat disimpan untuk referensi di masa mendatang atau dimuat sebagai koordinasi 
frekuensi tingkat lanjut.

Buka pemindaian

Gunakan roda kontrol untuk memuat data pemindaian yang diambil dari drive internal atau drive USB.

Pemindaian Langsung

Memberikan tampilan yang menunjukkan pemindaian waktu-nyata jika Anda melihat file tersimpan.

Listen (Mendengarkan)
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Mendengarkan aktivitas RF di dalam spektrum menggunakan headphone. Gunakan roda kontrol untuk memilih antena dan 
untuk menentukan tipe sinyal.

Simpan snapshot

Menyimpan data pemindaian pada tampilan saat ini. Gunakan roda kontrol untuk menyimpan file ke direktori atau drive.

Penanda

Menambahkan penanda dengan warna pada layar untuk menyejajarkan frekuensi yang sedang digunakan (putih), frekuensi 
cadangan (hijau), frekuensi cadangan yang kualitasnya turun (merah). Gunakan roda kontrol untuk memilih tipe penanda yang 
ingin ditampilkan.

Manajemen dan Pemantauan
Pemantauan Audio dengan Fitur Dengar
Fitur dengar memungkinkan Anda untuk memonitor audio demodulasi untuk perangkat yang kompatibel dari jack hadphone.

Fitur dengar dapat memantau tipe sinyal berikut:

FM analog dari produk Shure seperti Axient Analog, UHF-R, ULX, SLX, BLX, PSM1000, PSM900, PSM300
FM analog dari sistem nirkabel selain Shure
Sinyal Axient Digital tanpa enkripsi (densitas standar dan tinggi)

Dari menu peralatan pindai atau daftar frekuensi, pilih Dengar. Gunakan roda kontrol untuk memilih antena dan bernavigasi ke 
satu titik pada spektrum. Nomor frekuensi muncul di sebelah kursor.

Mendengarkan Audio menggunakan Dante Browse
Gunakan Dante browse untuk mendengarkan audio dari perangkat yang diaktifkan Dante di dalam jaringan Anda.

Tekan kenop headphone dan pilih Dante Browse atau buka Menu Utama > Headphone > Dante Browse.
Pilih Shure untuk menampilkan hanya perangkat Shure atau Semua untuk menampilkan semua perangkat yang 
diaktifkan Dante.
Gunakan roda kontrol untuk memilih perangkat dan saluran dari daftar jaringan.
Sesuaikan volume headphone.
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Pemantauan Daftar Frekuensi
Pemantauan daftar frekuensi menampilkan daftar perangkat pada jaringan dan status dari frekuensi yang ditugaskan pada 
perangkat-perangkat tersebut. Perangkat pada jaringan muncul pada himpunan frekuensi bersama dengan status dari 
frekuensi-frekuensi tersebut.

Sedang digunakan: Frekuensi yang ditugaskan pada perangkat
Siap: Frekuensi tersedia sebagai cadangan
Turun kualitas: Frekuensi cadangan tidak disediakan karena kualitasnya buruk
Nama zona: Nama zona ditugaskan dari Wireless Workbench

Anda dapat menjalankan tugas berikut dari Pemantauan daftar frekuensi:

Menambahkan kumpulan: Menggunakan roda kontrol untuk menambah dan mengonfigurasi perangkat dalam daftar 
frekuensi.
Edit ambang batas: Gunakan roda kontrol untuk mengedit ambang batas pemantauan yang akan menentukan kapan 
frekuensi dianggap turun kualitasnya.
Pasang kembali: Gunakan untuk mengirim frekuensi baru atau frekuensi yang sudah diperbarui untuk mengelola semua 
saluran.
Hapus daftar: Gunakan untuk menghapus frekuensi dari semua perangkat.

Mengelola File Pemindaian
Anda dapat menyimpan atau mengimpor data pemindaian dari drive internal AD600 atau dari drive eksternal yang terhubung 
ke port USB.

Tips: Untuk melepas perangkat penyimpanan eksternal, pilih ikon USB pada layar beranda kemudian tekan roda kontrol.

Pengaturan Tanggal dan Waktu
AD600 memiliki jam internal yang memberikan tanda waktu pada file pemindaian, snapshot, dan entri log peristiwa.

Pilih: Konfigurasi Perangkat > Tanggal dan Waktu
Gunakan roda kontrol untuk mengatur tanggal, waktu, dan zona waktu.
Tekan ENTER untuk menyimpan.
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Mengunci dan Membuka Kunci Kontrol
Gunakan pengunci kontrol untuk mencegah perubahan yang tidak disengaja atau tidak sah pada kontrol dan pengaturan. 
Panel depan dan sakelar daya dapat dikunci atau dibuka secara independen.

Menu utama > Konfigurasi Perangkat > Pengunci
Gunakan gulir kontrol untuk memilih opsi pengunci.
Tekan ENTER untuk menyimpan.

Pengaturan Headphone
AD600 menyertakan jack headphone untuk pemantauan sinyal audio.

Tekan kenop headphone untuk navigasi dari menu utama: Headphone > Pengaturan Headphone

Gunakan kenop volume untuk mengontrol volume headphone.
Sesuaikan ambang batas limiter untuk melemahkan puncak audio. Pengaturan audio limiter secara default adalah 
-10dB.

Menyesuaikan Tampilan
Tingkat kecerahan dan waktu tidur dapat disesuaikan.

Tersedia opsi tampilan berikut:

Tingkat kecerahan: Rendah, Medium, Tinggi, Auto
Tampilan tidur (dalam detik): 10, 30, 60, Mati

Catatan: Tidur hanya akan aktif dari layar beranda.

Pilih: Konfigurasi Perangkat > Tampilan
Gunakan roda kontrol untuk mengatur tingkat kecerahan atau menentukan waktu tidur.
Tekan ENTER untuk menyimpan.

Pengaturan Kipas Pendingin
Dari menu Device Configuration: Kipas
Pilih dari opsi pengaturan kipas berikut:

Otomatis: Menyala secara otomatis untuk mengatur suhu.
Nyala: Berjalan secara terus menerus untuk memberikan pendinginan maksimum di lingkungan hangat

Tips: Lihat suhu internal pada layar.

Mengatasi Gangguan
Gunakan hanya satu server DHCP per jaringan.
Semua perangkat harus berbagi subnet mask yang sama.
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Semua perangkat harus terpasang tingkat revisi firmware yang sama.
Cari ikon jaringan di layar untuk setiap perangkat:

Jika ikon tidak ada, 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.

Gunakan utilitas Cari Semua (Util > Jaringan > Cari Semua) untuk melihat perangkat pada jaringan:

Laporan Find All mencantumkan semua perangkat di jaringan.
Periksa alamat IP untuk perangkat yang tidak terlihat dalam laporan Find All untuk memastikan bahwa perangkat tersebut 
berada pada subnet yang sama.

Untuk menyelesaikan masalah jaringan terkait dengan Wireless Workbench, lihat bagian Jaringan Sistem bantuan Wireless 
Workbench.

Log Peristiwa
Log peristiwa mencatat kegiatan the Spectrum Manager dan perangkat lain yang dikelola. Setiap peristiwa berisi ID, penanda 
waktu, kategori, dan deskripsi untuk membantu penyelesaian masalah. Log peristiwa menyimpan hingga 9999 peristiwa. 
Kejadian terbaru muncul pada bagian atas log peristiwa. Ketika batas penyimpanan sudah tercapai, peristiwa paling lama akan 
ditimpa.

Gunakan roda kontrol untuk menelusuri log peristiwa. Gunakan tombol fungsi untuk mengekspor log peristiwa atau 
menghapus log peristiwa.

Catatan: Entri log peristiwa tidak dipengaruhi oleh siklus daya.

Pemutakhiran 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. Anda dapat menginstal 
firmware menggunakan Shure Update Utility.

Unduh Shure Update Utility di shure.com.

Reset Pabrik
Untuk memulihkan semua parameter ke pengaturan pabrik:

Menu utama > Konfigurasi Perangkat > Reset Pabrik

https://content-files.shure.com/Pubs/WWB6/en-US/index.html
https://content-files.shure.com/Pubs/WWB6/en-US/index.html
https://www.shure.com
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Pilih ENTER untuk memulihkan pengaturan pabrik.

Glosarium
Kontrol akses

Mengizinkan penetapan PIN, untuk melindungi terhadap akses tidak sah pada komponen jaringan dari komputer yang 
menjalankan Wireless Workbench atau perangkat lunak Shure control lainnya.

Frekuensi cadangan

Frekuensi yang kompatibel dengan lingkungan RF dan tidak ditugaskan pada suatu perangkat. Frekuensi cadangan dapat 
diterapkan jika terdapat interferensi. Status frekuensi

Sedang digunakan: Frekuensi yang telah digunakan pada suatu perangkat.
Siap: Frekuensi cadangan yang siap digunakan.
Turun kualitas: Frekuensi cadangan yang tidak cocok untuk digunakan dan tidak dapat diterapkan.

Frekuensi kompatibel

Frekuensi yang tidak konflik dengan frekuensi lain yang sedang digunakan dalam lingkungan RF.

Level kompatibilitas

Menyesuaikan level kompatibilitas memungkinkan Anda untuk menentukan jarak antara frekuensi synth dengan frekuensi 
lainnya, termasuk produk intermodulasi. Kadang disebut sebagai pengaturan kompatibilitas atau profil kompatibilitas. Terdapat 
3 level kompatibilitas:

Standar: Mengggunakan jarak saluran default. Gunakan pengaturan ini untuk mendapatkan keseimbangan antara 
pengoperasian yang kokoh dengan jumlah frekuensi.
Robust: Menggunakan jarak antar frekuensi yang lebar untuk menghindari interferensi. Karena pengaturan ini 
memerlukan jarak antar frekuensi yang paling besar, akan tersedia lebih sedikit frekuensi pada rentang spektrum yang 
sama dibandingkan dengan pengaturan Standar atau Lebih Banyak frekuensi. Jika dapat ditemukan cukup frekuensi, ini 
adalah pilihan yang paling bagus.
Lebih banyak frekuensi: Menggunakan jarak antar frekuensi yang lebih kecil untuk memperoleh lebih banyak frekuensi. 
Gunakan pengaturan ini jika diperlukan jumlah frekuensi yang paling banyak. Karena pengaturan ini mengizinkan jarak 
antar frekuensi yang paling sempit, jangkauan kerja sistem yang menggunakan pengaturan ini akan lebih terbatas, 
termasuk jarak antena transmitter-to-receiver dan jarak minimum transmitter ke transmitter.

Profil peralatan

Suatu grup pengaturan koordinasi yang berlaku untuk semua perangkat dengan model dan pabrikan tertentu. Profil peralatan 
dapat diedit pada Wireless Workbench. Kadang disebut sebagai profil perangkat.

Pengecualian

Sebagai bagian dari koordinasi frekuensi, Anda dapat menentukan satu frekuensi dan rentang untuk tidak dimasukkan dalam 
penghitungan frekuensi. Hal ini disebut dengan pengecualian.

Daftar frekuensi

Daftar frekuensi primer dan cadangan yang dikalkulasi pada Wireless Workbench atau Spectrum Manager. Kadang disebut 
sebagai daftar frekuensi kompatibel, atau CFL.

Himpunan frekuensi
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Daftar frekuensi dikelompokkan ke dalam kumpulan, yang merupakan frekuensi yang kompatibel dengan perangkat tertentu. 
Frekuensi di dalam suatu himpunan berbagi seri perangkat yang sama (ULX-D, QLX-D, dll.), pita frekuensi, dan kadang profil 
RF, grup inklusi, atau zona. Karena sifatnya yang komunal, server frekuensi mampu memasang frekuensi dari himpunan 
perangkat ke perangkat tersebut.

Server frekuensi

AD600 dan AXT600 berperan sebagai server untuk menerapkan frekuensi yang kompatibel ke perangkat dan merespon 
permintaan perangkat akan frekuensi baru (misalnya, jika terjadi interferensi).

Produk intermodulasi

Bukit-bukit kecil RF adalah produk sampingan dari modulasi dan berpotensi menyebabkan interferensi. Juga dikenal sebagai 
intermod, ini adalah frekuensi ekstra yang menghabiskan ruang dalam spektrum Anda.

Perangkat yang dikelola

Perangkat yang dikelola adalah perangkat yang dilayani oleh Spectrum Manager. Pantau daftar perangkat yang ada dalam 
panel properti Wireless Workbench untuk memastikan saluran-saluran RF beroperasi pada frekuensi yang direncanakan.

Pemantauan ambang batas

Tingkatan di mana frekuensi dianggap turun kualitasnya (tidak layak digunakan). Frekuensi yang di atas level ini ditandai 
sebagai turun kualitas.

Kalkulasi ulang

Jalankan perhitungannya lagi untuk mencari frekuensi berbeda untuk perangkat Anda.

Pasang kembali

Memberikan perubahan koordinasi pada perangkat keras.

Zona RF

Perangkat yang membantu Anda memaksimalkan jumlah frekuensi yang tersedia saat melakukan koordinasi RF di sepanjang 
multi area di dalam venue yang luas. Biasanya digunakan dalam lingkungan olahraga, kampus, atau perusahaan.

Zona RF bergantung pada jarak antar perangkat untuk memungkinkan penggunaan frekuensi secara berulang. Contoh, jika 
Anda mempunyai sistem pada 2 gedung dalam bagian berbeda dalam kampus, Anda dapat menggunakan frekuensi secara 
berulang selama terdapat jarak yang mencukupi di antara keduanya. Setiap gedung akan memiliki koordinasi zona masing-
masing.

AD600 diatur untuk mengelola satu zona. Untuk mengelola multi zona, gunakan bersama Wireless Workbench.

RSSI

Indikator kekuatan sinyal yang diterima, atau berapa banyak energi RF yang ada pada frekuensi tertentu.

Pemindaian ambang batas puncak

Frekuensi di mana kalkulasi menganggap adanya transmitter aktif.

Shure control

Perangkat lunak dari Shure yang memungkinkan pengontrolan perangkat, seperti Wireless Workbench.

Grup pengguna
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Frekuensi-frekuensi yang sudah ditentukan yang dirancang untuk dikontrol di tempat sistem nirkabel dapat beroperasi dalam 
suatu wilayah atau negara.

Saluran virtual

Saluran virtual dibuat untuk merepresentasikan perangkat offline yang direncanakan untuk disertakan di dalam jaringan atau 
peralatan yang tidak dapat difungsikan (dan pihak ketiga) yang tidak akan pernah online dalam jaringan. Saluran virtual 
berlaku sebagai tempat singgah selama koordinasi sehingga perangkat yang offline memiliki frekuensi yang disertakan di 
dalam koordinasi. Kadang disebut sebagai perangkat virtual.

Spesifikasi
Jarak Frekuensi Penyetelan RF
174–2000 MHz

Ukuran Tahap Penyetelan RF
25 kHz / 200 kHz

Noise Floor
Gelombang Resolusi

25 kHz –109 dBm, tipikal

200 KHz -100 dBm, tipikal

Penolakan Gambar
> 90 dB

Respon Palsu
< -100 dBm, khusus

Dimensi
43,2 x 482,6 x 285,7 mm (1,7 x 19,0 x 11,25 inches), T x L x P

Berat
3,7 kg (8,15 lbs)

Wadah
Baja

Persyaratan Daya
110–240 V AC, 50–60 Hz

Pengaliran Arus
1,2 A

Kisaran Suhu Kerja
-18°C - 50°C (0°F - 122°F)
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Kisaran Suhu Penyimpanan
-29°C - 74°C (-20°F - 165°F)

RF Input
Jenis Konektor

BNC

Impedansi
50 Ω

Tingkat Input Maksimum
-10 dBm

Tegangan Bias
12–13,5 V DC

150 mA maksimum per antena, 450 mA maksimum per perangkat

Output Audio Monitor Headphone
Respons Frekuensi Audio

20 Hz - 20 kHz, +/- 3 dB

Konfigurasi
Konektor ¼" / 6,3 mm, unbalanced stereo

Impedansi
63 Ω

Tingkat Sinyal Maksimum
350 mW

Pemindahan Pin
Tips: Audio + , Kiri: | , Ring: Audio + , Kanan: | , Sleeve: Arde

Jaringan
Jaringan Antarmuka

Quad Port Ethernet 10/100/1000 Mbps

Dukungan Redundant Dante

Port kontrol mendukung PoE

Kemampuan Mengatasi Jaringan
DHCP atau IP address Manual
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Spesifikasi Modul DC

Jangkauan Tegangan Input DC
10,9–16V

Arus Input DC Maksimum
5,5 A

Mode Perlindungan
Polaritas Terbalik, Kelebihan Tegangan

Jenis Konektor
4-pin XLR (male)

Bagian shell dari inlet DC konektor XLR terhubung ke Chassis Ground.

Alat Ukur Kabel yang Direkomendasikan
6 kaki atau kurang 18 AWG (1 mm )

7 hingga 15 kaki 16 AWG (1,5 mm )

16 hingga 25 kaki 14 AWG (2,5 mm )

Penting: Total panjang kabel tidak boleh melebihi 25 kaki.

Informasi bagi pengguna
Peralatan ini telah diuji dan dinyatakan mematuhi batasan yang berlaku untuk perangkat digital Kelas B, sesuai dengan bagian 
15 dalam Aturan FCC. Peralatan ini menghasilkan, menggunakan dan dapat memancarkan energi frekuensi radio dan, jika 
tidak dipasang dan digunakan sesuai petunjuk dari produsen, dapat menyebabkan interferensi terhadap penerimaan radio dan 
televisi.

Pemberitahuan: Peraturan FCC menyatakan bahwa perubahan atau modifikasi yang tidak disetujui oleh Shure Incurpurated 
dapat membatalkan hak Anda untuk mengoperasikan peralatan ini.

Batasan ini dirancang untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap gangguan berbahaya untuk pemasangan di 
area pemukiman. Perangkat ini menghasilkan, menggunakan dan dapat memancarkan energi frekuensi radio dan, jika tidak 
dipasang dan digunakan sesuai petunjuk, dapat menyebabkan gangguan yang merugikan komunikasi radio. Walau demikian, 
tidak ada jaminan bahwa gangguan tidak akan terjadi dalam instalasi tertentu. Jika peralatan ini menyebabkan gangguan 
berbahaya terhadap penerimaan sinyal radio atau televisi, yang dapat ditentukan dengan menyalakan dan mematikan 
peralatan, maka pengguna disarankan untuk berupaya memperbaiki gangguan tersebut dengan melakukan salah satu atau 
beberapa langkah berikut:

Arahkan ulang atau pindahkan antena receiver.
Tambah jarak pemisah antara peralatan dengan receiver.
Sambungkan peralatan ke stopkontak rangkaian listrik yang berbeda dari yang terhubung dengan receiver.
Tanyakan ke dealer atau teknisi radio/TV berpengalaman untuk meminta bantuan.

Perangkat ini memenuhi Bagian 15 Peraturan FCC. Pengoperasian tunduk pada dua kondisi berikut ini:

Perangkat ini tidak menimbulkan interferensi yang berbahaya.

2

2

2
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Perangkat ini harus memproses semua interferensi yang diterima, termasuk interferensi yang menyebabkan operasi 
tak diinginkan.

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

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.

Sertifikasi
Perubahan atau modifikasi yang sama sekali tidak disetujui Shure Incorporated dapat membatalkan hak Anda untuk 
mengoperasikan peralatan ini.

Perangkat digital kelas B ini memenuhi Canadian ICES-003.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic 
Development Canada’s licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

This device may not cause interference.
This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive (Petunjuk Pembuangan Peralatan Listrik dan Elektronik)

Di Uni Eropa dan Inggris, label ini menunjukkan bahwa produk ini tidak boleh dibuang bersama limbah rumah tangga. Produk 
ini harus diserahkan pada fasilitas yang tepat untuk memungkinkan pemulihan dan daur ulang.

Arahan Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals (Pendaftaran, Evaluasi, Otorisasi bahan Kimia) (REACH)

REACH (Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals/Pendaftaran, Evaluasi, Otorisasi Bahan Kimia) merupakan 
kerangka kerja peraturan perundangan zat kimia Uni Eropa (EU) dan Inggris (UK). Informasi mengenai zat yang memerlukan 
perhatian tinggi terkandung dalam produk-produk Shure dalam konsentrasi di atas 0,1% weight over weight (w/w) tersedia 
berdasarkan permintaan.

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/Importir 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

https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity
https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity
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Email: EMEAsupport@shure.de

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

Perwakilan/Importir Britania Raya Resmi:
Shure UK Limited
Unit 2, The IO Centre, Lea Road,
Waltham Abbey, Essex, EN9 1 AS, UK

（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。

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

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