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ADX5D
Penerima Portabel
PETUNJUK PENTING KESELAMATAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

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.

13. CABUT perangkat ini selama petir atau bila tidak digunakan untuk waktu yang lama.
14. SERAHKAN semua servis ke petugas ahli. Servis diperlukan apabila perangkat tersebut sudah rusak dalam cara 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.
15. JANGAN paparkan perangkat dengan tetesan dan percikan. JANGAN letakkan benda yang penuh dengan cairan,
seperti pot bunga di atas perangkat tersebut.
16. Steker INDUK atau tusuk kontak harus tetap siap digunakan.
17. Kebisingan Perangkat ini yang bersumber dari udara tidak melebihi 70dB (A).
18. Perangkat dengan konstruksi KELAS I harus dihubungkan ke stopkontak soket INDUK dengan sambungan
pembumian pengaman.
19. Untuk mengurangi risiko kebakaran atau sengatan listrik, jangan paparkan perangkat ini dengan hujan atau lembap.
20. Jangan coba-coba memodifikasi produk ini. Melakukannya dapat menyebabkan cedera diri dan/atau kerusakan
produk.
21. Jalankan produk ini di dalam jarak suhu kerja yang ditetapkan.
4/48

Shure Incorporated

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.

Receiver Slot-In Portabel ADX5D
®

Axient Digital ADX5D adalah receiver digital nirkabel dual-saluran dan portabel.

Fitur
• Rentang penyetelan luas hingga 184 MHz (bervariasi berdasarkan wilayah)
• Efisiensi spektrum yang tinggi dikarenakan oleh skema modulasi digital canggih yang menawarkan saluran nirkabel yang
lebih banyak di dalam ruang RF
• Penangkapan keragaman digital nyata per saluran untuk resistansi terhadap drop-out serta rentang yang istimewa
• Latensi yang rendah, turun hingga 2 milidetik
™
• Kontrol jaringan dengan perangkat lunak Wireless Workbench dan ShurePlus Channels
®
®
• Mode langsung ShowLink memungkinkan untuk mengendalian transmitters Digital Axient secara jarak jauh tanpa
memerlukan peralatan tambahan*
• Aux audio output 3,5 mm memberikan koneksi ke headphone atau ke input dengan tingkatan jalur yang seimbang
• Tiga pilihan konektor plat belakang mendukung berbagai tipe konektor dan keperluan
* Lihat Batasan Fungsionalitas Khusus pada Negara Tertentu.
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Aksesori Opsional

① ADX5BP-TA3
Pelat belakang mandiri

② ADX5BP-DB15
Pelat belakang dan pelat spacer DB15

③ ADX5BP-DB25
Pelat belakang dan pelat spacer DB25

④ ADX5BS-L
Alat tambahan dudukan geser untuk baterai tipe-L

⑤ ADX5-MOUNT
Pelat dudukan cold shoe

⑥ Sekrup M3 (x2)
Untuk memasang cold-shoe ke pelat penyangga
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⑦ Sekrup ¼-20 (x2) dan sekrup M2,5 (x2)
Untuk memasang pelat penyangga ke dudukan dari pihak ketiga

Keterangan untuk Perangkat Keras
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① Input SMA dari Antena A dan Antena B
Koneksi RF untuk Antena A dan Antena B.

② Sekrup penyangga utama
Sekrup bawaan untuk memasang receiver ke perangkat keras lainnya.

③ Input SMA dari antena ShowLink

®

Koneksi RF untuk pembentukan jaringan melalui ShowLink.
Catatan: Lihat Batasan Fungsionalitas Khusus pada Negara Tertentu.

④ Tombol "Keluar" (X)
Tekan untuk kembali ke layar menu sebelumnya, tahan untuk menyalakan atau mematikan unit.

⑤ Tombol "Enter" (O)
Tekan untuk masuk ke layar menu dan konfirmasi perubahan parameter.

⑥ Tombol-tombol Kontrol
Digunakan untuk menavigasi menu parameter dan mengubah pengaturan.

⑦ LED Daya
◦ Hijau = Unit diaktifkan
◦ Merah = Unit dimatikan
◦ Mati = Unit tidak tersambungkan ke catu daya listrik yang valid

⑧ LED tingkatan audio
LED merah, kuning, dan hijau menunjukkan tingkat audio rata-rata dan puncak. Untuk pembacaan tertentu, gunakan
monitor audio yang tertanam pada layar.

⑨ LED status Antena
Menunjukkan status untuk kedua antena:
◦ Biru = Sinyal RF normal antara penerima dengan pemancar
◦ Merah = Gangguan terdeteksi
◦ Off = tidak ada koneksi RF antara penerima dengan pemancar
Catatan: Penerima tidak akan menghasilkan output audio kecuali jika satu lampu LED biru menyala.

⑩ LED kualitas saluran
Menampilkan rasio sinyal terhadap derau dari sinyal RF. Jika sinyal RF yang diterima kuat dengan tingkatan derau rendah,
semua kelima LED akan menyala; kualitas saluran tingkat rendah memberikan peringatan awal adanya kemungkinan
masalah, sehingga memungkinkan Anda beralih ke frekuensi yang jernih.

⑪ LED Sync IR
Menunjukkan receiver port IR selaras dengan transmitter.

⑫ Port infrared (IR)
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Menyelaraskan dengan port IR transmitter yang kompatibel selama Sinkronisasi IR untuk penyetelan dan penyiapan
pemancar otomatis.

⑬ Sensor Lampu Sekitar
Secara otomatis mendeteksi kondisi pencahayaan eksternal.

⑭ Layar
Menampilkan layar menu dan pengaturan. Tekan sembarang tombol kontrol untuk mengaktifkan layar.

⑮ Port USB-C
Hubungkan ke komputer untuk pembaruan firmware.
Catatan: Perangkat tidak bisa dinyalakan melalui USB.

⑯ Port output 3,5 mm
Output audio yang dapat ditentukan oleh pengguna.

⑰ Lubang sekrup pelat belakang
Lubang sekrup dengan ulir untuk mengencangkan pelat belakang yang dapat ditukar.

⑱ Konektor Panel Belakang
Mentransferkan data dan daya dari pelat belakang yang kompatibel.
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Penyiapan Perangkat Keras
Peralatan Tambahan untuk Antena
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Kit Panel Belakang
Salah satu keunggulan dari faktor bentuk receiver slot-in adalah dapat dikonfigurasikan untuk berbagai keperluan, termasuk
dimasukkan ke dalam kamera atau perangkat multi-coupler, atau digunakan secara mandiri dengan daya disuplai dari sistem
distribusi baterai (BDS) atau dudukan geser baterai. Panel belakang mengelola input daya, output audio, dan transfer data
antara perangkat yang terkoneksi (mis., kamera, multi-coupler, dll) Pelat-pelat spacer memfasilitasi pemasangan kamera,
™
®
SuperSlot dan UniSlot multi-coupler, dan pelat organizer tas audio, karena alat-alat tersebut memiliki dimensi dan jarak
berbeda untuk receiver slot-in.

Memasang Pelat Belakang
Sejajarkan obeng plus bawaan dengan lubang berulir pada bagian belakang receiver ADX5D dan geserkan pelat belakang ke
tempatnya. Kencangkan sekrup untuk memastikan sambungan yang kuat.
TIPS: Pelat belakang hanya bisa disejajarkan satu arah. Anda tidak perlu memaksakan ke dalam tempatnya.

Pelat belakang TA3
Pelat belakang TA3 untuk ADX5D dirancang untuk mengakomodasi input daya dari sumber eksternal, input audio untuk
receiver, dan perangkat lain yang kompatibel dengan dudukan geser baterai. Panel ini menyertakan konektor 4-pin untuk
disesuaikan dengan dudukan geser baterai, dua konektor output audio TA3 (3-pin mini XLR), satu konektor input daya
pengunci Hirose 4-pin, dan sekrup plus bawaan untuk memasang/melepas panel belakang.
Saat terhubung, output 1 dapat dikonfigurasikan untuk output analog atau AES3 dalam menu perangkat. Analog output 2
dinonaktifkan saat AES3 dipilih.
Karena receiver tidak perlu dipasangkan dengan perangkat eksternal saat digunakan dengan panel belakang yang mandiri,
pelat spacer tidak diperlukan atau disertakan dengan panel belakang.
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Konektor-konektornya adalah (dari kiri ke kanan): Input daya dudukan geser baterai 4-pin, output audio TA3 1 dan 2,
dan input daya Hirose 4-pin.

Menghubungkan Catu Daya
Menghubungkan catu daya 6–18V yang kompatibel ke input daya.
PERHATIAN: Selalu pasang pelat belakang ke receiver sebelum menyambungkan catu daya.

Dudukan Geser Baterai
Dudukan geser baterai harus digunakan dengan panel belakang mandiri, karena panel ini menyertakan konektor 4-pin yang
diperlukan untuk dua komponen untuk dapat dipasang dan menyalurkan daya listrik. Dudukan geser baterai kemudian
dikencangkan pada receiver menggunakan dua sekrup pada belakang dudukan geser, yang akan memastikan dudukan geser
tidak akan terjatuh atau dilepaskan, dan dua sekrup pada panel depan untuk menstabilkan dudukan geser selama terpasang
pada receiver.
ADX5D dapat disuplai dayanya dari satu baterai; jika terpasang dua baterai, satu bisa diganti tanpa mengganggu
pengoperasian. Durasi pemakaian baterai berubah tergantung pada jumlah, tipe, dan kapasitas baterai yang digunakan.
Masukkan baterai sehingga titik kontak pada sisi muka terhubung dengan permukaan pada bagian belakan dudukan geser
baterai hingga penguncinya tergerak ke tempatnya. Untuk melepaskan baterai, tekan penguncinya ke bawah dan tarik baterai
ke belakang dan ke atas.
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Pelat belakang DB15
Pelat belakang DB15 tersedia untuk perangkat dengan konektor 15-pin, seperti kamera video Sony. Jika hanya tersedia satu
saluran audio, konektor 3,5 mm di bagian bawah panel depan bisa digunakan sebagai audio output dari saluran 1, saluran 2,
saluran 1+2 stereo, atau saluran mono 1+2 gabungan.
Catatan: Lihat Batasan Fungsionalitas Khusus pada Negara Tertentu.

Kit panel belakang DB15 untuk ADX5D menyertakan:
• Panel belakang DB15, disertai dengan sekrup kepala plus agar mudah memasang/melepas panel belakang tanpa
khawatir kehilangan sekrup
• Pelat spacer DB15
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Menghubungkan ke Perangkat Keras Eksternal
Pasang pelat belakang dan tempatkan slot receiver ADX5D ke dalam kamera video DB15 yang kompatibel. Jika diperlukan,
pasang pelat spacer yang disertakan sehingga terpasang secara pas.
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Pelat belakang DB25
Panel belakang DB25 menggunakan konektor D-Sub 25-pin untuk menyalurkan audio, video, data, serta daya. Konektor ini
biasanya digunakan pada perangkat-perangkat yang memerlukan multi jalur antarmuka di dalam ukuran yang kecil, termasuk
™
®
perangkat-perangkat SuperSlot /UniSlot .
Catatan: Lihat Batasan Fungsionalitas Khusus pada Negara Tertentu.

Kit panel belakang DB25 untuk ADX5D menyertakan:
• Panel belakang DB25, disertai dengan sekrup kepala plus agar mudah memasang/melepas panel belakang tanpa kuatir
kehilangan sekrup
• Pelat spacer DB25
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Menghubungkan ke Perangkat Keras Eksternal
Pasang pelat belakang dan tempatkan slot receiver ADX5D ke dalam peralatan DB25 yang kompatibel seperti kamera video
atau multi-coupler. Jika diperlukan, pasang pelat spacer yang disertakan sehingga terpasang secara pas.

Pindai untuk Frekuensi yang Tersedia
Jalankan pemindaian grup dan saluran untuk mencari frekuensi terbaik bagi perangkat Anda.

Apakah arti grup dan saluran?
Untuk meminimalkan gangguan, sistem nirkabel Shure menata gelombang FR ke dalam grup dan saluran yang telah
ditentukan sebelumnya. Satu frekuensi secara individu merupakan sebuah saluran. Saluran-saluran yang kemungkinan kecil
saling menginterferensi digabungkan ke dalam grup.
Catatan: Karena grup tergantung pada gelombang frekuensi, beberapa sistem hanya menyediakan satu grup. Gelombang grup-tunggal memiliki kinerja FR
yang sama seperti multi-grup.

Penting: Sebelum Anda memulai:
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Matikan semua pemancar pada sistem yang Anda akan atur (ini mencegah pemancar menginterferensi pemindaian
frekuensi).
Menyalakan potensi sumber gangguan (peralatan atau sistem nirkabel lainnya, komputer, panel LED berukuran besar,
prosesor pemrosesan efek, dan lain-lain) sehingga peralatan tersebut berfungsi sebagaimana mestinya selama presentasi
atau pertunjukan. Pemindaian akan mendeteksi dan menghindari interferensi yang dihasilkan.

Pemindaian Grup
Jalankan pemindaian grup untuk mendapatkan grup dengan saluran yang paling tersedia. Frekuensi yang tersedia dapat
disebarkan secara otomatis ke saluran penerima dan komponen jaringan lainnya.
1. Buka Menu Saluran > Pemindaian Grup.
2.
3.
4.
5.

Tekan O untuk memindai grup.
Setelah pemindaian selesai, jumlah frekuensi yang ditemukan akan ditampilkan pada layar.
Tekan O untuk menugaskan frekuensi pada komponen di jaringan.
Untuk menetapkan frekuensi ke transmitter Anda, jalankan IR Sync.

Channel Scan
Lakukan pemindaian saluran untuk mendapatkan frekuensi yang tersedia di dalam grup.
1. Buka Menu Saluran > Pemindaian Saluran
2. Gunakan tombol arah untuk memilih grup yang ingin Anda pindai.
3. Pilih salah satu opsi berikut:
◦ Find Next: Menemukan frekuensi yang tersedia berikutnya di dalam grup
◦ Find Best: Menemukan frekuensi terbaik yang tersedia berdasarkan RSSI
4. Tekan O untuk mengonfirmasi pilihan frekuensi.
5. Untuk menetapkan frekuensi ke transmitter Anda, jalankan IR Sync.

Spectrum Scan (Pemindaian Spektrum)
Pindai spektrum RF secara penuh untuk mengenali potensi sumber interferensi, dari receiver atau dari perangkat lunak
kontrol. Gunakan tombol kontrol untuk menggerakkan kursor di sepanjang spektrum dan melihat informasi frekuensi dan
tingkatannya.
•
•
•
•

Atur Zoom: Pembesaran pada titik lokasi kursor hingga 16x.
Simpan: Menyimpan hasil pemindaian saat ini.
Panggil ulang: Memulihkan hasil dari pemindaian tersimpan yang paling akhir.
Pindai ulang: Menjalankan pemindaian baru.

Sinkronisasi IR
Gunakan Sinkronisasi IR untuk membentuk saluran audio antara pemancar dan penerima.
Catatan: Gelombang penerima harus sesuai dengan gelombang pemancar.

1.
2.
3.
4.

Hidupkan pemancar.
Masukkan menu saluran receiver.
Pilih Sync.
Sejajarkan jendela IR hingga LED sink IR penerima menyala merah. Setelah selesai, akan muncul Berhasil. Pemancar
dan penerima sekarang disesuaikan dengan frekuensi yang sama.
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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.

Layar Beranda
Layar beranda menampilkan perangkat dan properti saluran dan status yang paling krusial. Dari layar beranda utama,
gunakan tombol arah untuk navigasi ke layar beranda saluran. Tekan O untuk membuka layar pemilihan menu, atau tahan X
untuk buka menu pintasan.
Catatan: Untuk mengubah informasi yang akan dimunculkan pada layar beranda saluran atau perangkat, buka Konfigurasi Perangkat > Tampilan >
Pilihan Beranda Dev atau Pilihan Beranda Ch.

Ikon
Ikon

Deskripsi
Durasi pengoperasian baterai transmitter dalam jam dan
menit, atau dalam tampilan bilah
Ditampilkan jika enkripsi diaktifkan
Ditampilkan saat kontrol terkunci. Ikon akan berkedip jika
ada percobaan akses pada kontrol yang terkunci (daya atau
menu).
®

Kekuatan sinyal ShowLink ditampilkan 0 sampai 5 bilah
Menunjukkan mode transmisi standar
Menunjukkan mode transmisi densitas tinggi
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Ikon

Deskripsi
Ditampilkan saat output RF disenyapkan

Menu dan Konfigurasi
Receiver menggunakan struktur menu dua tingkat untuk mendukung beberapa saluran:
• Menu konfigurasi perangkat: Item dalam menu ini memengaruhi seluruh kinerja receiver dan berlaku untuk semua saluran
secara global.
• Menu saluran: Tiap saluran memiliki menunya sendiri yang memungkinkan konfigurasi saluran secara independen.
Note: If your receiver features a different menu structure, update to the latest firmware.

Menu Pintasan
Untuk mengakses menu pintasan, tekan dan tahan tombol X. Gunakan tombol arah untuk berkeliling pada opsinya, tekan O
untuk mengonfirmasi pilihan Anda.
Pintasan

Fungsi

Matikan Daya?

Mematikan receiver.
Beralih dengan cepat di antara saluran tanpa mengubah
parameter yang dipilih.

Beralih Saluran
Catatan: Hanya tersedia saat menu Pintasan dijalankan dari dalam sebuah
menu saluran.

Tingkat 3,5 mm

Sesuaikan tingkat output 3,5 mm dari -60 hingga 12 dengan
besar kenaikan 1 dB.

Beranda

Buka halaman beranda perangkat.

Pengunci Menu

Gunakan fitur penguncian untuk mencegah perubahan yang
tidak disengaja atau tidak sah pada kontrol dan pengaturan.
Gunakan tombol arah untuk mengubah status penguncian
menu.

Rx1 Sync

Menjalankan Sync IR pada Rx1.
Menjalankan Sync IR pada Rx 2.

Rx2 Sync

Catatan: Tidak ditampilkan dalam mode FD-C

Menu Konfigurasi Perangkat
Gunakan item menu dan pengaturan parameter berikut untuk mengonfigurasi receiver pada tingkat perangkat. Dari layar
beranda berikut, tekan O untuk melihat opsi menu:
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Gunakan tombol arah untuk memilih menu pilihan Anda, dan tekan O untuk membuka menu tersebut.
Saat Anda mengedit nilai menu, tekan O untuk menyimpan perubahannya atau tekan X untuk membatalkannya tanpa
menyimpan.

Peta menu konfigurasi perangkat

Panggil Kelompok
Mengatur transmitter untuk Panggil Kelompok secara otomatis, jika memungkinkan.
Beralih di antara saluran-saluran yang aktif. Pengawasan sekilas isi baterai dan audio.

Cfg 3,5 mm
Tingkat 3,5 mm
Sesuaikan tingkat headphone dari -60 hingga 12 dalam langkah 1 dB.
Limiter 3,5 mm
Sesuaikan ambang batas limiter untuk mencegah penguatan berlebihan pada amp headphone 0 ke -30 dB.

20/48

Shure Incorporated

Output 3,5 mm
Pilih satu mode output. Lihat 3,5 mm. Pengaturan Output untuk rincian lebih lanjut.
Opsi FD-S 3,5 mm
Jika mode FD-S diberlakukan, pilih apakah titik pemantauan headphone berada sebelum atau setelah pemilihan FD-S.

Layar
Kecerahan
Menyesuaikan kecerahan layar dan LED. Secara default, ADX5D menggunakan sensor cahaya sekitar untuk mengontrol
tingkat kecerahan secara otomatis berdasarkan lingkungan sekitar.
Catatan: Tingkat kecerahan yang lebih rendah mengonsumsi energi yang lebih sedikit.

Habis waktu
Menawarkan opsi untuk mematikan layar dan pencahayaan panel depan setelah 30 detik, 1 menit (default), 2 menit, 3
menit, atau 5 menit.
LED
◦ Selalu Menyala (default): Semua LED berfungsi dengan normal.
◦ Selalu Mati: LED kualitas status antena, audio, dan saluran dimatikan. Status daya dan keselarasan IR LED terus
berfungsi dengan normal.
◦ Tampilan Ikuti: Status antena, audio, dan LED kualitas saluran mengikuti perilaku on/off dari layar OLED. Status daya dan
keselarasan IR LED terus berfungsi dengan normal.
Opsi Beranda Dev
Pilih dari tampilan beranda pada perangkat.
Opsi Beranda Ch
Pilih tampilan beranda saluran.

Lanjutan
Opsi konfigurasi Teknis.

Audio Perangkat
Format Audio
Pilih format audio AES3 atau analog.
Tingkatan AES3
Konfigurasikan nilai sampel output AES3.

RF Perangkat
Gelombang RF
Pilih gelombang penyetelan untuk penerima. Untuk pengoperasian yang benar, hal ini harus sesuai dengan pita
gelombang transmitter Anda.
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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. Gunakan tombol menu untuk memilih
apakah akan melakukan enkripsi konten audio dan menjalankan sinkronisasi IR untuk mengaktifkan atau menonaktifkan
enkripsi.
Catatan: Ikon kunci enkripsi (

) akan muncul pada layar di kedua receiver dan transmitter saat enkripsi aktif.

Mode Trans
Pilih antara transmitter standar atau densitas tinggi. Untuk informasi tentang setiap opsi, lihat Mode Transmisi.
Grup Kustom
Konfigurasi, edit, atau muat (salin dan distribusikan ke receiver lainnya di dalam jaringan) grup frekuensi kustom.
Format TV
Menyesuaikan bandwidth TV untuk menyesuaikan standar regional.

Device ID (Identitas Perangkat)
Menetapkan nama atau ID kustom akan membantu pemantauan dan pengaturan jika penerima adalah bagian dari sistem
besar. Gunakan tombol arah untuk memilih atau mengedit suatu ID.

ShowLink

®

Catatan: Lihat Batasan Fungsionalitas Khusus pada Negara Tertentu.

Mode SL
®

Pilih satu mode ShowLink :
◦ Mode langsung: Parameter kontrol hingga 16 transmitter seri ADX yang teregistrasi.
◦ Mode jaringan: Menghubungkan ke jaringan kontrol Shure yang sudah ada via satu atau lebih banyak titik akses AD610.
®

®

Untuk informasi lebih lanjut pada setiap mode ShowLink , lihat Kontrol Jarak Jauh ShowLink .
Saluran SL Saat Ini
®

Saat mode ShowLink aktif, akan menampilkan saluran saat ini.
Konfigurasi SL Langsung
®

Pengaturan berikut berlaku saat ADX5D beroperasi dalam mode ShowLink langsung:
◦
◦
◦
◦

Pemilihan Saluran SL: Pilih apakah pemilihan saluran berada dalam otomatis atau manual.
®
SL Ch (Manual): Pilih satu saluran ShowLink .
SL Ch Mask (Otomatis): Atur pemilihan saluran otomatis telah digunakan atau hindari saluran individual.
®
Kapasitas SL: Menampilkan jumlah perangkat yang terhubung ke jaringan ShowLink dan total kapasitas jaringan tersebut.

Konfig Jaringan SL
®

Pengaturan berikut berlaku jika ADX5D beroperasi dalam mode jaringan ShowLink :
®

◦ Tes SL (Rx): Lihat ADX5D <=> status Access Point ShowLink pada saat ADX5D bergerak di sekeliling area kerja. Untuk
informasi lebih lanjut, lihat Tes ShowLink.
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®

◦ SL Net ID (Klien): Melihat dan mengonfigurasi ID klien jaringan ShowLink .

Access Ctrl
Melihat status kontrol akses (aktif atau nonaktif). Jika aktif, Anda bisa menonaktifkan kontrol akses di sini. Gunakan Wireless
Workbench atau perangkat lunak kontrol Shure lain untuk mengaktifkan kontrol akses.
Jika kontrol akses diaktifkan, aplikasi kontrol seperti Wireless Workbench dan ShurePlus Channels menyediakan satu PIN
agar bisa mengelola perangkat dari jarak jauh. PIN kontrol akses tersebut muncul di dalam menu ini. PIN awal dapat
dikonfigurasikan oleh Wireless Workbench; lihat bantuan di Wireless Workbench untuk bantuan lebih lanjut tentang ini.

Net Browse
Gunakan utilitas browser jaringan untuk melihat perangkat Shure di jaringan.
Berdasarkan Model
Menata hasil dari browser jaringan berdasarkan nama model.
Berdasarkan Versi FW
Menata hasil dari browser jaringan berdasarkan versi firmware.

Identifikasi HW
Mengirimkan pesan identifikasi ke aplikasi kontrol, seperti Wireless Workbench, sehingga Anda bisa menemukan lokasi
perangkat Anda dari aplikasi tersebut.

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

Pengontrol Pihak Ke-3
Menyalakan atau Mematikan dukungan kontrol pihak ketiga. Boot ulang untuk menerapkan perubahan.

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

Atur Ulang Pabrik
Mereset semua parameter receiver ke pengaturan pabrik.
Semua pengaturan saat ini akan dihapus pada saat reset dan receiver akan di-boot ulang.

Prapengaturan Pengguna
Prasetel menyimpan semua pengaturan receiver untuk menyediakan cara konfigurasi cepat receiver atau tombol di antara
beberapa pengaturan yang berbeda. Sampai dengan 4 Prasetel dapat disimpan dalam memori receiver. Mengelola dan
memuat preset dengan tombol kontrol.
• Memulihkan Prasetel: Memuat prapengaturan yang ada
• Simpan Prasetel: Menyimpan pengaturan saat ini sebagai prapengaturan
• Hapus Prasetel: Menghapus prapengaturan
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Pengunci Menu
Gunakan fitur penguncian untuk mencegah perubahan yang tidak disengaja atau tidak sah pada kontrol dan pengaturan.
Gunakan tombol arah untuk mengubah status penguncian menu.

Status Daya
Lihat status daya receiver.

Menu Saluran
Gunakan menu dan parameter berikut untuk mengonfigurasi saluran receiver. Dari salah satu tampilan beranda, tekan O untuk
melihat opsi pada saluran terkait:

Gunakan tombol arah untuk memilih menu pilihan Anda, dan tekan O untuk membuka menu tersebut.
Saat Anda mengedit nilai menu, tekan O untuk menyimpan perubahannya atau tekan X untuk membatalkannya tanpa
menyimpan.

Peta menu saluran

Frek Baru
Tekan O untuk menugaskan frekuensi baru saat menggunakan manager spektrum sebagai server frekuensi.
Catatan: Opsi menu ini tidak akan muncul jika Anda tidak memiliki server frekuensi yang ditetapkan bagi receiver.

24/48

Shure Incorporated

Radio
Menentukan grup, saluran, dan frekuensi.

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.

Nama Saluran
Menetapkan nama unik untuk tiap saluran akan membantu identifikasi dan pengaturan jika penerima adalah bagian dari sistem
besar. Gunakan tombol arah untuk menetapkan atau mengedit nama saluran.

Sync
Menyinkronkan transmitter ke saluran receiver. Anda juga bisa melihat informasi tentang proses sinkronisasi IR, termasuk saat
berlangsung proses sync, terlepas apakah sinkronisasi berhasil, atau pun berberapa tips berguna jika gagal.

Lanjutan
Opsi konfigurasi Teknis.

Spectrum Scan (Pemindaian Spektrum)
Pilih untuk menjalankan pemindaian atau melihat kembali pemindaian yang sebelumnya disimpan, jika tersedia.

Tingkat FR
Lihat rincian resolusi lebih halus tentang kekuatan sinyal RF.

Mgmt Interferensi
Memilih pengaturan deteksi gangguan untuk saluran. Untuk informasi lebih lanjut pada setiap pengaturan, lihat Pendeteksian
Interferensi.

Aneka Frekuensi
Mengonfigurasi aneka frekuensi untuk transmitter genggam atau bodypack. Pilih dari:
• Combining: Untuk digunakan dengan satu transmitter genggam ADX2FD
• Selection: Untuk digunakan berpasangan dengan transmitter seri AD1 atau ADX1
Untuk informasi lebih lanjut pada pengaturan tersebut, lihat Keragaman Frekuensi.
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Praatur IR
mengonfigurasi preset IR akan memungkinkan semua parameter transmitter diatur secara otomatis dari receiver selama
sinkronisasi IR. Gunakan tombol arah untuk memilih dan mengedit parameter transmitter dari daftar prasetel. Pilih No Change
untuk mempertahankan pengaturan yang ada.

FD-S Lanjutan
Melihat dan mengatur opsi-opsi lanjutan FD-S. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Pengaturan Lanjutan FD-S.

Sakelar Bicara
Atur opsi perutean sinyal output receiver untuk kontrol sakelar bicara dari transmitter. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara
®
penggunaan talk switch bersama transmitter Digital Axient , lihat panduan pengguna talk switch.

Siaga
Jalankan saluran ini pada siaga untuk menghemat daya saat Anda tidak menggunakannya.

Rincian Tx
Menampilkan rincian perangkat dan statistik penting untuk transmitter yang diterima.

Slot Tx
Melihat dan mengonfigurasi properti transmitter. Tekan O untuk memilih slot dan melihat tindakan lebih jauh untuk slot
tersebut. Untuk melihat lebih rinci tentang slot transmitter, lihat Menugaskan Transmitter ke Slot.
•

Menunjukkan transmitter yang kompatibel dengan ShowLink

•

status ShowLink (hanya transmitter ShowLink )

®

®

®

®

• Status RF menampilkan
. Jika ikon tersebut keluar, output RF dalam kondisi menyala (hanya transmitter ShowLink )
®
•
Informasi Baterai (hanya transmitter ShowLink )
Sync
Menetapkan transmitter ke slot yang dipilih.
Tidak ada tautan
Menghapus transmitter dari slot yang dipilih.
®

Berkedip (hanya transmitter ShowLink )
Layar transmitter yang tertaut ke receiver akan berkedip.
®

Aktifkan (hanya transmitter ShowLink )
Tekan O untuk mengirimkan RF Senyap ke slot lainnya.
Uji SL
®

Tekan O untuk melihat status transmitter ShowLink saat perangkat portabel bergerak di seputaran area kerja. Untuk
®
informasi lebih lanjut, lihat Pengujian ShowLink .
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Audio
Gain/Senyap
Gain dan output audio bisa Anda kontrol satu per satu secara realtime untuk tiap saluran.
◦ Gain: Sesuaikan gain dengan peningkatan 1 dB selama melakukan pengecekan suara menggunakan tingkatan sinyal
input audio khusus dan memantau LED meter audio. Kurangi penguatan jika LED merah memicu berulang kali.
◦ Output: Pilih Nyala atau Senyap untuk output audio receiver.
Penghasil Nada
Memberikan nada sinyal audio yang kontinu untuk pengujian dan pemecahan masalah. Gunakan tombol arah untuk
memilih tingkatan dan frekuensi pada satu nada, dan tentukan tingkatannya ke Mati untuk menghentikan generator.

®

Kontrol Jarak Jauh ShowLink
®

Kontrol Jarak Jauh ShowLink menggunakan koneksi jaringan nirkabel untuk mengaktifkan penyesuaian parameter secara
®
®
jarak jauh pada perangkat-perangkat Axient . ShowLink memungkinkan Anda untuk melakukan perubahan krusial pada
pengaturan transmitter tanpa mengganggu penampilan pengguna mik, pada sat pengguna mik berada di tengah presentasi
atau pun sedang menunggu untuk tampil.
Catatan: Lihat Batasan Fungsionalitas Khusus pada Negara Tertentu.

®

Mode pada ADX5D ShowLink
®

Untuk memperbarui mode ShowLink , buka Konfigurasi Perangkat > ShowLink > Mode SL. Mode pada ADX5D
®

ShowLink :
• Langsung (default)
• Jaringan
• Mati
®

Mode pada ShowLink : Waktu penggunaan
Mode

Alasan penggunaan

Mode langsung

Untuk mengadakan koneksi
antara satu ADX5D dengan
satu atau lebih banyak
transmitter

Modus jaringan

Untuk mengkoneksikan
ADX5D ke jaringan yang
ada, kontrol receiver dan
semua perangkat yang
tertaut dengan perangkat
lunak (seperti Wireless
Workbench), dan jalankan

Peralatan yang diperlukan

Contoh kasus
penggunaan

ADX5D
Transmitter yang diaktifkan
®
ShowLink

Kru memiliki sedkit
penyiapan dengan beberapa
transmitter ADX dan tidak
perlu menggunakan
Wireless Workbench atau
terhubung ke jaringan yang
lebih luas.

ADX5D
®
Titik akses AD610 ShowLink
Secara opsional, transmitter
dan receiver AD lainnya

Studio atau lokasi shooting
film dengan alat dan
perangkat kelengkapan
lainnya serta komputer atau
tablet untuk menjalankan
perangkat lunak kontrol.
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Mode

Alasan penggunaan

Peralatan yang diperlukan

Contoh kasus
penggunaan

ADX5D

Kru teknis memiliki
transmitter yang tidak
®
diaktifkan dengan ShowLink .
Pengguna mentransmisikan
audio tetapi tidak terhubung
ke jaringan yang lebih luas
atau ke parameter yang bisa
dimodifikasi dari jarak jauh.

mitigasi atau koordinasi
frekuensi untuk semua
perangkat yang ditautkan

Mode Mati

Anda tidak perlu terkoneksi
ke Wireless Workbench atau
ke jaringan yang lebih luas
dan ingin menambah masa
pakai baterai dengan
mematikan fitur kurang
penting untuk atau
menghindari menggunakan
spektrum 2,4 GHz

Mode Langsung
Operasikan ADX5D Anda dalam mode langsung agar dapat mengontrol secara jarak jauh parameter transmitter ADX yang
teregistrasi tanpa perlu terhubung ke instalasi yang lebih luas atau menggunakan perangkat lunak kontrol. Saat ADX5D
®
berada dalam mode langsung, Anda dapat mengontrol hingga 16 transmitter Axient Digital ADX-series (8 per saluran) dari
satu receiver ADX5D.
Catatan: ADX5D yang berada dalam mode langsung tidak terkoneksi dengan aplikasi kontrol apapun (mis. Wireless Workbench atau Channels) atau
®
perangkat-perangkat lainnya selain transmitter (mis. Axient Digital receivers atau titik akses AD610).

®

Pemilihan Saluran ShowLink secara Otomatis atau Manual
®

Jika perangkat Anda dalam mode langsung, radio ShowLink akan memindai spektrum 2,4 GHz dan memilih saluran terbaik
sebagai jalur beroperasi. Perangkat akan menggunakan saluran ini hingga booting berikutnya. Anda bisa memperbarui
pengaturan Anda dengan memilih saluran tertentu, dan bukannya membuka Konfigurasi Perangkat > ShowLink >
®

Konfigurasi Langsung SL > Pemilihan Ch SL, memilih Manual, dan memasuki saluran ShowLink yang akan menjadi
tempat beroperasi perangkat Anda.
®

Filter Saluran ShowLink

®

Jika receiver Anda dalam mode pemilihan saluran otomatis, Anda bisa menentukan satu filter/mask saluran ShowLink untuk
mengatur saluran yang akan digunakan atau dihindari. Buka Konfigurasi Perangkat > ShowLink > Konfigurasi
®

Langsung SL > SL Ch Mask (Auto) untuk memilih "Gunakan" atau "Hindari" untuk setiap saluran ShowLink secara
tersendiri.

Modus Jaringan
®

Gunakan mode jaringan untuk koneksikan ADX5D ke jaringan Shure yang ada dan gunakan manfaat dari fitur penuh Axient
Digital receiver, termasuk manajemen interferensi dan koordinasi frekuensi melalui perangkat lunak kontrol seperti Wireless
®
Workbench. Di dalam mode jaringan, rute komunikasi ShowLink berjalan melalui titik akses AD610, yang akan meningkatkan
®
kapasitas perangkat dan jarak ShowLink seperti halnya mengaktifkan fitur yang tergantung pada jaringan yang lebih luas.
®

Catatan: ADX5D kompatibel dengan titik akses AD610 ShowLink .
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Persiapkan AD610 dan pilih ID jaringan Host
®

Untuk menggunakan ADX5D dalam mode jaringan, Anda harus menghubungkan titik akses AD610 ShowLink ke jaringan
Anda dan menentukan ID host jaringan, yang akan mengizinkan akses ke ADX5D dengan satu ID klien yang cocok. Anda bisa
®
mengontrol hingga 24 perangkat Digital Axient dengan satu AD610.
Catatan: Perbarui AD610 Anda ke firmware terbaru dan unduh Wireless Workbench versi terbaru sebelum menghubungkan ADX5D ke jaringan.
®

Gunakan langkah-langkah berikut untuk menyiapkan titik akses AD610 ShowLink dan pilih satu ID host jaringan:
1. Hubungkan AD610 dengan jaringan Anda menggunakan port Class 1 Power over Ethernet (PoE).
2. Klik kanan perangkat di dalam Wireless Workbench dan buka properti perangkat.
®
3. Tetapkan ID host jaringan ShowLink (mis. A.B.C.D).
Ulangi proses ini untuk setiap AD610 lainnya pada jaringan Anda yang diinginkan sebagai gateway untuk ADX5D.

Nyalakan Mode Jaringan ADX5D dan Tetapkan ID Kliennya
Mode jaringan ADX5D menggunakan ID klien untuk tergabung dengan jaringan dengan AD610 yang memiliki ID host yang
sesuai. Setelah terdapat AD610 pada jaringan Anda dan sebuah ID host jaringan telah dipilih, tetapkan ADX5D ke mode
jaringan dan tetapkan ID klien agar cocok dengan ID host.
Catatan: Anda harus menyalakan mode jaringan untuk mengontrol perangkat ini dengan Wireless Workbench.

Untuk menyalakan mode jaringan dan menetapkan ID kliennya:
1. Di dalam menu Konfigurasi Perangkat ADX5D, buka ShowLink > Mode SL dan pilih mode jaringan.
2. Pilih ID klien (mis. A.B.C.D) yang cocok dengan AD610 Anda.
3. ADX5D akan melakukan booting ulang untuk menerapkan pengaturan baru.
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Jika ADX5D sudah beroperasi dalam mode jaringan, buka Device Cfg > ShowLink > SL Network Cfg > SL Net ID
(Client) dan pilih ID klien yang cocok dengan AD610. ADX5D akan booting ulang untuk menerapkan pengaturan baru.

®

Pengujian ShowLink
®

®

Jalankan pengujian ShowLink untuk mencari batasan area cakupan ShowLink di antara perangkat yang terhubung. Saat
®
pengujian ShowLink diaktifkan, layar dengan lima bilah akan ditampilkan untuk menunjukkan kualitas tautan. Seiring dengan
®
perangkat yang bergerak menjauh, jumlah bilah akan berkurang. Kontrol ShowLink tetap terjaga sepanjang 1 bilah masih
ditampilkan.
®

Jika perangkat di luar rentang jangkauan, kontrol ShowLink tidak mungkin berjalan. Akan tetapi, sinyal audio tidak akan
terpengaruh atau terputus selama receiver berada dalam jangkauan sinyal RF.
Untuk meningkatkan cakupan, sesuaikan lokasi titik akses Anda atau tempatkan titik akses tambahan untuk memperluas
cakupan.
®

Tips: Selama pengujian ShowLink , tekan O untuk menempatkan penanda di Wireless Workbench.

Pengujian cakupan transmitter yang tertaut
®

®

Jalankan pengujian ShowLink dari menu Slot Tx untuk menandai status dari cakupan transmitter ShowLink yang ditautkan.
Jika perangkat Anda dalam mode langsung, fungsi ini mengukur cakupan antara transmitter Anda dengan ADX5D; saat
perangkat Anda dalam mode jaringan, fungsi ini mengukur cakupan antara transmitter dengan AD610 yang tergabung
dengannya.
1. buka menu saluran dan pilih Slot Tx > SL Test.
2. Posisikan perangkat Anda di lokasi yang akan digunakan.
3. Pada receiver, tekan tombol O untuk memulai pengujian.
®
4. Bawa jalan transmitternya di seputaran area cakupan. Perhatikan jumlah bilah dan kondisi dari ikon of the ShowLink .
®
Batas dari area cakupan diindikasikan oleh 0 bilah yang ditampilkan atau ikon ShowLink kosong.
®
5. Tekan X untuk keluar dari pengujian ShowLink .

Cakupan pengujian antara AD610 dengan receiver (hanya mode jaringan)
®

Untuk menguji cakupan ShowLink pada ADX5D di dalam mode jaringan dengan titik akses AD610:
1.
2.
3.
4.

Dari menu Konfigurasi Perangkat, navigasi ke Pengujian SL.
Posisikan AD610 di tempat yang akan digunakan.
Pada receiver, tekan tombol O untuk memulai pengujian.
®
Bawa jalan receiver-nya di seputaran area cakupan. Perhatikan jumlah bilah dan kondisi dari ikon of the ShowLink .
®
Batas dari area cakupan diindikasikan oleh 0 bilah yang ditampilkan atau ikon ShowLink kosong.
®
5. Tekan X untuk keluar dari pengujian ShowLink .

Menetapkan Pemancar ke Slot Pemancar
Tiap saluran receiver berisi 8 slot transmitter untuk mengontrol sinyal RF yang ditransferkan oleh receiver. 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:
1. Dari menu Saluran, buka Slot Tx.
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2. Gunakan tombol arah untuk menggulir ke slot transmitter yang tersedia. Jika slot terisi, sinkronisasi akan menimpa
pemancar yang sudah ada.
3. Gunakan tombol arah untuk memilih Sync dan tekan O.
Setelah sinkronisasi selesai, pemancar akan ditetapkan ke slot. Pemancar akan tetap ditetapkan ke slot sampai pemancar
tidak ditautkan. Untuk melepaskan transmitter dari slot, gunakan tombol arah untuk memilih slot-nya. Kemudian, gunakan
tombol arah untuk memilih Buka Tautan dan tekan O.

Panggil Kelompok
Gunakan panggil kelompok untuk beralih antara transmitter aktif dari satu menu. Dalam panggil kelompok, 2 transmitter bisa
menyala kapan saja, dan Anda bisa beralih antara ID saluran tanpa perlu konfirmasi perubahannya.
Panggil kelompok membatasi frekuensi yang tersedia hanya yang berada dalam satu grup. Sebelum memasuki panggil
kelompok, Anda harus memilih grup untuk transmitter Anda. Anda bisa menjalankan pemindaian grup atau membuat grup
sendiri untuk menetapkan frekuensi pada setiap transmitter.
Untuk membuka panggil kelompok, pergi ke Konf Perangkat > Panggil Kelompok. Harap dicatat bahwa dengan
memasuki panggil kelompok berarti mengatur hal berikut ini pada receiver:
•
•
•
•

Mematikan enkripsi
Mematikan diversivitas frekuensi
Mengizinkan tindakan transmitter tak terdaftar
Melepas tautan semua slot transmitter

Perubahan tersebut akan tetap ada jika Anda keluar dari panggil kelompok.

Navigasi dalam mode panggil kelompok
Setiap saluran perangkat dapat menerima audio dari 1 transmitter dalam satu waktu. Tekan tombol arah untuk mengubah ID
saluran yang dipilih. Perubahan akan langsung diterapkan, dan informasi perangkat segera menghitung setelahnya. Tekan
Enter untuk beralih antara receiver saluran 1 dan receiver saluran 2.

① Indikator Saluran Receiver
1 atau 2. Tekan Enter untuk beralih ke saluran lain

② ID perangkat untuk transmitter yang dipilih
Dengan cepat mengidentifikasi setiap perangkat yang terhubung

③ ID Grup
Harus ditetapkan di luar panggil kelompok
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④ ID Saluran
Beralih antara ID saluran menggunakan tombol arah

⑤ Waktu sisa baterai
Untuk transmitter yang dipilih

⑥ Meter Audio
Untuk pembacaan tertentu, gunakan monitor audio yang tertanam pada layar.

Grup Kustom
Pada panggil kelompok, anda bisa dengan cepat berpindah antara semua saluran RF yang tersedia di dalam grup yang dipilih.
Untuk membatasi grup tersebut pada ID saluran tertentu, Anda bisa memilih frekuensinya terlebih dahulu untuk transmitter dan
menugaskannya ke grup kustom.
Catatan: Panggil kelompok tidak harus menggunakan grup kustom. Anda bisa menggunakan grup yang sebelumnya sudah diprogram, tetapi hati-hati dengan
saluran ekstra di dalamnya. Jika terdapat ID saluran ekstra didalam grup, Anda perlu melewatkan saluran-saluran tersebut saat dalam panggil kelompok agar
bisa mencapai ID saluran yang ditugaskan pada transmitter.

Penyiapan Grup Kustom dalam Wireless Workbench
Gunakan perangkat koordinasi di dalam Wireless Workbench untuk menentukan frekuensi terbaik untuk kebutuhan Anda dan
menugaskan frekuensi tersebut ke grup kustom.
1. Mengatur ADX5D untuk menyinkronkan grup kustom (Saluran > Lanjutan > Preset IR > Grup Kustom > Sync).
2. Menjalankan koordinasi frekuensi.
3. Ciptakan grup kustom dari frekuensi-frekuensi tersebut (lihat topik Grup Kustom di dalam sistem bantuan Wireless
®
Workbench untuk langkah-langkah berikut).
4. Sinkronkan semua transmitter dengan IR untuk menugaskan grup kustom dan informasi saluran.

Penyiapan Grup Kustom ADX5D
Anda juga bisa menentukan grup kustom hanya dengan menggunakan receiver ADX5D jika Anda tidak memiliki akses ke
Wireless Workbench.
1. Pergi ke Kof Perangkat > Lanjutan > RF Perangkat > Grup Kustom.
2. Tentukan ID grup, ID saluran, dan frekuensi secara manual. Gunakan tombol arah untuk setiap bidang isian, tekan
enter untuk mengedit, tekan enter lagi untuk konfirmasi.
1. Load (Memuat) menyalin informasi grup kustom ke semua receiver AD dalam jaringan dengan penyetelan
frekuensi yang sama.
2. Clear (Hapus) menghapus informasi grup kustom dari perangkat, tetapi tidak memengaruhi receiver yang ada di
dalam jaringan.
3. Menjalankan pemeriksaan suara. Gunakan fitur offset mikrofon untuk mengatur gain pada masing-masing transmitter.
4. Pergi ke Konf. Perangkat. > Panggil Kelompok.
Catatan: Jika panggil kelompok dijalankan menurut pemindaian grup/saluran standar, semua frekuensi di dalam grup yang terpilih akan diikutsertakan. LED
biru mengonfirmasi audo telah diterima pada saluran yang dipilih.

Mode Transmisi
Receiver menawarkan dua mode transmisi untuk efisien dalam mengelola spektrum yang tersedia yang digunakan transmitter.
Mode Standar
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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
Mode densitas tinggi menambahkan lebar gelombang frekuensi untuk lebih banyak saluran di lingkungan RF yang padat
dengan memancarkan daya RF 2 mW dan mempersempit gelombang frekuensi modulasi.
Modus densitas tinggi cocok untuk keperluan yang membutuhkan banyak saluran pada area tertutup, jarak transmisi
pendek, dan jumlah frekuensi yang tersedia terbatas.
Catatan: Mode pengoperasian bervariasi menurut wilayah.

Memilih Mode Transmisi
1. Dari menu Konfigurasi Perangkat, buka Perangkat RF > Mode Trans.
2. Tekan O untuk mengaktifkan pengeditan. Gunakan tombol arah untuk memilih satu mode.
3. Tekan O untuk menyimpan.

Aneka Frekuensi
Keragaman frekuensi memungkinkan audio yang lancar tanpa gangguan untuk keperluan yang sangat krusial. Keragaman
frekuensi bekerja dengan memancarkan audio pada dua frekuensi independen dari transmitter enggam ADX2FD atau dari dua
transmitter seri AD/ADX.
Saat dioperasikan dalam mode Keragaman frekuensi, receiver menggunakan dua frekuensi untuk menyediakan satu saluran
audio. Jika satu frekuensi mengalami gangguan, audio dari frekuensi lain digunakan untuk mencegah terputusnya atau
gangguan audio.
Menggunakan Keragaman frekuensi bersama dengan deteksi interferensi akan memberikan tambahan lapisan perlindungan
bagi sinyal audio.
1. Dari menu saluran: Keragaman Frekuensi > Lanjutan.
2. Pilih salah satu mode aneka frekuensi berikut:
◦ Combining: Untuk digunakan dengan satu pemancar genggam ADX2FD
◦ Selection: Untuk penggunaan dengan transmitter berpasangan AD/ADX
3. Tekan O untuk menyimpan.
4. Lakukan sinkronisasi IR antara penerima dan pemancar.

Pengaturan Lanjutan FD-S
Pengaturan

Deskripsi

Timpa/Kunci ke

Mengaktifkan kemampuan untuk menimpa algoritma FD-S
dan memilih receiver secara manual.

Pemantauan Output 3,5 mm

Mengonfigurasi output 3,5mm untuk memantau pra- atau
pasca- pemilihan FD-S.
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Pengaturan

Deskripsi

Evaluasi Audio

Jika MATI: Dilakukan hanya penilaian RF terhadap
pasangan FD-S. Direkomendasikan saat digunakan dua
input terpisah.
Jika NYALA: Jika kedua saluran RF pada pasangan FD-S
lulus penilaian RF, dilakukan sebuah penilaian opsional pada
tingkatan sinyal audio. Jika perbedaan tingkatan audio
adalah signifikan, algoritma akan memilih yang tertinggi dari
kedua sinyal.

Pengelolaan Gangguan
Lihat Batasan Fungsionalitas Khusus pada Negara Tertentu.

Jika terjadi degradasi sinyal, teknologi manajemen interferensi 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.
Tips: Untuk menghilangkan peringatan gangguan, pilih saluran yang terpengaruh, kemudian pilih Dismiss.

Mengatur Mode Deteksi
Mode deteksi menentukan bagaimana cara receiver akan beralih ke frekuensi yang jernih jika terjadi interferensi.
1. Pilih saluran dan navigasikan ke: Interferensi > Lanjutan. Mgt > Mode Deteksi
2. Pilih salah satu mode berikut:
◦ Manual: Pilih frekuensi secara manual ketika terjadi gangguan
◦ Automatic: Mengizinkan receiver memilih frekuensi baru secara otomatis

Tindakan Pemancar Tak Terdaftar
Pengaturan transmitter tak terdaftar menentukan cara receiver bereaksi terhadap keberadaan transmitter yang tidak terdaftar,
yang dapat berpotensi sebagai sumber interferensi. Jika terdapat transmitter yang tidak ada dalam daftar Slot Tx, transmitter
tersebut dianggap tidak terdaftar pada saluran receiver.
Dari Interf. Menu Mgt, pilih salah satu dari opsi berikut:
• Allow: Penerima akan melewati audio dari pemancar tak terdaftar
• Warn: Penerima akan menampilkan peringatan jika terdeteksi pemancar tak terdaftar
• Block: Receiver akan memperlakukan transmitter yang tidak terdaftar sebagai interferensi dan akan memblokir audionya

Server Frekuensi
Opsi server frekuensi memungkinkan Anda menetapkan Pengelola Spektrum jaringan sebagai server untuk frekuensi yang
jernih jika terjadi gangguan.
1. Dari Interf. Menu Mgt, Pilih Frek. Server
2. Tekan O untuk mengaktifkan pengeditan, lalu pilih Manajer Spektrum dari jaringan Anda.
3. Tekan O untuk menyimpan.
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3,5 mm. Pengaturan Output
Pilih mode dari output 3,5 mm, tergantung dari perangkat apa yang Anda gunakan sebagai receiver.
Mode

Tip Audio

Ring Audio

Jumlah Seimbang

+

-

Rx2 Seimbang

+

-

Rx1 Seimbang*

+

-

Jumlah Rx1 + Rx2

+

+

Solo Rx2

+

+

Solo Rx1

+

+

Stereo Rx1/Rx2*
(default)

+ (Rx1)

+ (Rx2)

Sleeve

Tipe Sinyal

Mono seimbang

Arde
Dual mono tidak seimbang

Stereo tidak seimbang

* Jika ADX5D beroperasi dalam FD-S dengan opsi Pra seleksi yang dipilih, jumlahnya akan dilanjutkan untuk output audio Pasca FD-S

Firmware
Firmware adalah perangkat lunak yang dipasang di setiap komponen yang mengontrol fungsionalitas. Menginstal versi terbaru
firmware akan memperbarui penerima dalam menggabungkan beragam fitur dan penyempurnaan tambahan. Firmware versi
baru dapat diunduh dan diinstal menggunakan Shure Update Utility. Perangkat lunak tersedia untuk diunduh dari http://
www.shure.com/firmware.

Versi Firmware
Bila Anda memperbarui firmware penerima, perbarui pemancar 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 (mis.,
1.2.x).

Memperbarui Firmware Penerima
WASPADA!Pastikan bahwa daya receiver dan koneksi jaringan terjaga selama memperbarui firmware. Jangan matikan
penerima hingga pembaruan selesai.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Buka Shure Update Utility.
Klik Periksa Pembaruan untuk melihat versi baru yang tersedia untuk diunduh.
Pilih pembaruan, lalu klik Unduh.
Menghubungkan receiver ke komputer via USB-C.
Buka tab Pembaruan Perangkat untuk melihat semua perangkat Shure yang terhubung ke komputer.
Pilih receiver.
Tekan Kirim Pembaruan Untuk mengunduh firmware terbaru pada receiver.
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Memperbarui Firmware Pemancar
1. Dari menu Konfigurasi Perangkat penerima: Pembaruan FW Tx.
2. Nyalakan pemancar dan sejajarkan jendela sinkronisasi IR pada pemancar dan penerima. LED penyejajaran berwarna
merah akan menyala jika penyejajaran benar.
3. Pertahankan penyelarasan dan tekan O pada receiver untuk memulai pembaruan.
Penting: Penyelarasan harus dipertahankan dalam seluruh proses pembaruan. Persentase kemajuan pembaruan
muncul pada layar penerima.

Mengatasi Gangguan
Masalah

Solusi

Pastikan transmitter dan receiver menyala dan diatur pada saluran
yang sama

Tidak ada suara

Jalankan pemindaian dan sync untuk memastikan transmitter dan
receiver sudah diatur pada grup dan saluran yang sama
Pastikan transmitter dan receiver berada dalam gelombang yang
kompatibel
Periksa apakah semua kabel dan konektor telah bekerja dengan
benar
Lakukan sinkronisasi kembali pada receiver dan transmitter setelah
mengaktifkan atau menonaktifkan enkripsi

Suara lemah, distorsi

Atur gain sistem pada bagian depan receiver. Pastikan tingkat
output di bagian receiver sesuai dengan pengaturan input mik/
saluran pada konsol mixer, amplifier, atau DSP
Periksa apakah semua kabel dan konektor telah bekerja dengan
benar

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

Pastikan antena receiver terpasang dengan kuat
Jalankan pemindaian kelompok atau saluran untuk mendapatkan
frekuensi terbuka yang paling baik. Jalankan sinkronisasi untuk
mentransfer pengaturan ke pemancar
Untuk multi sistem, periksa apakah semua sistem sudah diatur
pada saluran dalam grup yang sama (sistem dengan pita
gelombang yang berbeda tidak perlu diatur pada grup yang sama)
Memelihara batas pandang antara pemancar dan antena receiver
Tempatkan atau arahkan antena receiver jauh dari benda logam
atau sumber interferensi RF lainnya (seperti dinding LED,
komputer, efek digital, switch jaringan, kabel jaringan, titik akses
nirkabel, dan sistem nirkabel Personal Stereo Monitor (PSM))
Menghilangkan kelebihan beban pada RF:
Jauhkan pemancar dari receiver-paling sedikit 6 m (20 kaki)
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Masalah

Solusi
Kurangi tingkat daya FR pemancar
Jika Anda menggunakan antena aktif, kurangi gain antena atau
amplifier
Gunakan antena segala arah

Tidak bisa menambahkan ID jaringan pada panel
properti AD610 di dalam Wireless Workbench

Instal Wireless Workbench versi terbaru
Pembaruan AD610 ke firmware terbaru

Tempatkan atau arahkan antena receiver dari benda logam atau
sumber interferensi lainnya
Boot ulang ADX5D

®

Mengalami interferensi ShowLink

®

®

Tidak dapat menetapkan mode ShowLink pada
ADX5D

Pastikan bahwa mode dan pelat belakang mengizinkan ShowLink
- lihat Batasan Fungsionalitas Khusus pada Negara Tertentu.

ADX5D tidak muncul dalam Wireless Workbench

Pastikan terdapat AD610 yang terhubung ke jaringan Anda dengan
set ID jaringan
Periksa bahwa ADX5D berada dalam mode jaringan
Pastikan ID klien ADX5D cocok dengan ID jaringan AD610s
Instal Wireless Workbench versi terbaru
Boot ulang ADX5D

Transmitter yang tertaut tidak muncul dalam
Wireless Workbench

Jalankan pemindaian dan sync untuk memastikan transmitter dan
receiver sudah diatur pada grup dan saluran yang sama
Pastikan transmitter dan receiver berada dalam gelombang yang
kompatibel
Perbarui transmitter ke firmware terbaru

Notifikasi
Tanda peringatan berikut ditampilkan di layar menu ADX5D. Jika tindakan yang disarankan tidak menyelesaikan persoalan,
hubungi layanan pelanggan Shure.

Notifikasi Perangkat
Pesan

Tindakan

Kelebihan Beban Daya RF

Periksa tidak terdapat transmitter daya tinggi di sekitar

Suhu Berlebih

Matikan daya dan biarkan perangkat menjadi dingin sebelum digunakan

SM Offline

Pastikan manajer spektrum dinyalakan dan online
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Pesan

Tindakan

Kegagalan Pelat Belakang

Matikan daya unit
Lepaskan pelat belakang
Periksa konektor tidak terhalang atau rusak
Hubungkan kembali pelat belakang

FPGA Tidak Responsif

Boot ulang unitnya
Jika pesan peringatan masih ada, coba untuk memperbarui firmware.
Jika kondisinya masih sama, hubungi layanan pelanggan.

SL Proc. Gagal

Boot ulang unitnya
Jika pesan peringatan masih ada, coba untuk memperbarui firmware.
Jika kondisinya masih sama, hubungi layanan pelanggan.

Sesuaikan/kurangi berikut:

3,5 mm Lim. Terpasang

Tingkat 3,5 mm
Gain sistem
Tx offset
Audio sumber

3,5 mm Kelebihan beban

Pastikan format output 3,5 mm sesuai untuk perangkat output yang terpasang
Sesuaikan limiter 3,5 mm
Periksa sambungan akan hubungan pendek

Tegangan Rendah

Periksa Status Daya di dalam menu konfigurasi perangkat untuk menyalakan/mematikan
dan mengatur ambang batas untuk pesan peringatan.

Notifikasi Saluran
Pesan

Tindakan

Gangguan

Jalankan pemindaian grup atau saluran dan sinkronkan 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 pemancar dengan antena receiver.
Tempatkan atau arahkan antena receiver jauh dari benda logam atau sumber interferensi
RF lainnya (dinding LED, komputer, efek digital, switch jaringan, kabel jaringan, dan sistem
nirkabel Personal Stereo Monitor (PSM)).
Mengurangi kelebihan beban RF (lihat di bawah).

AD Tx Tidak Terdaftar

Pastikan semua transmitter ditugaskan ke slot transmitter.

Multi Tx Aktif

Masuk ke menu Saluran > Slot Tx. Pilih transmitter yang diinginkan kemudian pilih
Aktifkan.
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Pesan

Tindakan

Enkripsi Tidak Cocok

Sinkronkan ulang transmitter dengan receiver tersendiri.

Tx Kelebihan Beban

Konfirmasikan pad input dan offset transmitter sesuai untuk sumber audio.

Tx Senyap

Lepas Senyap transmitter aktif.

Tx RF Senyap

Nonaktifkan RF Senyap pada transmitter aktif.

Perangkat Tegar Tidak
Cocok

Gunakan Cfg Perangkat > Pembaruan FW Txuntuk memperbarui firmware transmitter.

Rx Senyap

Navigasikan ke Output > SaluranAudio dan ubah mode ke On

Baterai Tx Panas

Lepaskan transmitter dari sumber panas dan ganti baterai agar menjadi dingin. Jika
kondisi tersebut masih ada, transmitter akan mati. Ganti baterai dan pastikan unit
beroperasi di Suhu lingkungan yang wajar.

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

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

G63

487 dengan 636

H54

520 dengan 636

K53

606 dengan 698*

K54

606 dengan 663**

K55

606 dengan 694

K56

606 dengan 714

K57

606 dengan 790
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Gelombang

Jarak Frekuensi ( MHz)

K58

622 dengan 698

L54

630 dengan 787

L60

630 dengan 698

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

X56

960 dengan 1.000

*Dengan celah antara 608 sampai 614 MHz.
**Dengan celah antara 608 sampai 614 MHz dan celah antara 616 sampai 653 MHz.
***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.

Spesifikasi
Spesifikasi UHF
Jangkauan Frekuensi Pembawa FR
470–1000 MHz, berbeda-beda berdasarkan wilayah (Lihat tabel frekuensi)

Rentang Pengoperasian (berdasarkan garis pandangan)
Catatan: Jarak aktual bergantung pada serapan sinyal RF, pantulan dan gangguan

Mode Densitas Standar

75 m (246 ft)

Modus Densitas Tinggi

40 m (131 ft)

Kepekaan FR
−90 dBm pada 10-5 BER

Ukuran Tahap Penyetelan FR
25 kHz, bervariasi menurut wilayah

Tolakan Gambar
>70 dB, khas
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Tolakan Palsu
>80 dB, khusus

Jenis Konektor
SMA (Shell=Pentanahan, Center=Sinyal)

Impedansi
50 Ω

Spesifikasi ShowLink

®

Rentang Frekuensi
2,40 hingga 2,4835 GHz (16 Saluran)

Jarak Kerja
Catatan: Jarak aktual bergantung pada serapan sinyal RF, pantulan dan gangguan

30 m

Jenis Konektor
SMA (Shell=Pentanahan, Center=Sinyal)

Impedansi
50 Ω
®

Daya Antena ShowLink
2,5 dBm EIRP

Jenis Antena
1 Omni 2,4 GHz

Jenis Jaringan
IEEE 802.15.4

Output Audio
Jarak Pengaturan Penguatan
−18 hingga +42 dB
dalam tahapan 1 dB (plus pengaturan Senyap)

Impedansi
66 Ω, Khusus, TA3 Out

Output Skala Penuh (beban 200K Ω)
+9 dBV

Perlindungan Daya Semu
Catatan: Output 3,5 mm tidak memiliki proteksi phantom power
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Ya

Respon Frekuensi Audio
Catatan: Tergantung pada jenis mikrofon

20 Hz – 20 kHz

Rentang Dinamik
129 dB

Total Distorsi Selaras
0,0006% pada -6 dBFS, 1 kHz,

Polaritas Audio Sistem
Tekanan positif pada diafragma menghasilkan tegangan listrik positif pada audio+ dalam kaitannya dengan
audio-

Latensi Output Analog
Mode Densitas Standar

2,08 ms

Modus Densitas Tinggi

2,96 ms

Input USB (digunakan untuk memperbarui firmware)
Jenis Konektor
USB-C

Protokol USB
USB 2.0

Peran USB
Periferal (port menghadap upstream)

Pengiriman Daya USB
Tidak ada

Daya
Persyaratan Daya DC
6 V DC hingga 18 V DC

Disipasi Daya Termal
maksimum

4,8 W (input 18 V, tingkat kecerahan penuh, output semua
skala audio penuh, dan saluran RF aktif)

nominal

4 W (input 12 V, tanpa output, tanpa transmitter tertaut)

minimum

2,3 W (input 6,5 V, kedua saluran standby)
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Spesifikasi Mekanis
Kisaran Suhu Kerja
Catatan: Ciri-ciri bateri bisa membatasi jarak ini.

-18°C (0°F) hingga 50°C (122°F)

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

Dimensions
29 x 88 x 108 mm T x P x L (Tanpa pelat belakang)

Berat
0,24 kg (0,53 lbs), tanpa antena atau pelat belakang

Rumah
Machined aluminum (Aluminium dibuat dengan mesin)

Dimensions
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Diagram pinout
DB15

DB25
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TA3M

Hirose

Sertifikasi
Telah disetujui berdasarkan ketentuan Declaration of Conformity (DoC) (Pernyataan Kesesuaian) FCC Bagian 15.
Peralatan ini ditujukan untuk digunakan dalam aplikasi audio profesional.
ID FCC: DD4ADX5D. IC: 616A-ADX5D.
Produk ini memenuhi Persyaratan Utama terhadap semua petunjuk Eropa terkait dan memenuhi syarat untuk penandaan CE.
Memenuhi persyaratan utama mengikuti Petunjuk Uni Eropa:
EMC - 2014/30/EU
LVD - 2014/35/EU
RoHS - EU 2015/863
WEEE - 2012/19/EU
Dengan ini, Shure Incorporated menyatakan bahwa peralatan radio ini mematuhi Pedoman 2014/53/EU. Teks lengkap
pernyataan kepatuhan EU tersedia pada alamat internet berikut: http://www.shure.com/europe/compliance
Perwakilan Eropa Resmi:
Shure Europe GmbH
Markas Besar Eropa, Timur Tengah & Afrika
Bagian: Persetujuan EMEA
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Germany
Telepon: +49-7262-92 49 0
Faks: +49-7262-92 49 11 4
Email: EMEAsupport@shure.de
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เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดทางเทคนิคของ กสทช.
（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。
低功率射頻器材技術規範
取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅
自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用
不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並
改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之
無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻
射性電機設備之干擾。
運用に際しての注意
この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の
構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無
線局）が運用されています。
1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマ チュア無線局が運用さ
れていないことを確認して下さい。
2. 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、 速やかに使用周波
数を変更するか又は電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混 信回避のための処置等（例えば、パーティ
ションの設置など）についてご相談して下さい。
3. その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生
した場合など何かお困りのことが起きたときは、保証書に記載の販売代 理店または購入店へお問い合わせください。代
理店および販売店情報は Shure 日本語ウェブサイト http://www.shure.co.jp でもご覧いただけます。
現品表示記号について

現品表示記号は、以下のことを表しています。 この無線機器は 2.4GHz 帯の電波を使用し、変調方式は「 DS 」方式、想定与干渉
距離は 40m です。 2,400MHz ～ 2,483.5MHz の全帯域を使用し、移動体識別装置の帯域を回避することはできません 。
有害物质
部件名称
铅

汞

镉

六价铬

多溴联苯

多溴二苯醚

电路模块

X

○

○

○

○

○

金属模块

X

○

○

○

○

○

线缆及其组件

X

○

○

○

○

○
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外壳

○

○

○

○

○

○

电源适配器*

X

○

○

○

○

○

电池组*

X

○

○

○

○

○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。
注：本产品大部分的部件采用无害的环保材料制造，含有有害物质的部件皆因全球技术发展水平
的限制而无法实现有害物质的替代。
*:表示如果包含部分

Information to the user
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of
the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential
installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee
that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:
•
•
•
•

Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and the receiver.
Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

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.
Transmitter radio ini [616A-ADX5D] telah disetujui oleh Departemen Pengembangan Inovasi, Sains, dan Ekonomi Kanada
untuk bekerja dengan jenis antena tercantum di bawah ini dengan penguatan maksimum yang diperbolehkan. Jenis antena
yang tidak termasuk dalam daftar ini yang memiliki penguatan lebih besar dari penguatan maksimum yang ditujukan untuk
semua tipe yang ada di dalam daftar dilarang keras untuk digunakan pada perangkat ini.
Le présent émetteur radio [i616A-ADX5D] a été approuvé par Innovation, Sciences et Développement économique Canada
pour fonctionner avec les types d'antenne énumérés ci‑dessous et ayant un gain admissible maximal. Les types d'antenne non
inclus dans cette liste, et dont le gain est supérieur au gain maximal indiqué pour tout type figurant sur la liste, sont strictement
interdits pour l'exploitation de l'émetteur.
CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)
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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:
1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Peringatan Australia untuk Nirkabel
Perangkat ini beroperasi dengan lisensi kelas ACMA dan harus mematuhi semua syarat lisensi tersebut termasuk frekuensi
pengoperasian. Sebelum 31 Desember 2014, perangkat ini mematuhi lisensi tersebut jika dioperasikan dalam band frekuensi
520-820 MHz. PERINGATAN: Setelah 31 Desember 2014, agar dianggap mematuhi, perangkat ini harus dioperasikan dalam
band 694-820 MHz.

Batasan Fungsionalitas Khusus pada Negara Tertentu
• Penghindaran interferensi hanya tersedia dalam mode Manual saat menggunakan pelat belakang DB15 atau DB25
dengan model Amerika Serikat.
®

• ShowLink tidak tersedia saat ADX5D digunakan dengan perangkat kontrol pihak ketiga pada model Amerika Serikat.
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