
Sistem Distribusi Antena Axient
Sistem Distribusi Antena mengirim sinyal FR dari satu pasang antena ke
receiver multipel. Amplikasi ultra-linear dan atenuasi yang dapat diatur
mengoptimalkan kinerja dalam lingkungan FR yang sulit. Penyaring input
dapat dipilih yang sesuai dengan gelombang frekuensi yang tersedia, mem-
berikan perlindungan ekstra dari sinyal di luar pita yang kuat. Pasangan
output antena BNC mendistribusikan sinyal tersaring-pita gelombang ke
hingga 4 receiver. Sepasang port kaskade pita lebar menyediakan sinyal FR
pita lebar ke Spectrum Manager atau amplifier distribusi antena tambahan.
Jaringan memungkinan Wireless Workbench untuk mengontrol rentang dan
penguatan penyaringan. Untuk fleksibilitas tambahan, Sistem Distribusi An-
tena Axient kompatibel dengan receiver ULX-D dan UHF-R.

Untuk memaksimalkan penggunaan spektrum FR, Sistem Distribusi Antena
tersedia dalam rentang frekuensi berikut:

• AXT630 (470-698 MHz)
• AXT631 (606-814 MHz)
• AXT632 (470-510 MHz dan 630-787 MHz)

Catatan:Petunjuk pada panduan sistem berlaku untuk semuamodel Sistem
Distribusi Antena Axient.

Fitur
• Penyaringan input terpilih memberikan perlindungan yang luas pada

sistem terhadap kehilangan sinyal gelombang yang kuat
• Opsi penyaringan gelombang lebar mencakup gelombang multipel
• Sampai dengan 15 dB atenuasi FR terpilih untuk optimalisasi sinyal

dengan kebisingan.
• Antar muka panel depan dan kontrol perangkat lunakWirelessWorkbench

6 menyediakan pengaturan dan kontrol penyaringan, daya atenuasi, dan
atenuasi yang mudah

• Output BNC: 4 pasang output antena
• Lubang kaskade FR gelombang lebar dengan 3 dB terpilih menghasilkan

penguatan untuk menghubungkan perangkat gelombang lebar.
• Jaringan Ethernet: 2 lubang Ethernet aktif PoE
• Lubang daya IEC mengaktifkan rantai daisi daya AC

Petunjuk Pemasangan
Komponen ini didesign untuk menyesuaikan dengan rak audio.

PERINGATAN: Untuk mencegah kerusakan pada perangkat ini, tempelkan
pada rak yang aman.

Kontrol dan Konektor
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PoE Class 1

① Layar LCD
Menampilkan menu dan pengaturan.

② Tombol Navigasi
• Panah: Menggulung menu dan mengubah pengaturan
• Atur: Mengaktifkan edit menu dan simpan perubahan
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Tip: Tekan dan tahan tombol Set selama 1 detik untuk mengaktifkan fitur Identifikasi Perangkat Keras di Wireless Workbench.

③ Tombol Daya
Menghidupkan atau mematikan unit

④ Sakelar Utama Daya AC
Sakelar daya utama AC

⑤ Daya AC pada
Konektor IEC, 100-240 V AC

⑥ Kaskade Daya AC
Gunakan kabel ekstensi IEC untuk menghubungkan hingga 5 perangkat ke sumber daya AC tunggal.

⑦ Lampu LED Kecepatan Jaringan (ambar):
• Off = 10 Mbps
• On = 100 Mbps

⑧ Lubang Ethernet (2)
PoE Kelas 1 aktif. Menghubungkan ke jaringan Ethernet guna mengaktifkan kendali jarak jauh dan monitoring

⑨ Lampu LED status jaringan (hijau)
• Off = tidak ada hubungan jaringan
• On = hubungan jaringan aktif
• Berkedip = hubungan jaringan aktif, kecepatan kedip sesuai volume lalu lintas

⑩ Konektor Output FR, Saluran B
Mendistribusikan sinyal FR untuk Saluran B

⑪ Konektor Output FR, Saluran A
Mendistribusikan sinyal FR untuk Saluran A

⑫ Antena PADA Lubang, Saluran A dan B
Input antena adalah DC bias yang digunakan pada antena aktif atau amplifier saluran tunggal.

⑬ Lubang Kaskade FR, Saluran A dan B
Melewati sinyal FR gelombang lebar dari perangkat ke perangkat berikutnya, memungkinkan sampai dengan 5 perangkat terbagi dalam satu pasang antena.

⑭ Lampu LED Status Input Antena
• Hijau = Daya DC on (hidup)
• Off = Daya DC off (mati)
• Merah = Kesalahan pada antena atau kondisi arus berlebihan

Antena
Sistem Distribusi Antena sesuai dengan antena yang dipasang di depan atau
dengan antena pemasangan jarak jauh.

Catatan: Saat menggunakan fungsi penyaringan pita input, pilih antena
dengan limitasi frekuensi siaran untuk mencakup jangkauan penyaring.

Memasang Antena Panel Depan
Memasang antena di panel depan meningkatkan kinerja sistem dengan
memberikan jalur sinyal yang jelas bagi sinyal FR. Gunakan kit adaptor sekat
yang disediakan untuk memasang antena di panel depan.
1. Masukkan adaptor sekat pada kabel pemasangan bagian depan yang

disediakan melalui lubang-lubang pada setiap siku dan kunci dari depan
dengan menggunakan perangkat keras yang tersedia.

2. Hubungkan kabel antena yang disediakan ke konektor BNC input antena.
3. Pasang antena pada adaptor sekat.

Catatan:Untuk meminimalkan kemungkinan kehilangan sinyal dan mengop-
timalkan kinerja, tempatkan antena jauh dari satu sama lain pada posisi
vertikal 45°.

Memasang Antena Jarak Jauh
Antena jarak jauh memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi penempatan
antena dan dapat meningkatkan kinerja denganmenyediakan jalur transmisi
yang tidak terhalang dan memperluas jangkauan. Konsultasikan tentang
kiat dan cara-cara praktik yang baik untuk pemasangan antena jarak jauh.

Distribusi Output FR
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RF  outputs
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RF  outputs
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Output FRmendistribusikan sinyal dari sepasang antena sampai dengan 4 receiver atau sistem distribusi antena tambahan. Pengisolasian dari lubang ke lubang
dapat mengurangi gangguan, membuat lubang distribusi sebagai opsi terbaik untuk mendistribusikan sinyal pada perangkat tambahan.

Menghubungkan Perangkat
Hubungkan sepasang output FR A dan B dari Sistem Antena ke input A dan B perangkat.
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Penyaringan Gelombang Input
Penyaringan gelombang input pada lubang distribusi RF tidak mempengaruhi lubang kaskade FR. Pengaturan Pita Lebar meneruskan seluruh rentang
frekuensi Sistem Distribusi Antena. Pilih penyaring gelombang yang paling sesuai dengan jarak penyetelan perangkat terhubung untuk mengoptimalkan kinerja.

Apabila penyaring pita telah diatur, jalankan dan setel perangkat terhubung dalam pita yang dipilih.

Penguatan dan Atenuasi
Gunakan menu Penguatan FR untuk memelihara tingkat sinyal yang konsisten pada perangkat terhubung. Tingkat pengaturan yang tersedia adalah -12 to +3
dB ketika lubang Kaskade off dan -15 to 0 dB ketika lubang kaskade aktif.

Porta Kaskade FR
antenna
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cascade
out

12.7V    OUT
150 mA

B A

Lubang kaskade FR menambah Sistem Distribusi Antena dengan menyediakan titik sambungan untuk receiver tambahan, Spectrum Manager, atau Sistem
Distribusi Antena.

Ketika Kaskade Antena disetel ke Auto, lubang Kaskade secara otomatis aktif ketika 12 V DC dari input antena pada perangkat terhubung terdeteksi pada
sambungan lubang. Ketika lubang kaskade aktif, terjadi kehilangan pembagian sinyal 5 dB (maks.).

Receiver dengan output kaskade FR dapat menambah sinyal antena pada receiver tambahan di dalam gelombang yang sama.

Menambah Spectrum Manager AXT600 pada Sistem Antena
Hubungkan Spectrum Manager AXT600 ke port Kaskade FR pada Sistem Distribusi Antena.
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Tingkat Distribusi Antena Multipel
Untuk konfigurasi besar, beberapa Sistem Distribusi Antena dapat disusun untuk mendukung beberapa tingkat distribusi sinyal.

• Dua tingkat distribusi antena dimungkinkan jika Sistem Distribusi Antena tingkat 1 dan tingkat 2 memiliki port Kaskade yang aktif.
• Hingga 3 tingkat distribusi antena dimungkinkan jika hanya Sistem Distribusi Antena tingkat 1 memiliki port Kaskade yang aktif.
• Untuk kinerja terbaik, gunakan semua output FR pada satu tingkat sebelum membuat tingkat tambahan.

AXT630 (Wideband)

AXT600
AXT630 (H4 Filtered)AXT630 (G1 Filtered)

Receiver (G1)

Receiver (G1)

Receiver (G1)

Receiver (G1)

Receiver (H4)

Receiver (H4)

Receiver (H4)

Receiver (H4)

RF Outputs

Cascade Ports

Tingkat 1: Sistem Distribusi Antena diatur ke Pita Lebar.

Tingkat 2: Sistem Distribusi Antena diatur ke penyaring pita yang sesuai dengan 4 receiver yang disetel ke pita yang sama.

Hubungkan Spectrum Manager AXT600 ke port Kaskade FR pada Sistem Distribusi Antena Tingkat 1.

Mengatasi Gangguan

Kesalahan Antena

SET
Antenna

Fault

Lampu LED status input antena berkedip merah menunjukkan kondisi arus
pendek atau berlebihan pada lubang antena. Untuk mengisolasi kesalahan,
arahkan ke menu daya DC. Menu yang menampilkan lubang antena (A, B,
atau A+B) merupakan sumber kesalahan. Periksa sambungan antena untuk
menghilangkan kondisi kesalahan tersebut.

Pesan Suhu Berlebihan

SET
Over

Temperature

Pesan Over Temperature ditampilkan jika kipas tidak bisa mendinginkan
secara efisien, menunjukkan kondisi suhu tinggi.
• Tekan sembarang tombol untuk menahan pesan selama 20 detik
• Tambahkan ventilasi pada unit untuk menghapus pesan
• Pilih pengaturan High Speed untuk kipas pendingin

Menu Utama
Gunakan menu utama untuk memilih penyaring gelombang, mengatur pen-
guatan FR, dan mengatur lubang antena.

Band
Memilih penyaring input padaBandmengoptimalkan kinerja ketika komponen
yang terhubungkan ke outpur FR semuanya berada di dalam gelombang
yang sama. Penyaring gelombang terpilih hanya akan melewati frekuensi di
dalam jangkauan komponen terhubung. Empat penyaring input terpilih
tersedia untukmencocokkan pemancar gelombang frekuensi dengan receiver.
Pengaturan Wideband tersedia untuk memperluas dukungan frekuensi ke
semua 4 gelombang. Pengaturan ini memungkinkan receiver bekerja dalam
berbagai gelombang yang menggunakan output FR.

Menyetel penyaring Gelombang:

1. Arahkan ke menu Band dan tekan tombol SET untuk mengaktifkan
editing.

2. Gunakan panah untuk memilih penyaring gelombang atau pilih pengatu-
ran Wideband.

3. Tekan tombol SET untuk simpan perubahan.

RF Gain
Sesuaikan penguatan FR untuk menambah atau mengurangi sinyal antena
guna memelihara tingkat yang konsisten dan mencegah kelebihan beban.
Pengaturan penguatan dilakukan dengan tambahan 1dB.

Jarak pengaturan penguatan tergantung pada status hubungan lubang
kaskade FR:
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• Lubang kaskade terhubung: Jarak pengaturan = -15 dB sampai dengan
0 dB

• Lubang kaskade tidak terhubung: Jarak pengaturan = -12 dB sampai
dengan +3 dB

Antenna Cascade
Auto
Lubang akan aktif ketika perangkat terhubungmengisi 12-15 V DC ke lubang.

On
Lubang aktif terus, voltase bebas digunakan oleh perangkat terhubung.

Antenna Power
ON
Lubang antena mengisi 12-15 V DC untuk mengaktifikan antena.

OFF (Mati)
Mematikan voltase DV pada lubang antena.

Network Status
Aktif
Menunjukkan daya koneksi dengan perangkat lain pada jaringan.

Tidak aktif
Tidak ada daya koneksi dengan perangkat lain pada jaringan.

Catatan: Alamat IP harus benar untuk mengaktifkan kontrol jaringan.

Menu kegunaan
Tekan dan tahan kedua tombol panah untuk masuk dan keluar dari menu
kegunaan (utility), yang digunakan untuk mengakses jaringan dan
menampilkan pengaturan.

IP Address Mode (Mode IP Address): Automatic
Ini merupakan pengaturan awal untuk digunakan pada server DHCP, yang
secara otomatis menetapkan alamat IP.

1. Arahkan ke menu IP Mode dan tekan tombol SET.
2. Gunakan tombol panah untuk menyorot Automatic.
3. Tekan tombol SET.
4. Gunakan tombol panah untukmemindahkan► lalu pilihOK untuk simpan

atau Cancel untuk menghapus, kemudian tekan tombol SET.

IP Address Mode (Mode IP Address): Manual
Gunakan alamat IP manual untuk mengatur alamat IP dan subnet mask
ketika server DHCP tidak tersedia.
1. Arahkan ke menu IP mode dan tekan tombol SET.
2. Gunakan tombol panah untuk menyorot Manual.
3. Tekan tombol SET untuk mengaktifkan editing alamat IP dan subnet

mask.
4. Gunakan tombol panah untuk memindahkan ► lalu pilih IP: atau Sub:

5. Gunakan tombol panah dan tombol SET untuk mengedit alamat IP dan
subnet mask.

6. Gunakan tombol panah untukmemindahkan► lalu pilihOK untuk simpan
atau Cancel untuk menghapus, kemudian tekan tombol SET.

MAC (MAC Address)
Menampilkan alamat MAC, yang merupakan nomor identifikasi terpasang,
tidak dapat di-edit secara khusus pada setiap perangkat. Digunakan oleh
jaringan dan perangkat lunak WWB untuk mengidentifikasi komponen.

Device ID
Nama delapan karakter ini ditampilkan bila perangkat ini terdeteksi pada
perangkat jaringan lain atau dalam perangkat lunak WWB.

1. Tekan SET tombol untuk mengaktifkan edit.
2. Gunakan tombol panah untuk mengubah karakter.
3. Untuk menyelesaikan edit, tekan SET tombol hingga tidak ada karakter

yang disorot.

Nomor Seri
Menampilkan nomor seri.

Firmware
Menampilkan versi firmware yang diinstal pada perangkat ini.

Brightness
Mengatur kecerahan LCD ke rendah, sedang, atau tinggi.

Display Invert
Ini mengubah menu LCD dari teks warna putih pada latar belakang gelap
menjadi teks warna hitam dengan latar belakang terang.

Front Panel Lock
Mengunci atau membuka tombol navigasi guna mencegah perubahan pen-
gaturan yang disengaja atau tidak sah.

On
Mengunci tombol navigasi.

Off
Membuka kunci tombol navigasi.

Power Switch Lock
Mengunci sakelar daya untuk menjamin bahwa daya tidak dimatikan dengan
sengaja .

On
Mengunci sakelar daya.

Off
Membuka kunci sakelar daya.

Mengatur Kecepatan Kipas
Kipas pendingin memiliki opsi kecepatan berikut:

• Low Speed = kipas selalu hidup, pada kecepatan rendah untuk pengop-
erasian tenang.

• High Speed = kipas selalu hidup, pada kecepatan tinggi untuk pendingi-
nan maksimum.

• Automatic = kipas hanya akan dioperasikan jika suhu internal terlalu
panas.

Catatan: Kecepatan dapat berubah dari Low ke High jika pendinginan tam-
bahan dibutuhkan untuk melindungi komponen.
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1. Tekan dan tahan kedua tombol ▲ dan ▼ untuk mengakses menu kegu-
naan.

2. Gunakan tombol panah untuk bergulir ke pengaturan Fan.

3. Tekan Set untuk mengaktifkan penegditan, lalu gunakan tombol panah
untuk memilih opsi kecepatan.

4. Tekan Set untuk menyimpan, lalu tekan dan tahan kedua tombol ▲ dan
▼ untuk kembali ke menu utama.

Pemutakhiran Firmware
Firmware adalah perangkat lunak terpasang pada setiap komponen yang
mengontrol kegiatan. Secara periodik, versi baru firmware dikembangkan
untuk menggabungkan fitur tambahan dan peningkatan. Untuk mengambil
manfaat dari peningkatan design, versi baru kode instruksi bisa diunggah

dan diinstal dengan menggunakan alat Firmware Update Manager (Manajer
Pemutakhiran Firmware) yang tersedia pada perangkat lunak WWB6.
Firmware tersedia untuk diunduh dari .

Spesifikasi
Spesifikasi -- AXT630, AXT631, AXT632

Dimensi
44 mm x 483 mm x 366 mm (1,7 in. x 19,0 in. x 14,4 in.), H x W x D

Berat
4,6 kg (10,1 lbs),

Rumah
Baja; Aluminium Tekanan

Jarak Suhu Kerja
-18°C (0°F) dengan 63°C (145°F)

Kisaran Suhu Penyimpanan
-29°C (-20°F) dengan 74°C (165°F)

Persyaratan-Persyaratan Daya
100 dengan 240 V AC, 50-60 Hz

Pengaliran Arus
1,0 A RMS (acuan pada 120 V AC)

(Cascade Bypass)

() Denotes gain when cascade is disabled

Passive Splitter
-3.5 dB

-3.5 dB0 dB
50 Ω 50 Ω

-15 dB to 0 dB
(-12 dB to +3 dB)

-15 dB to 0 dB
(-12 dB to +3 dB)

50 Ω

Passive Splitter

50 Ω
-15 dB to 0 dB

(-12 dB to +3 dB)
-15 dB to 0 dB

(-12 dB to +3 dB)

Passive SplitterUser Gain Adjust

50 Ω50 Ω
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AXT630/AXT631/AXT632 Circuit Diagram
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Input FR

Jenis Konektor
BNC

Konfigurasi
Tidak Seimbang, aktif

Penyaring Gelombang

470–698 MHzWideband

AXT630

470–530 MHzBand G1

518–578 MHzBand H4

578–638 MHzBand J5

638–698 MHzBand L3

606–814 MHzWideband

AXT631

606–666 MHzBand K4E

666–730 MHzBand M8

710–790 MHzBand P8, P9

740–814 MHzBand Q5

470–787 MHzWideband

AXT632

470–510 MHzBand G7C

638–698 MHzBand L3E

666–730 MHzBand M8

710–787 MHzBand P9

Impedansi
50 Ω

Voltase Bias
12 V DC, 150 mA (300 mA maximum)

Jarak Frekuensi FR

470–698 MHzAXT 630

606–814 MHzAXT 631

470–787 MHzAXT 632

Output Distribusi

Jenis Konektor
BNC (4 pasang)

Konfigurasi
Tidak Seimbang, aktif

Impedansi
50 Ω

Jarak Pengaturan Penguatan

-15dB dengan 0dB (dalam langkah 1 dB)Kaskade Diaktifkan

-12dB dengan +3dB (dalam langkah 1 dB)Kaskade Dinonaktifkan
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Titik Pertemuan Output
>25 dBm, khas

Output Kaskada

Jenis Konektor
BNC (1 pasang)

Konfigurasi
Tidak Seimbang, wideband

Impedansi
50 Ω

Kehilangan sisipan
<5dB

Aksesoris

Aksesori Tambahan
UA802Kabel Antena Koaksial (RG-58) 2-kaki

(12)
95A9128Kabel Daya AC IEC (1)
95A9129Kabel Ekstensi AC IEC (1)
C803Kabel Ethernet Terlindung 3-kaki (1)
C8006Kabel Jumper Ethernet Pelindung 8-

kaki (1)
90XN1371Kit Perangkat Keras (1)
95B9023Kabel Koaksial 22-inci* (1)
95C9023Kabel Koaksial 33-inci* (1)

* dengan sekat terintegrasi untuk antena pasang depan.

Aksesoris Opsional

Antena 1/2 Gelombang
UA820G(744-865 MHz)
UA820H4(690-746 MHz)
UA820J(554-590 MHz)
UA820K(606-666 MHz)
UA820L3(638-698 MHz)
UA820M(694-758 MHz)
UA820Q(740-814 MHz)
UA820P8(710-790 MHz)

Kabel
UA825Kabel Koaksial RG8/X 25-kaki
UA850Kabel Koaksial RG8/X 50-kaki
UA8100Kabel Sambungan Antena (30,4 m)

100-kaki

Antena
UA860SWBAntena Semua Arah Pasif (470-1100

MHz)
PA805SWBAntena Arah Pasif (470-952 MHz)
HA-8089Antena Pilis PWS (480-900 MHz)

Alat Penguat FR dalam Jalur
UA830WB(470-900 MHz)
UA830USTV(470-698 MHz)

Antena Arah Aktif
UA874US470-698 MHz
UA874E470-790 MHz
UA874WB470-900 MHz
UA874X925-952 MHz

PETUNJUK PENTING KESELAMATAN
1. BACA petunjuk ini.
2. SIMPAN petunjuk ini.
3. PATUHI semua peringatan.
4. IKUTI semua petunjuk.
5. JANGAN gunakan perangkat ini dekat dengan air.
6. CUKUP DIBERSIHKAN dengan kain lap kering.
7. JANGAN halangi semua bukaan ventilasi. Berikan jarak yang cukup

dengan lubang udara yang cukup dan pasang sesuai petunjuk pabrik.

8. 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.

9. JANGAN abaikan tujuan keamanan steker terpolarisasi atau jenis pem-
bumian. 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.
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10. LINDUNGI kabel listrik agar aman dari injakan atau jepitan, terutama
pada steker, stopkontak terbuka, dan titik yang menonjol dari perangkat.

11. HANYA GUNAKAN kelengkapan/aksesori yang ditetapkan pabrik.
12. 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. Untukmengurangi 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.

Simbol ini menunjukkan bahwa voltase berbahaya yang menim-
bulkan resiko atau sengatan terdapat di dalam unit ini.
Simbol ini menunjukkan bahwa terdapat petunjuk kerja dan
pemeliharaan penting pada bacaan yang melengkapi unit ini.

PERINGATAN: Voltase pada peralatan ini membahayakan keselamatan.
Komponen bagian dalam tidak dapat diservis pengguna. Serahkan semua
servis ke petugas ahli. Sertifikasi keamanan tidak berlaku jika voltase kerja
yang ditetapkan pabrik diubah.

Sertifikasi

AXT630, AXT631, dan AXT632

Memenuhi persyaratan utama mengikuti Petunjuk Uni Eropa:

• Petunjuk WEEE 2002/96/EC sebagaimana telah diubah dengan nomor
2008/34/EC

• Petunjuk RoHS 2011/65/EC
Catatan: Silahkan ikuti skema daur ulang di wilayah Anda untuk limbah
baterai dan elektronik

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/compli-
ance

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

AXT630
Telah disetujui berdasarkan ketentuan Declaration of Conformity (DoC)
(Pernyataan Kesesuaian) FCC Bagian 15.

Memenuhi Industry Canada RSS-123.

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

Perangkat ini memenuhi lisensi Industry Canada-kecuali standar RSS.

Informasi bagi pengguna
Peralatan ini telah diuji dan dibuat sesuai batas alat digital Kelas B, sesuai
dengan bagian 15 dari Peraturan FCC. Batasan ini di design untuk mem-
berikan perlindungan yang layak terhadap gangguan berbahaya dalam pe-

masangan dilingkungan tempat tinggal. Peralatan ini menghasilkan, meng-
gunakan dan dapat memancarkan energi frekuensi radio dan, jika tidak di-
pasang dan digunakan sesuai petunjuk, dapat menyebabkan gangguan yang
merugikan komunikasi radio. Bagaimanapun, tidak ada jaminan bahwa
gangguan tidak akan terjadi dalam instalasi tertentu. Jika peralatan ini tidak
menyebabkan gangguan berbahaya pada penerimaan radio atau televisi,
yang mana dapat dimatikan dengan memutar alat off dan on, pengguna di-
anjurkan untuk mencoba membetulkan gangguan melalui satu atau lebih
langkah-langkah berikut:

• Reposisi atau pindahkan antena penerimaan.
• Tingkatkan pemisahan antara peralatan dengan receiver.
• Hubungkan peralatan ke stopkontak pada sirkuit yang berbeda dari mana

receiver terhubung.
• Konsultasikan dengan penjual atau teknisi radio/TV berpengalaman untuk

bantuan.

Catatan: Uji kesesuaian EMC didasarkan pada penggunaan tipe kabel yang
disediakan dan direkomendasikan. Penggunaan tipe kabel lainnya dapat
memperburuk kinerja EMC.

Perubahan atau modifikasi yang sama sekali tidak disetujui Shure In-
corporated dapat membatalkan hak Anda untuk mengoperasikan per-
alatan ini.
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