
Stasiun Pengisian Dudukan Rak AXT900
AXT900 mengisi hingga 8 baterai isi ulang Shure dalam rumah dudukan rak
tunggal, ringkas. Modul pengisian yang dapat diganti ini menampung kombi-
nasi apa pun pada baterai pemancar genggam dan bodypack. Tampilan
panel depan memudahkan pengukuran semua parameter baterai, termasuk
status daya, waktu sampai penuh, kondisi baterai, dan suhu baterai. Bila
terhubung ke jaringan, parameter dapat dipantau dari jarak jauhmenggunakan
Wireless Workbench.

Fitur
• Solusi pengisian dan penyimpanan baterai siap bepergian dengan

tampilan status yang komprehensif

• Ruang yang dapat dikonfigurasikan untukmencampur danmencocokkan
8 baterai pemancar bodypack dan genggam

• Dapat dihubungkan sepenuhnya ke jaringan untuk memantau semua
parameter status pengisian di Wireless Workbench 6

• Mode penyimpanan untuk mengisi atau menguras bateri ke tegangan
penyimpanan yang optimal

• Melcak kondisi baterai menggunakan hitungan siklus pengisian dan
persentase kapasitas awal sebagai metrik

• Mengisi baterai dengan kemampuan 50% dalam waktu 1 jam
• Mengisi baterai dengan kemampuan penuh dalam waktu 3 jam
• Kontrol antarmuka 3 tombol yang mudah digunakan

Petunjuk Pemasangan
Komponen ini didesign untuk menyesuaikan dengan rak audio.

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

Baterai
Pengisi daya ini hanya dapat digunakan pada baterai lithium-ion isi ulang
Shure, seperti AXT910, AXT920, atau AXT920SL.

Baterai Bodypack AXT910

Baterai Genggam AXT920

Modul Pengisian

Modul Pengisian Daya Bodypack

Modul Pengisian Daya Genggam

Modul pengisian daya genggam dan bodypack bisa dipasang bergantian ke
dalam pengisi daya.

Perhatian! Lepaskan daya AC dan baterai ketikamemasangmodul pengisian
daya.

• Untuk melepaskan modul, lepaskan empat (4) sekrup ganjal dan tarik.
• Untuk memasang, geser modul ke dalam rumahnya (perhatikan orientasi

rel pandu) hingga ia tepat dengan rumahnya.
• Ganti sekrup.
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Mengisi Daya Lampu LED Status
Setiap lubang pengisi memiliki lampu LED untuk menunjukkan status baterai.

pengisian bateraiMerah

pengisian selesaiHijau

baterai yang dimasukan secara tidak tepat atau baterai
kosong di bawah 3,0 volt.

Off

pengisian berhenti pada kapasitas yang berkurang (tidak
kurang dari kapasitas 75%) karena baterai terlalu panas.
Untuk mencapai kapasitas 100%, baterai harus
didinginkan di bawah 45°C.

Ambar

Memasukkan Baterai ke dalam Lubang Pengisian
Geser baterai ke dalam lubang pengisian hingga ia terkunci pada tempatnya.
Lampu LED pengisian menyala dan siklus pengisian dimulai.

Pemulihan Baterai dari Pelepasan yang Ekstrim
Baterai yang dilepas secara ekstrim adalah yang dilepas kurang dari 3,0 volt.
Ketika pengisi mendeteksi baterai dilepas secara ekstrim, secara otomatis
ia masuk ke mode pemulihan, yang mengisi baterai dengan menggunakan
arus berkurang. Ikon Recovery muncul di sebelah nomor lubang pada layar
beranda. Jika pemulihan berhasil, pengisi keluar dari mode pemulihan dan
mengisi baterai dengan kapasitas. Jika baterai tidak dapat dipulihkan kurang
dari 30 menit, pesan kesalaham muncul dan pengisian berhenti.

Mode Penyimpanan
Ketika diatur ke mode penyimpanan (Storage Mode = Store at 3.8 V), semua
baterai diisi atau dilepas ke 3,8 volts, yang cocok untuk penyimpanan jangka
panjang.

Lampu LED status pengisian menunjukkan keadaan voltase:

• Kedip warna merah = pengisian atau pelepasan baterai pada 3,8 volt.
• Kedip warna ambar = voltase baterai dengan 3,8 volt.

Indikator berikut muncul pada layar beranda di sebelah setiap nomor lubang:

baterai dengan 3,8 v, siap untuk disimpanRdy
baterai dinginCold
baterai hangatWrm
baterai panasHot
Kesalahan, tekan tombol SET untuk informasiErr
persentase pengisian%

Mengisi atau melepas bisa memerlukan waktu beberapa jam. Waktu sisa
ditampilkan sebagai Time to 3.8 V pada menu monitoring baterai (sebagai
pengganti Time to Full).

To exit storage mode (Untuk keluar dari mode penyimpanan):

1. Masuk ke menu penggunaan (utility) dengan menahan kedua tombol
panah.

2. Arahkan ke menu Storage Mode dan tekan tombol SET.
3. Gunakan tombol panah untuk memilih Off.
4. Tekan tombol SET untuk keluar.

Ketika baterai siap untuk disimpan, harus dilepas dari pengisi dan ditempatkan
ke dalam tempat dengan suhu terkendali. Suhu penyimpanan bateri yang
direkomendasikan adalah 0°C (10°F) sampai dengan 25°C (77°F).

Kontrol Dan Konektor
① Layar LCD
Menampilkan status baterai dan pengaturan menu

② Tombol kontrol
Untuk navigasi layar LCD. Tekan dan tahan tombol panah untuk masuk dan keluar dari menu kegunaan (utility).

③Modul pengisian
Modul baterai genggam dan bodypack yang dapat diganti.

④Mengisi Lampu LED Status
Menunjukkan status pengisian baterai

⑤Monitoring Lampu LES Pilihan
Lampu LED warna putih ini memperlihatkan baterai mana yang dipilih dalam menu monitoring.

② Daya AC pada
Menghubungkan AC utama dengan kabel daya yang disediakan.

③ Kaskade daya AC
Mengaktifkan unit tambahan.
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⑧ Lubang Ethernet (2)
Menghubungkan ke jaringan Ethernet guna memudahkan kendali jarak jauh dan monitoring.

⑥ Lampu LED status jaringan (hijau)
Off = tidak ada hubungan jaringan

On = hubungan jaringan aktif

Berkedip = hubungan jaringan aktif, kecepatan kedip sesuai volume lalu lintas.

④ Lampu LED kecepatan jaringan (ambar)
Off = 10 Mbps

On = 100 Mbps

⑪ Ventilasi kipas pendingin
Bersihkan layar kipas angin bila perlu untuk menjaga aliran udara.

⑫ Sakelar daya
Daya unit on dan off.

Charger System

SET

AXT 900 

AXT900 

Kontrol
1. Gunakan tombol panah untuk menggulung menu yang diinginkan.
2. Tekan tombol SET untuk membuka item menu yang dipilih.
3. Gunakan tombol panah untuk mengubah parameter menu.
4. Tekan SET untuk menyimpan pengaturan.

SET

Tekan dan tahan tombol panah untuk masuk dan keluar dari menu kegunaan.

Tip: Tekan dan tahan tombol SET selama 1 detik untuk mengaktifkan fitur Identifikasi Perangkat Keras di Wireless Workbench.

Layar Beranda
Ketika daya on, pengisi menampilkan layar beranda. Ikon menunjukkan tingkat pengisian setiap baterai, dan layar bergantian menampilkan perkiraan sisa jam
dan menit hingga baterai terisi penuh.

Nomor pada layar sesuai dengan lubang pengisian 1 sampai 8 dari kiri ke kanan.
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Pesan berikut ini bisa muncul di sebelah nomor lubang untuk menunjukkan status baterai:

menghitung waktu penuhCALC
baterai dinginCOLD
baterai hangatWARM
baterai panasHOT
pemulihan mode aktifRecovery
kesalahan - tekan tombolSET untuk informasiError

Time to Full
Menampilkan sisa waktu hingga baterai terisi penuh.

PENTING: Baterai tidak bisa di isi dengan kapasitas penuh jika sebagian
indikator status sebagai berikut muncul:

Cold
Pengisian berhenti karena suhu baterai terlalu dingin. Pengisian bisa dilan-
jutkan jika suhu baterai meningkat.

Warm
Pengisian baterai kurang dari kapasitas penuh (tidak kurang dari 75%)
karena suhu tinggi. Lampu LED ambar akan menyala ketika pengisian
berhenti.

Hot
Pengisian berhenti karena suhu baterai terlalu panas.

Battery Health
Ini akan menampilkan kesehatan baterai yang dipilih secara persentase dari
kapasitas pengisian baterai baru. Kapasitas pengisian (kemampuan baterai
ketika terisi penuh) akan berkurang sebagai akibat dari siklus pengisian
berulang kali, umur, maupun kondisi penyimpanan.

Cycle Count
Menampilkan jumlah total waktu yang telah dijalani baterai satu hitungan
penuh dari pelepasan dan pengisian. Pengisian kembali setelah separuh
jalan pengeluaran dihitung sebagai setengah siklus. Pengisian kembali
setelah pelepasan seperempat jalan dihitung sebagai seperempat siklus.

Charge Status
Menampilkan pengisian secara persentase dari kapasitas baterai total. Juga
menampilkan pengisian dengan milliampere-hours (mAh) (miliamper-jam).

Batt.Temp. (Suhu Baterai)
Menampilkan kedua suhu baterai (dalam Celcius dan Fahrenheit) dan status,
sebagai berikut:

[Normal]
Suhu baterai = 0°C - 45°C (32°F - 113°F).

[Cold]
Suhu baterai = 0°C (32°F) atau lebih rendah.

[Warm]
Suhu baterai = 45°C - 60°C (113°F - 140°F) .

[Hot]
Suhu baterai = 60°C (140°F) atau lebih tinggi.

Catatan: Jika hangat atau panas, coba atur kipas angin ke Always On atau
tambah ventilasi pada rak.

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.

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.

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.
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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.

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

Firmware
Menampilkan versi firmware yang diinstal pada perangkat ini.

Fan (Mode Kipas Angin Pendingin)
Automatic
Kipas angin diaktifkan dan menyesuaikan kecepatan berdasarkan suhu in-
ternal pada unit yang ada.

Always on
Kipas angin bekerja terus menerus pada kecepatan maksimum untuk mem-
berikan pendinginan maksimum pada lingkungan yang panas.

Nomor Seri
Menampilkan nomor seri.

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

Storage Mode
OFF
Pengisian normal.

Store at 3.8 V
Mengisi ataumengeluarkan semua baterai untukmenghasilkan 3,8 volt, cocok
untuk penyimpanan jangka panjang.

Mengatasi Gangguan
Baterai yang dimasukan tidak tepat atau bat-
erai tidak dapat menerima pengisian. Periksa
suhu baterai.

Lampu LED status pengisian
tidak menyala.

Baterai dilepas di bawah 3,0 volt. Coba baterai
lain.

Baterai tidak mengisi

Pesan Perawatan Kipas Angin
Pengisi menampilkan pesan Service Fans ketika kipas angin tidak bisa dingin
secara efisien.

• Tekan sembarang tombol untuk menahan pesan selama 20 detik.
• Perbaiki kipas angin atau tambah ventilasi pada unit untuk menghapus

pesan.

SET
Service

Fans

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
Jenis Bateri
Hingga 8 bateri Li-lon isi ulang (AXT910/920/920SL)

Waktu pengisian
50%=1 jam; 100%=3jam

Jenis Modul Pengisian Daya
hingga4 modul pengisian (AXT901 or AXT902) dalam kombinasi

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

Shure IncorporatedAXT900 Rak Dudukan Stasiun Pengisian Daya

5/72017/10/10

http://www.shure.com


Jarak Suhu Pengisian Bateri
0°C (32°F) dengan 60°C (140°F)

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

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
4,4 kg (9,8 lbs), tanpa bateri ataumodul pengisian

Rumah
Baja; Aluminium Tekanan

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

Pengaliran Arus
2,5 A RMS (acuan pada 120 V AC)

Jaringan

Antar Muka Jaringan
Ethernet dengan Lubang Ganda 10/100 Mbps

Kemampuan Mengatasi Jaringan
DHCP atau IP address Manual

Aksesoris

Aksesori Opsional
AXT901Modul pengisian 2-lubang untuk bat-

erai bodypack
AXT902Modul pengisian 2-lubang AXT902

untuk baterai genggam

Aksesori Tambahan
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)

30B13476Sekrup Pemasangan untuk Modul
Pengisi Daya (8)

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.

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.

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.
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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.

PERINGATAN: Bisa terjadi ledakan jika baterai diganti secara tidak tepat.
Hanya dioperasikan dengan baterai AA.

PERINGATAN
• Kemasan baterai bisa meledak atau mengeluarkan bahan beracun.

Berisiko kebakaran atau terbakar. Jangan membuka, menghancurkan,
mengubah, membongkar, memanaskan di atas 140°F (60°C), atau
membakar.

• Ikuti petunjuk dari pabrik
• Hanya gunakan pengisi daya Shure untuk mengisi ulang daya baterai

isi ulang Shure
• PERINGATAN: Bisa terjadi ledakan jika baterai diganti secara tidak tepat.

Ganti hanya dengan tipe yang sama atau setara.
• Jangan masukkan baterai ke dalam mulut. Jika tertelan, hubungi dokter

Anda atau pusat pengendalian racun setempat
• Janganmelakukan hubungan singkat; dapat menyebabkan terbakar atau

kebakaran
• Janganmengisi daya atau menggunakan kemasan baterai selain baterai

isi ulang Shure
• Buang kemasan baterai dengan benar. Periksa bersama penjual

setempat untuk pembuangan kemasan baterai yang digunakan dengan
benar.

• Baterai (kemasan baterai atau baterai terpasang) tidak boleh terpapar
ke sumber panas yang berlebihan seperti sinar matahari, api, atau se-
jenisnya.

Catatan:
• Peralatan ini dimaksudkan untuk digunakan dalam aplikasi audio profe-

sional.
• Kesesuaian EMC didasarkan pada penggunaan tipe kabel yang disedi-

akan dan direkomendasikan. Penggunaan tipe kabel lainnya dapat
memperburuk penampilan EMC.

• Gunakan pengisi baterai ini hanya dengan modul pengisian Shure dan
kemasan baterai dimana ia di desain. Menggunakanmodul dan kemasan
baterai selain yang sudah ditetapkan dapat meningkatkan resiko ke-
bakaran atau ledakan.

• Perubahan atau modifikasi yang tidak disetujui oleh Perusahaan Shure
dapat membatalkan hak Anda untuk mengoperasikan peralatan ini.

Silahkan ikuti skema daur ulang di daerah Anda untuk limbah baterai, ke-
masan dan elektronik.

Sertifikasi
Sesuai persyaratan keamanan listrik berdasarkan IEC 60065.

Memenuhi persyaratan utama dari seluruh Petunjuk Eropa yang berlaku.

c UL us telah didaftarkan oleh Underwriters Laboratories, Inc.

Resmi berdasarkan ketentuan verifikasi FCC Bagian 15B.

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

“EU Declaration of Conformity” (Pernyataan Kesesuaian UE) dapat diperoleh
dari Shure Incorporated atau sebagian perwakilannya di Eropa. Untuk infor-
masi kontak silahkan kunjungi www.shure.com

Pernyataan Kesesuaian CE bisa diperoleh di: www.shure.com/europe/com-
pliance

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: info@shure.de
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