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KSE1200SYS
Analog Electrostatic Earphone System

PETUNJUK PENTING KESELAMATAN
BACA petunjuk ini.
SIMPAN petunjuk ini.
PATUHI semua peringatan.
IKUTI semua petunjuk.
JANGAN gunakan perangkat ini dekat dengan air.
CUKUP DIBERSIHKAN dengan kain lap kering.
Earphone KSE HANYA BOLEH digunakan dengan amplifier KSA.
CABUT perangkat ini selama petir atau bila tidak digunakan untuk waktu yang lama.
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.
SERAHKAN semua servis ke petugas ahli. Servis diperlukan apabila perangkat tersebut sudah rusak dalam cara apa 
pun, seperti kabel catu daya atau steker rusak, cairan tertumpah atau ada benda yang jatuh ke dalam perangkat, 
perangkat sudah terpapar hujan atau lembap, tidak bekerja normal, atau perangkat pernah jatuh.
JANGAN paparkan perangkat dengan tetesan dan percikan. JANGAN letakkan benda yang penuh dengan cairan, 
seperti pot bunga di atas perangkat tersebut.
Steker INDUK atau tusuk kontak harus tetap siap digunakan.
Untuk mengurangi risiko kebakaran atau sengatan listrik, jangan paparkan perangkat ini dengan hujan atau lembap.
Jangan coba-coba memodifikasi produk ini. Melakukannya dapat menyebabkan cedera diri dan/atau kerusakan 
produk.
Jalankan produk ini di dalam jarak suhu kerja yang ditetapkan.
LINDUNGI kabel earphone jangan sampai terjepit atau terpotong.
JANGAN gunakan peralatan ini jika kabel, rumah, atau konektor earphone dalam kondisi rusak.

Produk ini hanya ditujukan untuk penggunaan profesional. Produk ini hanya boleh dijual melalui saluran penjualan profesional.

Simbol ini menunjukkan bahwa voltase berbahaya yang menimbulkan 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.

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

PERINGATAN UNTUK SEMUA EARPHONE!
Untuk mengetahui penggunaan earphone yang aman dan benar, baca buku petunjuk ini sebelum menggunakannya. Simpan 
buku petunjuk dan informasi keamanan di tempat yang mudah dijangkau untuk referensi di masa mendatang.
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PERINGATAN
MENDENGARKAN AUDIO DENGAN VOLUME BERLEBIHAN BISA MERUSAK PENDENGARAN SECARA PERMANEN. 
GUNAKAN VOLUME SERENDAH MUNGKIN. Pemaparan berlebih pada suara keras dapat merusak telinga yang 
menyebabkan noise-induced hearing loss (NIHL/kehilangan pendengaran arus induksi-suara keras permanen). Mohon 
gunakan petunjuk berikut yang ditetapkan oleh Occupational Safety Health Administration (OSHA/Administrasi Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja) tentang paparan waktu maksimum terhadap tingkat tekanan suara sebelum terjadi kerusakan 
pendengaran.

90 dB SPL

selama 8 jam

95 dB SPL

selama 4 jam

100 dB SPL

selama 2 jam

105 dB SPL

selama 1 jam

110 dB SPL

selama ½ jam

115 dB SPL

selama 15 menit

120 dB SPL

Hindari atau bisa terjadi kerusakan

PERINGATAN
Jangan digunakan jika Anda tidak dapat mendengar suara sekitar. Situasi ini berbahaya, seperti saat menyetir, atau ketika 
bersepeda, berjalan atau lari santai ketika sedang di lalu lintas karena dapat terjadi kecelakaan.
Jauhkan produk ini dan aksesorisnya dari jangkauan anak-anak. Penanganan atau penggunaan oleh anak-anak dapat 
menyebabkan resiko kematian atau cidera serius. Memiliki suku cadang dan kabel kecil dapat menyebabkan resiko 
pencekikan atau strangulasi.
Atur tingkat volume peralatan audio pada minimum, kemudian setelah menyambungkan earphone, atur volume dengan 
teratur. Pemaparan tiba-tiba pada suara yang keras dapat menyebabkan kerusakan pendengaran.
Naikkan kontrol volume secukupnya untuk mendengar dengan baik.
Bunyi denging di telinga bisa menunjukkan bahwa tingkat suara yang diterima terlalu tinggi. Coba kecilkan volume.
Jika Anda menghubungkan earphone ini pada sistem suara pesawat terbang, dengarkan pada tingkat rendah sehingga 
pesan suara keras dari pilot tidak menyebabkan ketidaknyamanan.
Sudahkah telinga Anda diperiksa audiolog secara teratur. Jika kotoran telinga Anda bertambah, hentikan penggunaan 
sampai profesional medis memeriksa telinga Anda.
Kegagalan penggunaan, pembersihan, atau pemeliharaan sleeve dan pipa pancar earphone menurut instruksi pembuatan 
dapat meningkatkan risiko terlepasnya sleeve dari pipa pancar sehingga tersangkut di telinga Anda.
Sebelum menyelipkan earphone, selalu periksa ulang sleeve untuk memastikan sleeve melekat kuat pada pipa pancar.
Jika sleeve menyangkut di telinga Anda, carilah bantuan medis yang ahli untuk melepaskan sleeve. Kerusakan pada 
telinga dapat disebabkan oleh bukan-profesional yang mencoba melepaskan sleeve.
Jangan coba-coba memodifikasi produk ini. Melakukannya dapat menyebabkan cedera diri dan/atau kerusakan produk.

PERHATIAN
Jangan merendam dalam air, seperti bersamaan mandi atau membersihkan muka, selain itu dapat menyebabkan 
kemunduran atau kegagalan suara.
Jangan menggunakan sambil tidur karena dapat terjadi kecelakaan.
Gunakan gerakan memutar lambat untuk melepaskan earphone. Jangan pernah menarik kabel earphone.
Hentikan penggunaan earphone segera jika earphone menyebabkan ketidaknyamanan, iritasi, bintik merah pada kulit, 
penghentian atau reaksi ketidaknyamanan lainnya.
Jika Anda menerima pengobatan telinga saat ini, konsultasilah dengan dokter Anda sebelum menggunakan peralatan ini.
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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
Jangan melakukan hubungan singkat; dapat menyebabkan terbakar atau kebakaran
Jangan mengisi daya dengan produk-produk di luar yang telah dijelaskan dalam panduan pengguna ini.
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 sejenisnya.

Catatan: Gunakan saja receiver dengan catu daya yang disertakan atau setara yang diakui Shure.

(Pabrik Click Technology, Model: CPS008050100, SBC10-USB)

Catatan: Penggantian baterai hanya boleh dilakukan oleh perwakilan petugas servis resmi Shure.

Silahkan ikuti skema daur ulang di daerah Anda untuk limbah baterai, kemasan dan elektronik.

Gambaran Umum
Earphone elektrostatis analog Shure KSE1500 adalah hasil penelitian, pengembangan, dan kecanggihan teknologi bertahun-
tahun dari tim teknik Shure. Driver elektrostatis ini menghasilkan audio definisi tinggi berkualitas premium untuk pertama 
kalinya dalam desain in-ear (disisipkan ke lubang telinga), sehingga menciptakan kenyamanan yang tinggi dan bebas dari 
kebisingan luar. Earphone diberi daya oleh KSA1200: amplifier elektrostatis analog yang kompak dan portabel untuk 
disambungkan ke sumber audio pilihan Anda. Satu set aksesori yang lengkap mencakup sleeve pengisolasi suara yang dapat 
diganti-ganti sesuai dengan ukuran dan kenyamanan. Dari kebutuhan untuk monitoring studio hingga untuk kebutuhan 
mendengarkan, KSE1200SYS menghadirkan detail dan nuansa yang memuaskan indera pendengaran.

Fitur

Amplifier Elektrostatis Portabel
Jalur sinyal analog 100%
Menggunakan tenaga baterai internal, pengisian ulang baterai Lithium-ion
Bantalan input – 10db
Penginderaan input dan LED pengukuran audio

Earphone
Karakteristik rendah distorsi
Transparan, suara berdefinisi tinggi
Respons transien sempurna
Respons frekuensi rentang-penuh
Kabel dapat dibentuk sehingga kabel yang dipasang di sekitar telinga aman
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Amplifier KSA1200

① Kenop Daya/Kontrol
Putar untuk mengatur tingkat volume. Putar searah jarum jam untuk menghidupkan unit. Putar melawan jarum jam 
sepenuhnya untuk mematikan unit.

② Indikator Status

Lampu Daya LED LED Tingkat Input

Merah: Baterai lemah. Merah: Tingkat input terlalu tinggi.

Kuning: Baterai sedang diisi daya. Kuning: Tingkat input ideal.

Hijau: Amplifier diisi daya dan menyala. Hijau: Amplifier sedang menerima sinyal audio.

Mati: Amplifier mati dan tidak terhubung ke daya.
Mati: Amplifier tidak sedang menerima sinyal atau sinyal 
terlalu lemah.

③ Input Audio Saluran
Input stereo 3,5 mm untuk menghubungkan ke sumber audio analog

④ Output Earphone
Output Lemo untuk menghubungkan earphone Shure KSE1500

⑤ Input DC
Sambungkan ke komputer, baterai eksternal, atau sumber daya AC menggunakan USB tipe A ke kabel Micro-B untuk 
mengisi ulang baterai secara otomatis.

⑥ Sakelar Bantalan Input
Pilih 0 dB atau – 10 dB. Bantalan menipiskan sinyal input analog untuk mencegah clipping dari sumber audio output tinggi. 
Aktifkan bantalan saat meter audio menunjukkan clipping. Kurangi volume sumber jika sinyal terus mengalami clipping 
dengan bantalan – 10 dB yang aktif.

Catatan: Gunakan sumber audio berkualitas tinggi untuk pengalaman mendengarkan yang optimal.
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Penyiapan
Langkah 1: Hubungkan earphone ke amplifier dengan aman
Colokkan ke amplifier dengan amplifier dimatikan. Hal ini disarankan untuk menghindari kerusakan pendengaran.

Catatan: Sejajarkan titik merah pada konektor kabel earphone dengan titik merah pada output earphone amplifier. Untuk Memutuskan Sambungan dari 
amplifier: Tarik kerah konektor bergurat ke atas untuk melepas pengunci pada kabel earphone dengan aman.

Langkah 2: Hubungkan sumber suara ke amplifier.
Colokkan perangkat audio ke dalam input LINE IN.

Langkah 3: Hidupkan amplifier
Untuk mengisi daya baterai sambil mendengar audio, sambungkan amplifier ke komputer, baterai eksternal, atau sumber daya 
AC.

Catatan: Volume harus disesuaikan hanya dengan menggunakan tombol volume amplifier untuk mendapatkan kinerja terbaik. Pastikan bahwa volume 
dioptimalisasi di perangkat audio Anda.

Baterai Lithium-ion Isi Ulang
Menyimpan Baterai
Agar kekuatan baterai tidak menurun, simpan baterai pada suhu penyimpanan antara 10°C hingga 25°C (50°F hingga 77°F).
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Perbaikan dan Penggantian Baterai
Baterai lithium ion tidak memiliki “efek memori”, dan mengalami penurunan kapasitas yang lebih linier. Hubungi Servis dan 
Perbaikan Shure untuk mengganti baterai jika Anda mengalami masalah.

Menggunakan Earphone
Pemilihan Sleeve
Pilih sleeve earphone yang menyediakan kesesuaian dan isolasi suara terbaik. Sleeve tersebut mudah dimasukkan, 
kenyamanan yang sesuai, dan mudah untuk memindahkan.

Sleeve Fleksibel Lembut: Dalam ukuran kecil, sedang, dan besar. Dibuat dari karet yang lentur.

Sleeve Busa Lembut: Impit sleeve busa di antara jari dan selipkan ke dalam saluran telinga. 
Tahankan di tempat selama sekitar 10 detik sementara busa mengembang.

Sleeve Flens-Rangkap Tiga: Jika ingin, gunakan gunting untuk memotong sedikit gagang pada 
sleeve.

Memakai Earphone
Masukkan earphone secara hati-hati ke dalam telinga layaknya sumbat telinga, sehingga lubang tertutup dengan 
sempurna.

Penting: Jika respons frekuensi rendahnya (bass) kurang, kemungkinan adalah karena sleeve earphone tidak 
menutup dengan sempurna. Dorong earphone lebih dalam secara perlahan ke dalam lubang telinga atau coba sleeve 
lain.

Peringatan: Jangan mendorong sleeve earphone melebihi bukaan saluran telinga.

Letakkan kabel earphone di belakang telinga agar tidak bergerak-gerak selama Anda beraktivitas fisik. Jalurkan kabel 
baik di depan atau di belakang badan, dan gunakan ikat kabel untuk mengencangkan bagian yang longgar.

Kesesuaian earphone akan sangat memengaruhi kualitas suara.

Penggantian Sleeve
Lilitkan dan tarik untuk memindahkan sleeve dari pipa pancar
Geser pada sleeve baru sehingga sleeve sepenuhnya melindungi kait dan pipa pancar.
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Perhatian: Jika kait atau pipa pancar terbuka, berarti sleeve tidak terpasang dengan benar. Ganti sleeve jika sleeve tidak menggenggam kuat pipa pancar. 
Untuk menjamin kesesuaian dan penampilan yang tepat, hanya gunakan sleeve yang disediakan oleh Shure (kecuali menggunakan sleeve tuangan suai).

Pelepasan Earphone
Genggam badan earphone dan gulung perlahan untuk melepaskan.

Catatan: Jangan menarik kabel untuk melepas earphone.

Perawatan dan Pembersihan
Pemeliharaan yang berhati-hati menjamin penutupan yang kuat antara sleeve dan pipa pancar, meningkatkan kualitas suara 
dan keamanan produk.

Sebisa mungkin jaga earphone dan sleeve tetap bersih dan kering.
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Untuk membersihkan sleeve, lepaskan sleeve dari earphone, bilas perlahan dalam air hangat dan udara kering. Busa 
sleeve membutuhkan waktu pengeringan yang lama. Periksa jika ada kerusakan dan ganti jika perlu. Sleeve telinga harus 
benar-benar kering sebelum digunakan kembali.
Bersihkan earphone dan sleeve dengan antiseptik lembut untuk mencegah infeksi. Jangan gunakan disinfektan berbahan 
dasar alkohol.
Jangan memaparkan earphone pada suhu yang tinggi.
Ganti sleeve jika sleeve tidak pas sempurna.
Jangan coba-coba memodifikasi produk ini. Melakukannya akan membatalkan garansi dan dapat menyebabkan cidera 
diri dan/atau kerusakan produk.

Membersihkan Pipa Pancar Earphone
Jika Anda merasakan perubahan kualitas suara, lepaskan sleeve dan periksa pipa pancar pada earphone Anda. Jika pipa 
pancar terhalang, bersihkan penghalang menggunakan ujung pemutar kawat dari alat pembersih.

Jika tidak ada sumbatan atau jika kualitas suara tidak membaik, ganti sleeve dengan yang baru.

Perhatian: Ketika membersihkan, jangan memasukkan benda apa pun secara paksa melalui pipa pancar earphone! Hal ini akan membahayakan penyaring 
suara earphone.

Peringatan: Alat pembersih hanya digunakan untuk membersihkan earphone. Penggunaan lain, seperti menggunakan alat untuk membersihkan telinga atau 
sleeve busa, dapat mengakibatkan cidera.

Konektor kabel pada earphone dapat mengumpulkan debu atau endapan lain yang dapat memengaruhi kualitas audio. Jika hal ini terjadi, putuskan kabel dan 
bersihkan kabel menggunakan kain katun kering.

Pemecahan Masalah
Masalah Solusi

Perangkat tampaknya 
berfungsi dengan baik 
tetapi tidak 
mengeluarkan suara

Pastikan sambungan kabel rapat
Pastikan bantalan tidak dipasang dan kurangi tingkat

Audio terdistorsi
Pastikan audio dari sumber tidak terdistorsi sebelum masuk ke amplifier
Pastikan sambungan kabel rapat
Periksa meter input amplifier untuk memastikan input amplifier tidak kelebihan beban

Daya amplifier tidak 
menyala Baterai perlu diisi dayanya
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Masalah Solusi

Jika amplifier dicolokkan, coba port USB mikro-B lain (atau stopkontak AC jika dicolokkan ke 
adaptor daya)

Earphone terdengar 
suram atau sayu

Ikuti petunjuk pembersihan nozel earphone yang disertakan bersama alat pembersih.

Baterai tidak mampu 
lagi menyimpan daya

Hubungi Servis dan Perbaikan Shure untuk melakukan penggantian baterai. Tidak ada 
komponen yang dapat diservis oleh pengguna.

Aksesoris
Aksesori Tambahan

Kantung persegi dengan ritsleting
Fit Kit dengan lengan campuran
Rakitan Klip
Kabel jantan 6-inci ke kabel jantan 3,5 mm
Kabel jantan 36-inci ke kabel jantan 3,5 mm
Adaptor stereo 6,3 mm (¼-inci) ke 3,5 mm (⅛-inci)
Pita pengaman ampere karet
Kabel USB, Jenis A ke Micro-B

Spesifikasi
Spesifikasi Paket

Voltase Bias
200 V DC

Tegangan Output
±200 V, maksimal
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Arus Output
≤ 1 mA

Isolasi Suara
≤ 37dB

Jarak Suhu Kerja
-18 dengan 57 °C (0 dengan 135 °F)

Spesifikasi Earphone
Jenis Transduser

Elektrostatis

Jenis Konektor
Konektor Lemo

Respon Frekuensi
10 Hz dengan 50 kHz

TTS Maksimum
1 kHz pada THD 3%

113 dB TTS

Berat Netto
44,0 g (1,55 oz.)

Spesifikasi Amplifier KSA1200
Sinyal ke Rasio Kebisingan

hingga 107 dB Tertimbang-A

Rentang Penguatan yang Dapat Diatur
-40dB dengan +60dB

Input Line-In
3,5 mm (1/8")

Input USB
Wadah Micro-B USB, Input DC

Rumah
Aluminium Hitam Teranodisasi

Berat Netto
155,0 g (5,47oz.)
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Dimensi
93 x 59 x 21 mm H x W x D

Spesifikasi Baterai
Jenis Bateri

Li-lon yang Dapat Diisi Ulang

Voltase Nominal
3,6  V DC

Umur Bateri
hingga 12jam

Ketentuan Pengisian Daya
Tenaga USB: 5 V/0,5 A dengan 1 A

Waktu Pengisian
Hingga 3 jam untuk mengisi daya penuh dengan pengisi daya 1A

Jarak Suhu Pengisian Bateri
0 dengan 45 °C (32 dengan 113 °F)

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

Catatan: Pengujian berdasarkan pada penggunaan jenis kabel yang disediakan dan dianjurkan. Penggunaan kabel selain tipe kabel berpelindung (tertutup) 
dapat mengurangi kinerja EMC.

Produk ini memenuhi Regulasi Efisiensi Pelaksanaan (Appliance Efficiency Regulations) (Kode Regulasi California (California 
Code of Regulations), Judul 20, Pasal 1601 sampai 1608), berlaku pada Juli 2015 untuk Sistem Pengisi Daya Baterai Kecil, 
dan memenuhi syarat untuk  penanda.

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

Pernyataan Kesesuaian CE bisa diperoleh di: 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: info@shure.de

Produk Didaftarkan pada:

UL 60065
CAN/CSA-C22.2 No. 60065-03
IEC 60065
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- Kisaran Suhu Pengisian: 0°C - 27°C
- Kisaran Suhu Operasional: - 18°C-35°C

Pemberitahuan Paten
Nomor paten A.S.

9,210,497

Information to the user
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

This device may not cause harmful interference.
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.

Informasi Label Baterai
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