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The Shure USB home office microphone, MV5C, user guide.
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MV5C   
Mikrofon Rumahan Kantor

Gambaran Umum
Mikrofon Shure MV5C menyambung secara langsung ke komputer melalui sambungan USB. Cocok aplikasi konferensi, MV5C 
menghadirkan mode ucapan prasetel untuk reproduksi suara yang jernih.

Fitur
Desain Nyaman dan Ringkas: Mikrofon yang apik dan awet ini dapat dipasang di penyangga Shure MV5C desktop yang 
disertakan atau di sembarang penyangga dengan adaptor yang berukuran ulir 1/4".
Pasang dan Pakai: MV5C secara otomatis menjadi perangkat audio aktif ketika dicolokkan ke komputer. Output audio 
akan tetap menjadi speaker komputer atau output headphone.
Mode Prasetel: Minimalkan waktu penyetelan dengan mode DSP prasetel yang didesain untuk menyesuaikan 
penguatan, ekualisasi, dan kompresi untuk berbagai aplikasi ucapan.

Konfigurasi Cepat
Hubungkan mikrofon ke komputer. Gunakan kabel yang sesuai (USB-A atau USB-C).

LED status berwarna hijau tengah yang menandakan koneksi telah berhasil.

Pastikan MV5C merupakan perangkat audio yang dipilih.

Hampir semua komputer akan otomatis mendeteksi MV5C dan menugaskannya sebagai perangkat audio utama. Jika 
pengaturan default komputer menugaskan perangkat lainnya, buka panel kontrol suara dan pilih MV5C sebagai 
perangkat audio utama.

Catatan: Saat pertama kali menyambungkan MV5C, pemutar audio akan tetap ditugaskan ke output yang dipilih sebelumnya. Ini berarti mikrofon 
aktif untuk input audio, bukan untuk output. Output audio akan tetap keluar dari speaker komputer atau output headphone.

Tahan tombol MODE sambil memasang MV5C untuk mengaktifkan output headphone MV5C.

Output headphone MV5C dalam kondisi tidak aktif untuk memastikan playback audio tidak terganggu. Untuk 
mengaktifkan output headphone MV5C, tahan tombol MODE selama memasang MV5C. LED headphone akan 
berubah hijau sebagai tanda output headphone sedang aktif.

Tekan tombol MODE untuk menyalakan atau mematikan mode percakapan.

Mode percakapan merupakan preset dari gain, kompresi, dan EQ yang dirancang untuk mengoptimalkan nada dan 
kejelasan suara percakapan. LED ikon percakapan warna hijau menandakan mode percakapan sedang menyala.

Di aplikasi konferensi Anda, pilih MV5C sebagai sumber input.

Baca panduan pengguna perangkat lunak Anda untuk mengetahui cara menetapkan sumber input.

Untuk informasi selengkapnya mengenai pilihan pemantauan, lihat Pilihan Pemantauan untuk bagian MV5C.
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Koneksi dan Kontrol

① Tombol Pemilih Mode
Tekan untuk menghidupkan dan mematikan mode ucapan.

② Tombol Bisu
Tekan untuk mensenyapkan input mikrofon. Semua LED MV5C akan berubah merah saat mikrofon dalam mode senyap.

③ Kontrol Volume Headphone
Menyetel volume headphone ketika output headphone MV5C diaktifkan.

④ Output Headphone
Hubungkan dengan sembarang headphone yang dilengkapi konektor 3,5 mm (1/8 inci)

⑤ Port Micro USB
Gunakan kabel yang sesuai (USB-A atau USB-C) untuk menghubungkan MV5c ke komputer

⑥ Indikator Monitor (LED Headphone)

Perilaku LED Status

Hijau Output headphone diaktifkan. Pemantauan langsung menyala.

Merah Output headphone diaktifkan. Pemantauan langsung mati.

Mati Output headphone dinonaktifkan.

Catatan: Monitoring langsung merujuk pada mendengarkan playback melalui output headphone MV5C.

⑦ Indikator Status

Perilaku LED Status

Hijau Koneksi USB aktif
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Perilaku LED Status

Merah (semua 3 LED) Disenyapkan

⑧ Mode Ucapan
Indikator LED menyala jika mode ucapan dipilih

Mode Prasetel
Mode pilihan pengaturan penguatan, ekualisasi, dan dinamik ini menghasilkan karakteristik suara terbaik bagi keperluan 
perekaman suara Anda.

Mode Aplikasi Karakteristik

Percakapa
n

Digunakan untuk 
percakapan atau vokal 
untuk keperluan 
konferensi

Campuran pemrosesan gain, kompresi, dan EQ yang mengoptimalkan suara 
percakapan agar semakin jernih. De-esser mengurangi bunyi desis (bunyi 
tajam yang terjadi ketika kata yang mengandung huruf "S" diucapkan).

Datar Ideal untuk segala 
keperluan

Sinyal yang benar-benar tanpa pemrosesan (tidak ada pengaturan kompresi 
atau ekualisasi). Meningkatkan fleksibilitas pada saat memproses audio 
pascarekaman.

Penempatan
Untuk aplikasi konferensi, letakkan MV5C 12-18 inci (30-46 cm) jauhnya dari wajah Anda dan pilih mode ucapan. Untuk 
mendapatkan hasil terbaik, letakkan mikrofon di sebelah kiri atau kanan keyboard Anda dengan logo Shure melingkar yang 
mengarah ke mulut Anda. Ini akan mengarahkan mikrofon untuk mendapatkan pengambilan suara optimal.
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Menyesuaikan Level Mikrofon
Level mikrofon (penguatan) pada umumnya tidak memerlukan penyesuaian ketika menggunakan mikrofon dengan platfrom 
konferensi. Namun, jika Anda mendengar distorsi atau audio terlalu pelan, atur level mikrofon dalam panel kontrol audio atau 
suara pada komputer Anda.

Perhatikan hal berikut ini baik-baik:

Atur level mikrofon sebelum menyesuaikan volume headphone.
Volume headphone tidak memengaruhi level sinyal yang dikirim ke komputer.

Menyesuaikan Level Headphone
Dengan mudah menyesuaikan tingkat pemantauan headphone dengan menggunakan thumbwheel MV5C dengan 
mengaktifkan output headphone MV5C.

Mengakses Panel Kontrol
Windows

Buka jendela Pengaturan, pilih Sistem > Suara.
Pilih Shure MV5C sebagai perangkat input Anda.
Menyesuaikan penguatan dengan menggunakan penggeser Level.

Mac

Pada Preferensi Sistem, pilih Suara.
Pilih perangkat Shure MV5C sebagai sumber Input dan Output Anda.
Gunakan penggeser Volume input untuk menyesuaikan penguatan.

Pilihan Pemantauan untuk MV5C
Mendengarkan Melalui Output Komputer
Sambungkan MV5C ke komputer Anda menggunakan kabel USB dan dengarkan melalui spreaker internal atau output 
headphone komputer Anda. Jika Anda sedang mendengarkan pemutaran audio komputer, LED headphone pada MV5C mati 
karena output headphone mati.

®
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Mendengarkan Melalui Output Headphone (Pemantauan Langsung)
Ketika output headphone MV5C diaktifkan, colokan headphone memberikan paduan yang sama dari sinyal mikrofon langsung 
(suara Anda) dan pemutaran audio dari komputer (konferensi Anda). Ini memungkinkan Anda dengan nyaman menyetel 
volume headphone untuk keduanya dengan satu kontrol, thumbwheel MV5C.

Tekan dan tahan tombol Mode MV5C sambil menyambungkan komputer Anda menggunakan kabel USB. Sekarang 
sambungkan headphone ke output headphone MV5C untuk mendengarkan pemutaran audio. Jika Anda mendengarkan 
audio dari output headphone, maka LED headphone pada MV5C akan menyala hijau.

Untuk mematikan: audio headphone tekan dan tahan tombol mode MV5C. LED headphone akan berubah kuning.

Tips: Saat pertama kali menghubungkan mikrofon ke komputer Anda, pastikan untuk menaikkan level volume di panel kontrol 
suara komputer untuk mendapatkan sinyal audio yang kuat. Lalu sesuaikan level headphone untuk pemantauan yang 
nyaman..

MV5 vs MV5C

Penyelesaian masalah
Masalah Solusi

Lampu LED tengah tidak 
menyala.

Pastikan MV5C dicolokkan sepenuhnya.

Audio terlalu pelan
Periksa pengaturan panel kontrol suara komputer. Saat pertama kali menghubungkan 
MV5C ke komputer, pastikan untuk menaikkan level volume komputer.

Audio menghasilkan suara 
buruk

Periksa panel kontrol suara komputer untuk memastikan bahwa MV5C dicolokkan 
sepenuhnya dan dipilih sebagai perangkat audio Anda.

Audio terdistorsi
Gunakan meter audio untuk memastikan bahwa puncak volume berada dalam rentang 
sasaran. Jika level mencapai indikator puncak merah pada meteran input, kurangi gain.

Perangkat tidak berfungsi 
dengan hub USB.

MV5C memerlukan 250 mA per port. Periksa dokumentasi hub USB untuk melihat 
spesifikasi arus/port.
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Masalah Solusi

Pemecahan Masalah Umum
Hentikan dan hidupkan lagi aplikasi.
Booting ulang komputer.

Catatan: Hubungi Layanan dan Perbaikan Shure jika Anda terus mengalami masalah.

Persyaratan Sistem dan Kompatibilitas

Windows
Windows 7 dan yang lebih tinggi
RAM Minimal = 64 MB
USB 2.0

Macintosh
OS X Lion 10.7 dan yang lebih tinggi
RAM Minimal = 64 MB
USB 2.0

Spesifikasi
Mode DSP (Preset)

Percakapan/Datar

Jenis Kartrid
Electret Condenser (16 mm)

Pola Kutub
Arah Tunggal (Kardioid)

Kedalaman Bit
16-bit/24-bit

Tingkat Pengambilan Sampel
48 kHz

Respons Frekuensi
20 Hz hingga 20.000 Hz

Rentang Gain yang Dapat Disesuaikan
0 hingga +36 dB
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Sensitivitas
-40 dBFS/Pa di 1 kHz[1] [2}

TTS Maksimum
130 dB SPL [2]

Output Headphone
3,5 mm (1/8″)

Persyaratan Daya
Mengambil daya dari USB

Mute Switch Attenuation
Ya

Penyangga Stand
Disertakan

Adapter untuk Stand
1/4 inci 20 ulir (dudukan tripod standar)

Wadah
PC/ABS

Berat Bersih
Tanpa Penyangga Dudukan 0,09 kg (3,17oz.)

Dengan Penyangga Dudukan 0,16 kg (5,64oz.)

Dimensi
66 x 67 x 65 mm H x W x D

Ukuran termasuk Penyangga
89 x 142 x 97 mm H x W x D

Kabel
Kabel USB-A 1 m/kabel USB-C 1 m

[1] 1 Pa=94 dB SPL

[2] Pada Gain Minimum, Mode Datar
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Polar Pattern

Frequency Response

Aksesoris
Aksesori Tambahan

Penyangga di Atas Meja MV5 AMV5-DS

Kabel USB 1 m AMV-USB

1 m USB-C cable 95C38076

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

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

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

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

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

Perangkat ini tidak menimbulkan interferensi yang berbahaya.
Perangkat ini harus memproses semua interferensi yang diterima, termasuk interferensi yang menyebabkan operasi 
tak diinginkan.

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.

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

Perwakilan/Importir Eropa Resmi:
Shure Europe GmbH
Departemen: Kepatuhan Global
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Germany
Telepon: +49-7262-92 49 0
Faks: +49-7262-92 49 11 4
Email: EMEAsupport@shure.de

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

Penggunaan lencana Made for Apple berarti bahwa aksesori telah dirancang untuk terhubung secara khusus ke produk Apple 
yang diidentifikasi dalam lencana tersebut dan telah disertifikasi oleh pengembang untuk memenuhi standar kinerja Apple. 
Apple tidak bertanggung jawab atas pengoperasian perangkat ini atau kepatuhannya terhadap standar keselamatan dan 
peraturan.

Apple, iPad, iPhone, iPod dan Lightning adalah merek dagang Apple Inc., terdaftar di AS dan negara lain. tvOS adalah merek 
dagang Apple Inc. Merek dagang "iPhone" digunakan di Jepang dengan lisensi dari Aiphone K.K.

Mac dan Lightning  adalah merek dagang terdaftar dari Apple Inc.
®

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