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The Shure MV7 USB cardioid microphone online user guide. Includes specifications and how to set up, update, and troubleshoot the mic.
Version: 3.0 (2023-A)
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MV7   
Mikrofon Podcast

Deskripsi Umum
Shure MV7 adalah sebuah mikrofon dinamis USB dengan kualitas profesional, cocok untuk aplikasi mik dekat yang 
membutuhkan kejelasan suara dengan nada selaras. Desain logam menyeluruh yang menarik dan tahan lama menghadirkan 
pasangan yang bis disetel yang bisa dipasang di berbagai macam dudukan mikrofon untuk pilihan penempatan yang fleksibel. 
Sebuah antarmuka pengguna panel sentuh menyediakan kontrol penguatan mikrofon, tingkat headphonel, campuran monitor 
mix dan pensenyapan.

Fitur

Pengoperasian Colokkan-dan-Mainkan yang Nyaman
Kompatibel dengan komputer Windows dan Mac. Juga kompatibel dengan perangkat iOS dan Android dengan kabel yang bisa 
diaplikasikan. (Kabel tidak disertakan.)

Catatan: Bacalah https://www.shure.com/MOTIVcompatibility untuk informasi tentang perangkat Android yang disarankan.

Teknologi Penyekatan Suara
Pola kardioid yang sangat mengarah akan menyekat suara Anda dan menyingkirkan derau latar belakang yang tidak 
dikehendaki.

Desain Tahan Lama dan Serbaguna
Mikrofon USB/kardioid hybrid bisa digunakan untuk rekaman digital atau analog
Penyesuaian pengaturan dengan antarmuka panel sentuh intuitif
Konstruksi serba-logam yang kokoh dan perlindungan kartrid untuk memberikan keandalan yang menonjol

Kontrol Suara Fleksibel dengan Aplikasi Desktop ShurePlus MOTIV
Aplikasi Desktop MOTIV memberikan kontrol atas pengaturan mikrofon dan mencakup fitur-fitur tambahan berikut:

Mode Tingkat Otomatis Menyetel pengaturan mikrofon secara otomatis untuk supaya tidak main tebakan pengaturan 
penguatan dan kompresi
Praatur pengguna ubah suai
Filter EQ yang bisa diganti Filter lewatan tinggi dan dongkrak suara menekankan pada pilihan (peningkatan kehadiran) 
pada Mode Manual

Sambungkan MV7 Anda
Colokkan kabel USB Mikro-B yang disertakan ke MV7 Anda.
Sambungkan ujung lain kabel USB Mikro-B ke laptop Anda.
Colokkan headphone Anda ke output monitor.

™

https://www.shure.com/MOTIVcompatibility
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Konfigurasi Cepat
Gunakan kabel yang benar untuk mencolokkan mikrofon ke komputer Anda.

Lampu LED pada MV7 akan menyala saat sambungan dilakukan.

Unduh aplikasi di https://wwww.shure.com/MOTIVdesktop.

Komputer Anda mungkin akan meminta izin untuk menggunakan perangkat eksternal saat pertama kali aplikasi 
terbuka.

Pilih mikrofon dari menu drop down.

Akses kontrol yang diubah suaikan untuk mikrofon MOTIV Anda.

Periksa level audio dan sesuaikan pengaturan mikrofon.

Sesuaikan mikrofon secara manual atau pilih Mode Tingkat Otomatis untuk penyetelan audio tanpa rasa khawatir. Lihat 
topik "Pengaturan Mik Lanjutan" untuk informasi mengenai fitur lanjutan.

Antarmuka Panel Sentuh

Panel Sentuh

① Bilah LED Menampilkan level mikrofon dan headphone. Warna nyala LED menunjukkan level yang sedang ditampilkan 
atau disesuaikan.

Hijau: Tingkat mikrofon
Jingga: Level headphone
Hijau/Jingga: Tingkat campuran Monitor Mix

② Tombol Bisu Tekan untuk membisukan dan mengaktifkan mikrofon.

③ Slider Kontrol Volume Menyesuaikan tingkat mikrofon atau headphone level dengan mengusapkan jari Anda beberapa 
kali dan turun ke permukaan kontrol.

https://www.shure.com/MOTIVdesktop
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④ Dwiarah Monitor Tekan tombol mode/headphone untuk berganti antara kontrol volume mikrofon (hijau) dan headphone 
(jingga). Tekan lama untuk mengaktifkan kontrol monitor mix (baik hijau maupun jingga). Tekan yang lama lagi untuk kembali 
ke kontrol volume mikrofon dan headphone yang terpisah.

⑤ Indikator Kunci Menampilkan apakah kunci pengaturan aktif atau nonaktif. Kunci pengaturan mencegah terjadi perubahan 
pada pengaturan mikrofon dari sentuhan tak disengaja. Ketika mode Kunci aktif, layar pengaturan mikrofon dibuat abu-abu 
pada aplikasi desktop.

Kontrol
Menyetel monitor mix: Tekan dan tahan Dwiarah Monitor selama 2 detik untuk mengakses kontrol monitor mix. Usap ke kiri 
untuk mendengar lebih banyak audio mik (hijau) atau usap ke kanan untuk mendengar lebih banyak audio pemutaran (jingga). 
Tekan dan tahan Dwiarah Monitor untuk kembali ke kontrol volume mikrofon dan headphone yang terpisah.

Kunci pengaturan: Tekan dan tahan sekaligus Bisukan dan Dwiarah Monitor selama 2 detik untuk mengunci dan membuka 
kunci pengaturan.

Keluar dari Mode Tingkat Otomatis: Tekan dan tahan Bisukan selama 2 detik

Catatan: Mode Tingkat Otomatis hanya dapat diaktifkan melalui Aplikasi Desktop MOTIV.

Perilaku LED
Meter Live: Mengubah LED Panel Sentuh menjadi meter volume visual agar memudahkan pemantauan. Jika penggunaan 
mode Manual dan level mencapai puncak level input, beralih ke level Auto atau turunkan gain mikrofon.

Mode Malam: Pilih mode Malam untuk menurunkan tingkat kecerahan LED Panel Sentuh dari tampilan terang (Normal) 
menjadi kurang terang (Redup). Opsi tampilan mode Malam ideal untuk perekaman yang teliti dalam situasi cahaya rendah.

Akses sakelar meteran Live dan mode Malam dengan pergi ke Pengaturan > Kebiasaan LED pada tab pengaturan aplikasi 
MOTIV.

Catatan: Untuk informasi tentang nilai dB terkait dengan slider Panel Sentuh, lihat tabel Nilai Panel Sentuh dalam lampiran Spesifikasi.

Mikrofon MV7
MV7 menampilkan satu kapsul dinamis: dengan pola kardioid,yang menggunakan Teknologi Penyekatan Suara untuk 
mengambil suara secara langsung di depan mikrofon.

Oupput MV7

Output XLR pasif: Menyambungkan mixer dan antarmuka XLR.

Catatan: Audio XLR tidak terpengaruh oleh pengaturan perangkat lunak.
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Output monitor 3,5mm: Menghubungkan ke headphone dan earphone
USB Micro-B: Gunakan kabel USB-A dan USB-C untuk menyambungkan ke komputer Anda

Petunjuk Pemasangan
Mikrofon MV7 dilengkapi dengan dudukan berulir 5/8"-27, ukuran ulir yang paling umum ditemukan pada penyangga mikrofon. 
Dudukan ini bisa digunakan bersama penyangga atau digantung dari boom. Beberapa penyangga mungkin membutuhkan 
adaptor, yang tidak disertakan.

Catatan: Sangat berhati-hatilah jangan sampai mengendurkan sekrup.

Untuk membalik arah mikrofon secara mudah, kendurkan sekrup dan putar 180 derajat.

Tameng Angin
Tameng angin memberikan perlindungan maksimum dari suara plosif dan membuat suara yang lebih hangat dan akrab untuk 
aplikasi wicara, seperti podcast dan game.

Mode Tingkat Otomatis
Gunakan saran-saran berikut sebagai titik awal yang bagus untuk kebutuhan MV7 paling umum. Ingatlah bahwa ada banyak 
cara efektif untuk memasukkan suara mik. Semakin dekat Anda bisa dekat ke mikrofon, semakin baik, tetapi Mode Tingkat 
Otomatis benar-benar membuat Anda suara Anda mencapai yang terbaik. Bereksperimenlah untuk menemukan penempatan 
mik terbaik untuk Anda.
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Dekat

Untuk aplikasi podcast dan rekaman suara. Tempatkan MV7 di depan dan sedekat mungkin dengan wajah Anda. Berbicaralah 
secara langsung ke mik, 1-6 inci (2,54 - 15 cm) jauhnya untuk suara yang lebih akrab dengan penolakan maksimum dari suara 
di luar poros. Berbicara terlalu dekat ke mikrofon akan memicu bass yang lebih besar, sama dengan vokal pada siaran radio. 
Buatlah pengaturan penguatan lagi jika perlu.

Jauh

Cocok ketika sumber bunyi lebih jauh dari mikrofon, seperti pada game ketika orang perlu lebih dekat dengan layar atau 
konsol game. Arahkan mikrofon langsung ke sumber bunyi. Tempatkan mikrofon 6 hingga 18 inci (15 hingga 45 cm) jauhnya 
dari sumber bunyi. Lakukan pengaturan penguatan lagi jika perlu.

Tips: Karena MV7 bersifat sangat mengarah, pastikan mikrofon terarah langsung ke sumber. Bila memungkinkan, 
bereksperimenlah dengan penempatan mik untuk mencari suara terbaik. Lakukan pengaturan penguatan lagi bila perlu.

Kiat Lainnya
Shure menyediakan artikel dan publikasi edukatif tentang teknik-teknik rekaman untuk berbagai instrumen dan aplikasi. 
Kunjungi Atrikel Edukatif Shure untuk informasi lebih lengkap.

https://service.shure.com/Service/s/article/educational-articles-online-booklets-and-bulletins
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Aplikasi Desktop Shure MOTIV
Gunakan aplikasi desktop Shure MOTIV untuk menyesuaikan pengaturan mikrofon secara cepat. Perangkat menyimpan 
pengaturan yang digunakan baru-baru ini untuk konfigurasi cepat.

Penyiapan Mikrofon: Level Otomatis

① Pengaturan Klik tiga titik untuk mengakses informasi perangkat MOTIV, mengelola prasetel, preferensi aplikasi dan 
memeriksa pembaruan firmware.

② Pemilihan Mik/Kunci PengaturanKetuk caret (tanda sisipan) untuk mengakses pengaturan mikrofon. Ketuk ikon gembok 
untuk mengunci dan membuka kunci pengaturan.

③ Mode Tingkat Otomatis / Mode Manual Mode AUTO LEVEL memungkinkan aplikasi untuk menentukan pilihan terbaik 
bagi kebutuhan rekaman Anda. Atau pilih mode MANUAL untuk pengendalian penuh pada kontrol mikrofon.

④ Prasetel Kustom Gunakan drop-down untuk membuat prasetel kustom Anda sendiri.

⑤ Bisukan Mik Gunakan tombol beralih untuk membisukan dan membunyikan mikrofon Anda.

⑥ Slider Monitor Mix Gerakkan slider untuk menyesuaikan tingkat mik dan pemutaran sumber suara. Lihat "Komposisi 
Gabungan Monitor" untuk informasi lebih lengkap tentang monitoring.

⑦ Posisi Mik Pilih jarak, Dekat atau Jauh, dari sumber suara ke mikrofon.
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⑧ Nada Sesuaikan kualitas nada dari audio rekaman dengan memilih nada Gelap, Alami atau Terang. Nada mengontrol 
serangkaian pengaturan secara cepat pada bunyi yang paling sesuai dengan suara Anda.

⑨ Perilaku LED Nyalakan Meteran Live untuk menggunakan Panel Sentuh sebagai meter gain mikrofon. Gunakan Mode 
Malam untuk menurunkan tingkat kecerahan Panel Sentuh. Lihat "Perilaku LED" untuk informasi lebih lengkap tentang 
penggunaan fitur ini sebagai pengukuran meter dan peredupan.

Penyiapan Mikrofon: Manual

① Mode Tingkat Otomatis / Mode Manual Mode AUTO LEVEL memungkinkan aplikasi untuk menentukan pilihan terbaik 
bagi kebutuhan rekaman Anda. Atau pilih mode MANUAL untuk pengendalian penuh pada kontrol mikrofon.

② Prasetel Kustom Gunakan menu drop-down untuk membuat prasetel kustom Anda sendiri.

③ Senyapkan Mik / Gain MikGunakan untuk mensenyapkan dan membunyikan mikrofon Anda. Gunakan slider untuk 
mengontrol gain mikrofon.

Catatan: Beberapa program dapat mengontrol gain mikrofon saat berada dalam mode Manual. Kami sarankan untuk mengunci pengaturan mikrofon setelah 
Anda mengaturnya sesuai yang Anda inginkan.

④ Slider Monitor GabunganGerakkan slider untuk menyesuaikan level mikrofon dan pemutaran sumber suara. Lihat 
"Komposisi Gabungan Monitor" untuk informasi lebih lengkap tentang monitoring.

⑤ EQ Gunakan equalizer untuk menambahkan filter high-pass, booster presence, atau keduanya. Ketuk Datar untuk kembali 
lagi ke kondisi ekualisasi belum diubah.

⑥ Pengaturan Limiter dan KompresorLakukan penyetelan halus pada audio dengan kontrol pembatas dan kompresor. Lihat 
"Pengaturan Mik Lanjutan" untuk informasi lebih lengkap.

⑦ Kebiasaan LED Nyalakan Meter Live untuk menggunakan Panel Sentuh sebagai pengukuran meter gain mikrofon. 
Gunakan Mode Malam untuk menurunkan tingkat kecerahan Panel Sentuh. Lihat "Perilaku LED" untuk informasi lebih lengkap 
tentang penggunaan fitur ini sebagai pengukuran meter dan peredupan.

Catatan: Harap diingat bahwa pengaturan manual akan direset jika Anda beralih ke Mode Tingkat Otomatis dan kembali ke mode manual.
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Campuran Monitor Mix

Gunakan slider monitor mixr untuk mengatur berapa banyak dari setiap sumber yang bisa Anda dengar. Untuk hasil terbaik, 
mulailah memonitor dari titik tengah dan setel.

Gerakkan slider ke arah ikon mikrofon (Mik) untuk mendengarkan lebih banyak audio yang masuk ke mik. Seperti ketika 
Anda sedang menyanyi dengar trek rekaman gitar dan ingin mendengar suara Anda secara jelas.
Gerakkan slider ke arah ikon perangkat (Pemutaran) untuk mendengarkan lebih banyak trek yang diputar. Ketika Anda 
merekam harmoni ke trek vokal asli dan ingin mendengar performa asli secara jelas.

Mode EQ
Gunakan Ekualiser untuk mengencangkan atau memotong pita frekuensi guna meningkatkan kejernihan suara. Ketuk Datar
untuk kembali ke kondisi ekualiser yang tidak berubah.

Mode Karakteristik

Datar
Sinyal yang benar-benar tanpa pemrosesan (tidak ada pengaturan ekualisasi).

Lewatan 
tinggi

Filter lewatan tinggi untuk mengurangi efek jarak dekat.

Peningkatan 
kehadiran

Ekualisasi yang menekankan pada kejernihan dan kepenuhan.

Peningkatan 
kehadiran 
lewatan 
tinggi

Kombinasi filter lewatan tinggi dan peningkatan kehadiran untuk meningkatkan definisi dan fokus pada 
kejernihan
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Pengaturan Mikrofon Lanjutan
Sesuaikan suara Anda dengan pembatas, kompresor, dan pengaturan ekualisasi.

Pembatas
Nyalakan atau matikan pembatas untuk mencegah distorsi dari puncak volume dalam rekaman Anda.

Kompresor
Pilih untuk tidak menggunakan kompresi, atau pilih kompresi ringan, sedang atau berat untuk mengendalikan volume ketika 
sumber suara Anda dinamis. Sinyal tenang ditingkatkan dan sinyal keras diturunkan, sehingga menghasilkan suara yang lebih 
padat dan lebih keras.

Tips MV7
Control your Levels
To ensure consistent volume levels, determine the microphone placement that works best for you and maintain that distance. 
Record several practice tests to determine the spot where your voice sounds best and background sounds are minimized.

Menggunakan Lock Mode (Mode Penguncian) untuk Mengunci Suara
Ketika Anda sudah menguji audio dan ternyata pengaturan suaranya bagus, tekan Bisukan dan Dwirah Monitor selama 2 detik 
untuk mengunci dan mencegah pengaturan tak disengaja dan memastikan bahwa audio Anda tetap konsisten.

Monitor Suara Anda
Untuk mendengarkan audio Anda, hubungkan headphone ke output headphone pada perangkat MOTIV Anda.

Tiga Cara untuk Menggunakan MV7 Mikrofon Podcast

Cara Menghindari Plosive Saat Rekaman

Menggunakan MV7 untuk Video Call

Cara Pengaturan MV7 sebagai Perangkat Tambahan pada iOS DAW

Mengatasi Gangguan
Masalah Solusi

Mikrofon dicolokkan, tetapi 
tidak terdeteksi.

Cabut dan sambungkan kembali sambungan kabel sehingga aplikasi mengenali mikrofon. 
Anda akan tahu bahwa koneksi dibuat ketika Anda melihat aplikasi desktop menampllkan 
pengaturan mikrofon yang benar.

Anda tidak mempunyai 
audio sekalipun aplikasi 

Periksa campuran Monitor Mix. Gerakkan slider Monitor Mix ke tengah untuk mendengar 
audio masuk ke mik dan audio diputar kembali pada saat yang sama.
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Masalah Solusi

desktop menampilkan 
mikrofon yang benar.

Audio terdistorsi (Mode 
Tingkat Otomatis)

Pilih Mode Tingkat Otomatis agar perangkat lunak bisa mengontrol pengaturan audio. Dekat
untuk aplikasi dekat (1-6 in. / 2,54-15 cm) dan Jauh untuk jarakf 6-18 inci (15-45 cm)

Audio terdistorsi (Mode 
Manual)

Distorsi audio.biasanya berasal dari kelebihan beban mikrofon yang menyebabkan clipping. 
Turunkan penguatan mikrofon Anda untuk mendapatkan perekam suara terbaik.

LED Headphone berkedip. 
Audio mengeluarkan suara 
dengan pitch lebih tinggi 
atau lebih rendah dari 
biasanya.

Pada mikrofon dan komputer Anda terdapat ketidakcocokan laju sampel. Untuk 
menyesuaikan pengaturan laju sampel komputer Anda, buka Topik Tanya Jawab Shure 
mengenai informasi koreksi ketidakcocokan laju sampel.

Catatan: Pembaruan Windows 10 v2004 (April 2020) mengatasi masalah ini.

Mikrofon terlepas dari 
penyangganya.

Lihat topik Rakitan Penyangga MV7 untuk petunjuk tahap demi tahap merakit kembali 
penyangga dan bermacam-macam washer. Rakitan washer yang benar penting untuk 
memastikan bahwa mikrofon Anda dikencangkan pada tempatnya.

Masalah rupa-rupa
Mungkin kita perlu mengatur ulang aplikasi untuk mengembalikan fungsionalitas. Lakukan 
reset keras dengan cara mencabut dan memasang kembali mikrofon

Pemecahan Masalah 
Umum

Hentikan dan hidupkan lagi aplikasi.
Booting ulang komputer.
Periksa pembaruan firmware. Ketuk tiga titik di sudut kanan atas dan pilih Tentang MOTIV
> Periksa Pembaruan 

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

Firmware Update
Take advantage of additional features and design enhancements by updating the firmware on your MOTIV device when 
prompted. A notification will appear when a firmware update is available. You have the option to download the update 
immediately or at a later time.

Tip: Before updating the firmware, ensure that the MOTIV device is connected to your computer. Do not disconnect until the 
update is complete.

To access firmware update at a later time, tap the three dots > About > Check for Update. Tap the caret icon and if the 
available firmware package is newer than the current version, tap Send to device. Contact Shure Service and Repair if you 
experience any issues.

Jagalah hubungan antara peralatan selama pembaruan
Biarkan perangkat MOTIV tetap terhubung ke perangkat seluler saat memperbarui untuk memastikan tidak ada masalah 
pembaruan.

https://service.shure.com/s/article/Why-is-the-audio-pitch-shifted-to-lower-frequency-on-Motiv
https://service.shure.com/s/article/Why-is-the-audio-pitch-shifted-to-lower-frequency-on-Motiv


Shure Incorporated

13/19

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

System Requirements
Persyaratan Sistem dan Kompatibilitas: Mac

MacOS 10.13 hingga 10.15
64 bit
RAM Minimum 2 GB
Ruang hard-disk minimum 500 MB

Persyaratan Sistem dan Kompatibilitas: Windows
Windows 10
64 bit
RAM Minimum 2 GB
Ruang hard-disk minimum 500 MB

Persyaratan dan Kompatibilitas Sistem: iOS
iOS: iOS 14 dan lebih tinggi
iPhone: iPhone 6S dan lebih tinggi
iPod Touch: 7th gen

Catatan: iPad Pro (USB-C) tidak didukung.

Persyaratan dan Kompatibilitas Sistem: Android
Akan berfungsi dengan perangkat Android yang memiliki:

Android Pie 9.0 atau yang lebih tinggi
Persyaratan Daya Host USB ≥ 100 mA
Dukungan Audio USB Kelas 1.1 dan lebih tinggi

Android merupakan merek dagang dari Google Inc.

Catatan: Lihat https://www.shure.com/MOTIVcompatibility untuk informasi tentang perangkat Android yang mendukung.

Spesifikasi
Bersertifikasi MFi

Ya

Mode DSP (Terprogram)
Dekat/Jauh, Gelap/Alami/Jelas

Jenis Transduser
Dinamik (kumparan penggerak)

Polar Pattern
Arah Tunggal (Kardioid)

https://www.shure.com/MOTIVcompatibility
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Impedansi Output
314 Ω

Respons Frekuensi
50 Hz hingga 16.000 Hz

Rentang Gain yang Dapat Disesuaikan
0 hingga +36 dB

Sensitivitas
(@ 1 kHz, tegangan rangkaian terbuka)

-55 dBV/Pa [1] (1,78 mV), -47 dBFS/Pa [1] [2]

SPL Maksimum, Output Digital
132 dB SPL [2]

Output Headphone
3,5 mm (1/8″)

Polaritas
Tekanan positif pada diafragma menghasilkan voltase positif pada pin 2 yang berhubungan dengan pin 3

Atenuasi Tombol Senyap
Ya

Pembatas
Ya

Kompresor
Ya

Persyaratan Daya
Mengambil daya dari USB atau konektor Lightning

Wadah
Semua terbuat dari logam

Jenis Pemasangan
dudukan ulir 5/8-27

Berat Bersih
0,55 kg (1,21 lbs)

[1] 1 Pa=94 dB SPL

[2] Pada Gain Minimum, Mode Datar
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Kedalaman Bit Nilai Sampling

24 48  kHz

24 44,1  kHz

16 48  kHz

16 44,1  kHz

Respons Frekuensi Khas

Corak Kutub Khas

Dimensi Keseluruhan

Slider LED Warna Nilai dB

8 Kuning -6 dB

7 Kuning -12 dB

6 Kuning -18 dB
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1.

2.
◦
◦
◦
◦

3.

4.

5.

Slider LED Warna Nilai dB

5 Hijau -24 dB

4 Hijau -30 dB

3 Hijau -39 dB

2 Hijau -48 dB

1 Hijau -90 dB

Rakitan Penyangga MV7
Penyangga MV7 memungkinkan podcaster bersikap fleksibel terhadap penempatan mik. Kendurkan kenop penyangga dan 
Anda dapat menyesuaikan mikrofon dalam berbagai sudut. Jika mikrofon terlepas dari penyangga, inilah langkah-langkah 
untuk menyatukannya dengan urutan yang benar untuk memastikan kalau mikrofon Anda sudah kencang. Masing-masing sisi 
menggunakan washer pegas abu-abu tipis,satu washer kuningan silver mengkilap, dua washer plastik hitam dan penyangga 
serta kenop penyangga berulir.

Mulai dengan sisi datar kenop berulir di atas meja Anda.

Tumpuk washer di atas kenop berulir.
Letakkan washer plastik hitam pada kenop.
Letakkan satu sisi penyangga di sebelahnya.
Kemudian pasang washer plastik hitam kedua.
Letakkan washer silver datar dan kemudian washer pegas tipis pada kenop berulir.

Dengan menggunakan jari Anda untuk menahan rakitan sekrup pada tempatnya, geser MV7 ke sekrup berulir 
dan putar kenop agar washer tetap berada pada tempatnya.

Catatan: Pastikan untuk mempertahankan sisi ini tetap kendur sehingga Anda punya ruang untuk menggerakkan 
penyangga dengan mudah dan merakit washer pada sisi yang berlawanan.

Pada lengan penyangga yang berlawan, letakkan washer ke sisi MV7 dengan urutan terbalik. Washer pegas 
tipis > Washer silver datar > Washer plastik hitam > Lengan penyangga
Lengan penyangga harus diletakkan secara langsung di atas tumpukan washer. Untuk memastikan kalau 
washer sejajar, letakkan bolpoin melalui penyangga dan washer untuk memastikan bahwa semua 
diketengahkan dengan benar. Biarkan bolpoin pada tempatnya.
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Letakkan washer plastik hitam kedua ke kenop berulir yang tersisa.
Lepas bolpoin. Masukkan kenop berulir dan washer plastik hitam ke washer yang ditumpu dan kencangkan 
kedua sisi untuk memastikan bahwa mikrofon Anda stabil.

Aksesoris
Aksesori Tambahan

10 foot Micro-B to USB-A cable 95A45110

10 foot Micro-B to USB-C cable 95B38076

Suku Cadang Pengganti
Black Windscreen AMV7-K-WS

Silver Windscreen AMV7-S-WS

Aksesori Opsional
Kabel Lightning 1 m AMV-LTG

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, 
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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 
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.

Perangkat digital kelas B ini memenuhi Canadian ICES-003.

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

Mikrofon ini untuk digunakan dengan dudukan mikrofon manapun dengan adaptor berulir 5/8".

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.

Made for iPad (5th generation), iPad (6th generation, iPad (7th generation, iPad (8th generation), iPad Air 2, iPad Air 3, iPad 
Mini 4, iPad Mini 5, iPad Pro 9.7-inch (1st generation), iPad Pro (12.9-inch) 1st generation, iPad Pro 10.5-inch 2017 (2nd 
generation), iPad Pro 12.9-inch 2017 (2nd generation), iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, 
iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, 
iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone SE 2, iPod Touch (7th generation).

iPad, iPhone, iPod and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iPad Air, iPad mini, 
and Lightning are trademarks of Apple Inc. The trademark “iPhone” is used in Japan with a license from Aiphone K.K.

https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity
https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity
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Kompatibilitas Android
Peralatan ini kompatibel dengan perangkat Android yang mendukung konektivitas USB Audio Class 2.0 dan USB-C. Tidak 
semua perangkat Android kompatibel. Android adalah merek dagang dari Google Inc.
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