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Version: 3.1 (2023-A)



Shure Incorporated

2/11

Table of Contents

MXCSIGN   MXCSIGN Electronic Name Sign                   3

Informasi Penting Produk                                                  3

Penting!                                                                              3

Tinjauan                                                                               4

Fitur                                                                                    4

Komponen yang disertakan                                               5

                                                                                          5

Instalasi                                                                                5

Flush-Mount atau Atas meja                                              5

Portabel (tanpa mengebor)                                                6

Praktek Terbaik Konsumsi Daya dan Tataletak                  6

Menulis pada MXCSIGN                                                     6

Persyaratan untuk Integrasi DCS-LAN                              7

Nama Tanda Tangani Konfigurasi (Integrasi CCU)            7

Templat Tampilan                                                               8

Integrasi SW6000                                                              8

Informasi Lebih Lanjut Tersedia Online                              8

Spesifikasi                                                                           8

Dimensions                                                                        9

Kepatuhan                                                                           9

Information to the user                                                       9

Pembersihan                                                                     10

Pengemasan ulang                                                          10

Garansi                                                                             10

Sertifikasi                                                                           10



Shure Incorporated

3/11

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

MXCSIGN   
MXCSIGN Electronic Name Sign

Informasi Penting Produk
Penting!

Upaya Perlindungan Penting
Baca petunjuk ini - Semua petunjuk keselamatan dan pengoperasian harus dibaca sebelum peralatan atau sistem 
dioperasikan.
Simpan petunjuk ini - Petunjuk keselamatan dan petunjuk pengoperasian yang penting ini harus disimpan untuk 
referensi mendatang.
Ikuti semua peringatan - Semua peringatan pada peralatan dan pada petunjuk pengoperasian harus dipatuhi.
Ikuti semua petunjuk - Semua petunjuk untuk pemasangan atau penggunaan/pengoperasian harus diikuti.
Jangan gunakan peralatan ini di dekat air - Jangan gunakan peralatan ini di lingkungan berair atau lembab - 
misalnya, di dekat bak mandi, wastafel, bak cuci piring, atau bak cuci pakaian, di ruang basemen yang basah, di dekat 
kolam renang, pada pemasangan luar ruang yang tidak terlindung, atau area yang tergolong lokasi basah.
Peringatan: Untuk mengurangi risiko kebakaran atau sengatan listrik, jangan sampai peralatan terkena hujan 
atau cairan dan tidak boleh ada benda yang berisi cairan, seperti vas, yang diletakkan di atas peralatan ini.
Bersihkan hanya dengan kain kering - Cabut peralatan dari stopkontak sebelum dibersihkan. Jangan menggunakan 
pembersih cair atau pembersih aerosol.
Jangan menghalangi bukaan ventilasi. Pasang sesuai dengan petunjuk pabrik - Bukaan pada enklosur (casing), 
jika ada, disediakan untuk ventilasi dan untuk memastikan operasi peralatan yang andal dan untuk melindungi 
peralatan dari panas berlebih. Bukaan ini tidak boleh terhalang atau tertutupi. Peralatan ini tidak boleh ditempatkan 
pada pemasangan internal kecuali tersedia ventilasi yang tepat atau petunjuk pabrik telah dipatuhi.
Jangan memasangnya di dekat sumber panas seperti radiator, lubang saluran udara panas, kompor, saluran 
udara, atau peralatan lainnya (termasuk amplifier) yang menghasilkan panas.
Jangan memasang unit di tempat yang terkena sinar matahari langsung, debu atau kelembapan berlebih, 
guncangan atau getaran mekanis.
Untuk menghindari pengembunan uap air, jangan memasang unit di tempat yang suhunya dapat meningkat 
dengan cepat.
Lindungi kabel daya agar tidak terinjak atau terjepit khususnya di steker, stopkontak listrik, dan titik tempat 
keluarnya kabel dari peralatan.
Hanya gunakan attachment/aksesori yang ditentukan oleh pabrik. Setiap pemasangan peralatan harus mengikuti 
petunjuk pabrik, dan harus menggunakan aksesori pemasangan yang disarankan oleh pabrik.
Hanya gunakan troli, kaki, tripod, braket atau meja yang ditentukan oleh pabrik, atau dijual bersama peralatan.

Jika menggunakan troli, berhati-hatilah saat memindahkan kombinasi troli/peralatan untuk 
menghindari cedera akibat terguling - Penghentian mendadak, dorongan berlebih, dan permukaan 
yang tidak rata dapat mengakibatkan peralatan dan kombinasi troli terguling.

Cabut peralatan ini selama terjadi badai kilat atau tidak digunakan untuk jangka waktu yang lama. – Tidak 
berlaku jika fungsi khusus harus dipertahankan, seperti sistem evakuasi.
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Serahkan semua servis ke petugas ahli. Perbaikan diperlukan bila peralatan rusak, seperti kabel catu daya atau 
steker rusak, terkena cairan atau benda jatuh ke peralatan, peralatan terkena hujan atau lembap, tidak 
beroperasi secara normal, atau terjatuh.
Komponen Pengganti - Jika komponen pengganti diperlukan, pastikan teknisi servis menggunakan komponen 
pengganti yang ditentukan oleh pabrik atau yang memiliki karakteristik yang sama dengan komponen asli.

Substitusi (penggantian dengan yang lain) yang tidak sah dapat mengakibatkan kebakaran, sengatan listrik atau 
bahaya lainnya.

Pemeriksaan Keselamatan - Setelah menyelesaikan servis atau perbaikan peralatan ini, mintalah teknisi servis 
melakukan pemeriksaan keselamatan untuk menentukan apakah peralatan berada di kondisi pengoperasian yang 
benar.
Kelebihan beban - Jangan sampai stopkontak dan kabel ekstensi kelebihan beban karena hal tersebut dapat 
menyebabkan risiko kebakaran atau sengatan listrik.
Sumber Daya - Peralatan ini harus dioperasikan hanya dari jenis sumber daya yang ditunjukkan di label penanda. Jika 
Anda tidak yakin jenis sumber daya yang rencananya akan Anda gunakan, hubungi dealer peralatan atau PLN 
setempat. Untuk peralatan yang dimaksudkan untuk beroperasi dari daya baterai, atau sumber lainnya, baca petunjuk 
pengoperasian.
Saluran Daya - Sistem luar ruang tidak boleh ditempatkan di dekat saluran udara tegangan ekstra tinggi atau 
rangkaian listrik atau lampu listrik lainnya, atau di tempat di mana sistem tersebut dapat tertimpa saluran atau 
rangkaian daya tersebut. Saat memasang sistem luar ruang, Anda harus sangat berhati-hati agar tidak menyentuh 
saluran atau rangkaian daya, karena menyentuhnya dapat berakibat fatal.
Masuknya Benda dan Cairan - Jangan sekali-kali memasukkan benda apa pun ke dalam peralatan ini melalui bukaan 
karena benda tersebut dapat menyentuh titik voltase berbahaya atau bagian yang bisa mengalami hubung-pendek 
yang dapat mengakibatkan kebakaran atau sengatan listrik.

Jangan sekali-kali menumpahkan cairan apa pun pada peralatan. Jika ada cairan atau benda padat jatuh ke dalam 
kabinet, cabut unit dan mintalah personel yang kompeten untuk memeriksa unit tersebut sebelum mengoperasikan unit 
lebih lanjut.

Pemutusan Daya
Perangkat yang memiliki atau tidak memiliki sakelar Nyala/Mati memiliki daya yang disalurkan ke perangkat tersebut setiap kali 
kabel daya dihubungkan dengan sumber daya; namun, perangkat tersebut hanya dapat beroperasi jika sakelar Nyala/Mati 
berada di posisi Nyala. Kabel daya adalah pemutus daya utama untuk semua peralatan.

Tinjauan
The Shure MXCSIGN memiliki fitur tampilan kertas elektronik dua sisi yang dapat diprogram. Kontras yang tinggi 
memungkinkan keterbacaan maksimum dan sudur pandang yang luas. Didayai dan dapat diprogram melalui DCS-LAN, 
MXCSIGN dapat ditempatkan di atas meja untuk sementara atau dipasang untuk instalasi permanen.

Fitur
Menampilkan informasi penting dalam setting konferensi, seperti nama lengkap atau negara asal
Kertas elektronik menampilkan teks yang jelas dan mudah dibaca terlepas dari sudut pandang atau cahaya matahari 
berlebih
Termasuk kit aksesoris yang memungkinkan berbagai pilihan pemasangan
Dapat ditulis menggunakan DCS-LAN, kompatibel dengan software manajeme rapat lanjut SW6000
Daya tidak diperlukan untuk menampilkan konten setelah pemrograman unit
Berintegrasi dengan sistem konferensi Shure MXC
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Tampilan dua arah dapat mengkomunikasikan konten yang berbeda ke peserta dan partisipan

Komponen yang disertakan
MXCSIGN
Kit Pemasangan - braket, sekrup, mur (masing-masing 2)
Template instalasi atas meja

Susunan MXCSIGN

Instalasi
Pasang Shure MXCSIGN berdasarkan batasan furnitur Anda dan persyaratan instalasi. Terdapat beberapa pilihan instalasi:

Flush-Mount atau Atas meja
Untuk instalasi permanen, gunakan template yang disertakan untuk menciptakan potongan yang diperlukan di atas meja. 
Flush-mounting menutupi seluruh dasar dan perkabelan di dalam potongan meja, sementara pemasangan atas meja 
menyalurkan kabel di sepanjang meja dan menggunakan MXCSIGN untuk menutupi kabel, sehingga tidak terlalu 
membutuhkan modifikasi pada permukaan pemasangan.

Flush-Mount
Atur braket pemasangan pada potongan di bawah meja. Kencangkan braket dan 
MXCSIGN dengan sekrup dan mur yang tersedia.
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Atas meja (Tabletop)
Bor lubang untuk sekrup dan pasang dengan menggunakan braket pemasangan, atau 
gunakan dua sekrup ukuran 4 dan pasang ke dalam "lubang kunci" pada bagian bawah 
dasar.

Portabel (tanpa mengebor)
Hindari memodifikasi permukaan meja dengan cukup menempatkan MXCSIGN di atas meja. Penutup stan meliputi keluaran 
kabel untuk menjalurkan kabel DCS-LAN keluar dari kedua sisi unit dan dapat dilepas untuk pemasangan permanen.

Untuk melepaskan penutup stand, pegang layar dengan satu tangan dan tekan lembut pinggiran penutup stand hingga 
terlepas. Untuk mengganti penutup, geser kembali ke dasar dan tekan ke atas sampai terpasang pada tempatnya.

Praktek Terbaik Konsumsi Daya dan Tataletak
MXCSIGN dapat dihubungkan dengan rantai DCS-LAN dengan daya dan data yang dibagikan dengan tanda lain atau Unit 
konferensi lengkap Microflex  yang terhubung dengan rantai yang sama yang tersedia.

Ketika menghubungkan unit ke rantai DCS-LAN, daya dan data keluar OUT dari CCU ke port IN perangkat pertama dalam 
rantai , OUT unit tersebut, IN ke berikutnya, dan seterusnya.

Rujuk ke alat kalkulator online DCS-LAN untuk menentukan berapa unit MXCSIGN dan MXC konferensi yang dapat 
dihubungkan berdasarkan topologi kabel.

Menulis pada MXCSIGN
Konten tetap berada pada tampilan MXCSIGN hingga ditulis ulang dengan konten baru atau dikembalikan ke pengaturan 
pabrik. Perbarui tampilan secara kelompok dengan menggunakan koneksi DCS-LAN. Menghubungkan sistem MXC juga akan 
memungkinkan Anda untuk mengotomasikan konten menggunakan informasi dari SW6000.

®
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Persyaratan untuk Integrasi DCS-LAN

Catu Daya
Pastikan sistem Anda memiliki daya tersedia yang memadai untuk menulis pada MXCSIGN. 
Lihat topik kKonsumsi Daya untuk praktek terbaik instalasi.

DIS-CCU Firmware 8.6.0 atau lebih tinggi

Versi SW6000 6.10 atau lebih tinggi

Nama Tanda Tangani Konfigurasi (Integrasi CCU)
CCU bisa menulis ke unit MXCSIGN manapun ke jaringan kabel yang sama. Dari antarmuka web CCU, buka Devices > 
Name sign setup.

Pilihan Content selection menentukan informasi apa yang ditampilkan pada MXCSIGN:

Nama-nama peserta
MXCSIGN menampilkan konten untuk nomor kursi terkait yang dikonfigurasikan di 
layar Participant setup. Sebagai akibatnya, ketika kartu NFC sedang digunakan, 
informasi peserta dari kartu digunakan.

Baris-baris teks

Konten ditarik dari kolom Text, first line dan Text, second line.

Catatan: Ketika sebuah angka ditulis di bawah baris teks pertama Seat #: Dual B, 
yang sesuai dengan peserta di Kursi A, baris kedua sesuai dengan peserta di Kursi 
B.

Identifikasi Nomor seri dan nomor kursi yang diberikan (bila ada) ditampilkan.

Kosong Semua informasi dihapus dari MXCSIGN.

Font size change default 0, yang merepresentasikan ukuran font default untuk templat yang diberikan. Font bisa ditambah 
atau dikurangi, dengan nilai berkisar antara 190 hingga - 70.
Apply content mendorong informasi terpilih ke unit MXCSIGN yang terhubung
Delete all text lines menghapus nilai kolom baris teks
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Templat Tampilan
Informasi dikirim ke MXCSIGN dari CCU yang menggunakan templat yang sudah ditetapkan bergantung pada kolom mana 
saja yang dipopulasikan:

Konten Aktif
# Kursi: Satu / 
Dua A

# Kursi: Dua B
Teks, baris 
pertama

Teks, baris 
kedua

Templat

Nama-nama 
peserta

X

X X

Baris-baris teks

X X

X X X

X X X X

Integrasi SW6000
Perangkat lunak manajemen konferensi SW6000 memungkinkan kontrol komprehensif dan manajemen konferensi 
menggunakan perangkat keras Sistem Konferensi MXC. MXCSIGN berintegrasi secara lokal dengan perangkat lunak dan 
memungkinkan pembaruan layar yang dinamik, menurut properti database perangkat lunak.

Informasi Lebih Lanjut Tersedia Online
Untuk informasi instalasi dan konfigurasi, kunjungi pubs.shure.com

Spesifikasi
Jenis Konektor

DCS-LAN (2) RJ45

Terpisah (1) Wadah Micro-B USB

Persyaratan-Persyaratan Daya
48 V DC (DCS-LAN) atau5 V DC (USB)

Pemakaian Daya
4W, maksimum

Berat
1.7 kg (3,75 lbs)

Penyimpanan memori flash
64 MB

Resolusi Tampilan
1904 x 464 Piksel (DPI: 133)

http://pubs.shure.com
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Area Aktif
363.664 x 88.624 mm

Jarak Suhu Kerja
−6,7°C (20°F) dengan 40°C (104°F)

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

Dimensions

Kepatuhan
Peralatan ini ditujukan untuk digunakan dalam aplikasi audio profesional.

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

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

Perangkat digital kelas B ini memenuhi Canadian ICES-003.

Resmi berdasarkan ketentuan verifikasi FCC Bagian 15B.

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

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.
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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.

Pengoperasian alat ini sesuai dengan dua kondisi berikut: (1) Alat ini kemungkinan tidak menyebabkan gangguan, dan (2) alat 
ini harus menerima adanya gangguan, termasuk gangguan yang mungkin menyebabkan alat bekerja tidak sesuai yang 
diinginkan.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. 
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de 
l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le 
fonctionnement.

Peralatan ini telah diuji dan ditemukan bahwa peralatan ini memenuhi batas peralatan digital Kelas A berikut ini:

EN55103-1 (Emisi)
EN55103-2 (Imunitas)
Peraturan FCC bagian 15, kelas A (Emisi)
ICES-003 Industri Kanada
IEC 60065

Pembersihan
Agar kondisi kabinet tetap seperti aslinya, usap kabinet dengan kain lembut secara berkala. Noda membandel dapat 
dihilangkan dengan kain yang sedikit dibasahi dengan larutan deterjen lembut. Jangan sekali-kali menggunakan pelarut 
organik seperti pengencer atau pembersih abrasif karena pelarut tersebut dapat merusak kabinet.

Pengemasan ulang
Simpan kotak pengiriman dan bahan pengemasan aslinya; kotak dan bahan tersebut dapat digunakan untuk mengirimkan unit. 
Untuk perlindungan maksimal, kemas ulang unit seperti kemasan asli dari pabrik.

Garansi
Unit tersebut dilindungi dengan garansi 24 bulan terhadap cacat bahan atau pengerjaan.

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

Sesuai dengan persyaratan keamanan elektrik IEC 62368-1 dan IEC 60950-1.

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