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MXCW   
Tanpa Kabel Lengkap Mikrofleks

Gambaran Umum
Sistem Shure Microflex  Complete Wireless (MXCW) adalah solusi konferensi yang menyediakan pengalaman audio yang 
stabil dan andal untuk hingga 125 unit konferensi. MXCW mengatasi keterbatasan kabel untuk pertemuan di luar lokasi, ruang 
pertemuan fleksibel, atau gedung bersejarah yang mana membuat lubang di perabotannya akan tidak praktis. Sistem ini 
memiliki deteksi interference RF otomatis dan teknologi pengabaian, transmisi nirkabel digital terenkripsi, dan jaringan audio 
digital menggunakan Dante .

Titik akses MXCW memiliki beberapa opsi pemasangan untuk komunikasi rahasia antar unit konferensi nirkabel dan jaringan 
audio digital, dan bekerja dengan gelombang frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Gunakan aplikasi web titik akses untuk penyiapan 
sistem serta untuk memantau dan mengontrol unit konferensi. Unit konferensi memiliki peran yang dapat dikonfigurasi untuk 
peserta pertemuan, dan dapat dirutekan ke audio suara ruangan atau sebuah saluran penerjemahan bahasa. Setiap unit 
konferensi nirkabel diberi daya dengan baterai lithium-ion yang dapat diisi ulang, yang mana sisa pengisian dayanya dapat 
diperiksa dari jarak jauh oleh teknisi. Charging station jaringan MXCW mengisi daya dan menyimpan hingga 10 baterai isi 
ulang Shure yang dapat dipantau dari aplikasi webnya sendiri.

Fitur

Efisiensi RF
Kualitas suara konsisten dengan satu atau beberapa pembicara, dan hingga 125 unit 
didukung hanya dengan satu transceiver titik akses dan satu saluran RF.

Koordinasi Frekuensi 
Otomatis

Sistem secara otomatis memindai spektrum yang tersedia dan memilih saluran transmisi 
bersih untuk mendapatkan kinerja yang terbaik. Menyiapkan sistem semudah menyiapkan 
router nirkabel.

Menghindari Gangguan
Ketika sedang digunakan, sistem secara otomatis bergerak menjauh dari gangguan yang 
tidak terduga. Penyesuaian saluran melindungi dari munculnya gangguan audio.

®

®

®
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1.

2.

3.

Enkripsi
Enkripsi AES-128 standar audio dan data menjaga konten pertemuan agar tetap bersifat 
pribadi.

Nirkabel Direksional 
Ganda

Menyediakan saluran kembali untuk audio interpretasi ke unit konferensi dan 
memungkinkan kontrol jarak jauh secara real-time dari pengaturan unit konferensi.

Memulai
Mengatur Titik Akses Sistem (MXCWAPT)

Sambungkan titik akses ke Daya melalui sumber Ethernet (PoE) untuk menghidupkan perangkat.

Jika diminta, pilih wilayah operasi pada menu untuk koordinasi RF (beberapa variasi model).

Buka aplikasi web di peramban dan tetapkan kalimat sandi Admin.
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4.

5.

1.

2.

Tunggu sementara titik akses memindai area untuk saluran tersedia yang paling baik.

Setelah saluran dipilih, jaringan nirkabel default (00) siap untuk mikrofon MXCW.

Mengatur Unit Konferensi Nirkabel (MXCW640)
Masukkan baterai isi ulang Shure SB930 yang terisi penuh dan sambungkan mikrofon seri MXC400.

Tekan dan tahan tombol daya pada bagian bawah perangkat hingga layar menyala.
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3.

4.

1.

Tunggu sementara perangkat mikrofon mencari jaringan titik akses default (00).

Perangkat siap saat LED langsung berkedip berwarna hijau dan layar sentuh menampilkan layar beranda.

Lakukan Pengecekan Suara
Tekan tombol tombol bicara pada salah satu perangkat untuk mengaktifkan mikrofon.
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2.

3.

•
•
•

•

Berbicara di mikrofon untuk memeriksa audio.

Dengarkan pengecekan suara pada pengeras suara atau output headphone.

Access Point Transceiver (MXCWAPT)
Access point transceiver merupakan hub aliran sinyal audio dan mengelola stabilitas RF setiap mikrofon dalam grup. Titik 
akses menjalankan fungsi berikut:

Menerima dan mendekripsi sinyal audio nirkabel dari mikrofon dalam grup
Mengirimkan dan menerima sinyal audio digital dan analog melalui Dante dan XLR
Menghosting server web terpasang yang menyediakan akses ke perangkat lunak kontrol yang digunakan untuk 
mengelola sistem
Mengirim dan menerima informasi kontrol (seperti penyesuaian penguatan dan pengaturan hubungan) di antara 
komponen, perangkat lunak kontrol, dan pengontrol pihak ketiga.
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• Memancarkan sinyal audio yang dienkripsi ke output headphone mikrofon untuk mendengarkan audio yang diterjemahkan 
atau sumber eksternal lainnya.

① Tampilan
Menampilkan layar menu dan pengaturan.

② Tombol Enter
Masukkan menu atau simpan pengaturan.

③ Tombol Exit
Kembali ke layar menu sebelumnya atau membatalkan perubahan pengaturan.

④ Tombol Panah
Gulir ke item menu atau buat perubahan terhadap pengaturan.

⑤ LED Daya

Ikon Warna Lampu LED Deskripsi

Mati Daya dimatikan (terputus dari jaringan atau PoE tidak ada pada port)

Hijau Unit menerima daya
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Ikon Warna Lampu LED Deskripsi

Hijau (berkedip) Pengaturan ulang sistem sedang berlangsung

Kuning Tua (berkedip) Pengaturan ulang jaringan sedang berlangsung

Hijau (berkedip) +  hijau LED 

RF (berkedip) +  Hijau LED 
Audio Jaringan (berkedip)

LED Bersamaan: Identifikasi perangkat dari perangkat lunak sedang 
berlangsung
LED Bergantian: Update firmware sedang berlangsung

⑥ LED Audio Jaringan

Ikon
Warna Lampu 
LED

Deskripsi

Mati
Tidak ada saluran Dante yang dirutekan (menerima atau memancarkan) Perangkat lunak 
Dante Controller tidak menampilkan tanda untuk saluran ini.

Hijau
Semua saluran audio jaringan Dante yang terhubung bersifat fungsional (menerima audio 
digital sebagaimana diharapkan). Perangkat lunak Dante Controller menampilkan tanda 
centang hijau untuk saluran ini.

Amber

Satu atau lebih saluran audio jaringan Dante (penerima) mengalami kesalahan langganan, 
atau belum teratasi (perangkat pemancar mati, tidak terhubung, diganti nama, atau memiliki 
pengaturan jaringan yang salah). Perangkat lunak Dante Controller menampilkan tanda 
segitiga kuning untuk saluran ini.

Kuning Tua 
(berkedip)

Pengaturan ulang jaringan sedang berlangsung

Hijau (berkedip) 

+  hijau 
LED RF 
(berkedip) + 

 Hijau LED 
Daya (berkedip)

LED Bersamaan: Identifikasi perangkat dari perangkat lunak sedang berlangsung
LED Bergantian: Update firmware sedang berlangsung

⑦ LED Audio Nirkabel

Ikon Warna Lampu LED Deskripsi

Mati Tidak ada koneksi atau diatur ke RF bisu

Hijau
Saluran nirkabel diamankan dan audio RF/nirkabel terhubung untuk 1 
perangkat atau lebih

Amber Pemilihan saluran nirkabel sedang berlangsung

Hijau/merah (berkedip) Mendeteksi gangguan nirkabel
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◦
◦
◦

◦
◦

Ikon Warna Lampu LED Deskripsi

Hijau (berkedip) +  hijau 

LED Daya (berkedip) + 
Hijau LED Audio Jaringan 
(berkedip)

LED Bersamaan: Identifikasi perangkat dari perangkat lunak sedang 
berlangsung
LED Bergantian: Update firmware sedang berlangsung

⑧ Input Audio XLR Analog
Hubungkan output eksternal.

⑨ Output Audio XLR Analog
Hubungkan ke input eksternal.

⑩ Sakelar Pengangkatan Ground
Mengangkat ground dari pin 1 konektor XLR dan lengan dari ¼" Output Audio untuk meminimalkan kebisingan terkait 
ground yang dapat terjadi ketika menghubungkan Output Audio XLR atau Input ke perangkat pihak ketiga. Posisi ON pada 
tombol diberi label angkat.

⑪ Tombol Atur Ulang (tersembunyi)
Tekan dan tahan tombol atur ulang selama 10 detik untuk mengatur ulang sistem MXCW ke pengaturan default dari pabrik.

⑫ Penutup Titik Akses
Dicat agar ssuai dengan dekorasi di sekitarnya dan melekat pada pelat depan perangkat.

Menu LCD dan tombol navigasi tidak dapat diakses dengan penutup.

⑬ Port Ethernet
Sambungkan kabel Cat5e (atau yang lebih tinggi) ke sumber PoE dan jaringan.

⑭ LED Status Ethernet (Hijau)

Off = tidak ada hubungan jaringan
On = hubungan jaringan dibuat
Berkedip = hubungan jaringan aktif

⑮ LED Kecepatan Link Ethernet (Kuning tua)

Mati = 10/100 Mbps
Nyala = 1 Gbps (diperlukan untuk perutean audio digital)

⑯ Jalur Perutean Kabel
Menyediakan jalur bagi kabel Ethernet untuk memungkinkan pemasangan flush-mount.

⑰ Mounting Bracket
Memungkinkan pemasangan opsional ke dinding, plafon, atau penyangga mikrofon.

Menu Titik Akses
Gunakan menu titik akses untuk memantau dan menyesuaikan pengaturan sistem tanpa komputer.
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SSID
Pilih ID jaringan titik akses untuk pengenalan dan kontrol yang mudah dari unit konferensi yang terhubung. SSID default 
adalah 00.

Kontrol Pertemuan
Mode Bicara Pilih mode untuk menentukan bagaimana mikrofon diaktifkan untuk peserta.

Pembicara Maks
Ubah jumlah delegasi maksimum dan total pembicara. Total jumlah pembicara mencakup 
juga jumlah ketua.

Koneksi Perangkat
Tentukan akses unit konferensi tambahan yang menghubungkan dan terdaftar ke audio 
jaringan.

Kontrol Perangkat Nyalakan ulang atau matikan semua perangkat yang terhubung.

Audio
Penguatan Pengeras 
Suara

Sesuaikan gain pengeras suara dari kisaran -30 dB hingga 6 dB, atau pilih enter untuk 
mensenyapkan.

Analog Dalam Penguatan
Sesuaikan penguatan input dari kisaran -30 dB hingga 10 dB, atau pilih enter untuk 
mensenyapkan.

Analog Level Pilih garis atau tingkat aux.

Analog Di Luar Penguatan
Sesuaikan penguatan output dari kisaran -30 dB hingga 10 dB, atau pilih enter untuk 
mensenyapkan.
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Utilitas APT

Jaringan

Shure Control menampilkan alamat IP, Subnet, Gateway, dan alamat MAC titik akses, 
sementara Jaringan Audio menampilkan informasi ini untuk Dante. Atur alamat IP untuk 
setiap antarmuka jaringan ke otomatis untuk alamat IP yang ditetapkan atau secara manual 
untuk mengedit alamat IP.

Firmware Menampilkan versi firmware titik akses dan nomor seri.

Nyalakan ulang Unit menjalankan siklus daya.

Nirkabel
RF Power Pilih tingkat jangkauan RF dari titik akses, atau matikan.

Unit Konferensi (MXCW640)
Unit konferensi MXCW memfasilitasi komunikasi antar peserta dalam pertemuan dan konferensi kelompok. Unit multifungsi 
memungkinkan peserta untuk berbicara dan didengar dengan jelas, bahkan dalam acara multilingual yang besar, dengan 
menggabungkan mikrofon gooseneck, headphone jack, dan kontrol pengguna. Untuk tugas pertemuan tingkat lanjut, unit 
konferensi MXCW mencakup fitur untuk memberi suara, mengelola speaker, dan banyak lagi.
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① Loudspeaker
Menyediakan sinyal audio yang jelas dari gabungan suara ruangan.

② Konektor Mikrofon
Konektor 10 pin mikrofon yang dapat dikunci untuk mikrofon gooseneck MXC

③ Output Headphone
Dua port TRRS 3,5 mm di setiap sisi unit memungkinkan peserta untuk mendengarkan saluran interpretasi atau audio 
lantai melalui headphone.

④ Kontrol Volume
Dua tombol di setiap sisi menambah dan mengurangi volume pemutaran audio untuk headphone.

⑤ Slot kartu NFC
Masukkan kartu NFC untuk memberikan identifikasi peserta.

⑥ Layar Sentuh
Lihat dan pilih opsi menu di layar.

⑦ Tombol Mikrofon
Tekan untuk mengontrol mikrofon. Tombol dapat disesuaikan dan berfungsi berbeda bergantung pada peran peserta dan 
pengaturan pertemuan. Lihat Menggunakan Unit Konferensi untuk detail lebih lanjut.
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•
•
•
•
•
•

1.
2.

⑧ Tombol Daya
Tekan dan tahan untuk menyalakan atau mematikan unit. Tombol LED di bagian depan unit menyala merah saat 
dinyalakan.

⑨ Tombol Status Baterai
Tekan untuk memeriksa sisa daya baterai di dalam unit.

⑩ Port TRRS
Memungkinkan pemanggil jarak jauh untuk mendengarkan dan didengar melalui gabungan suara ruangan saat ponsel 
terhubung.

⑪ Slot Baterai
Masukkan baterai isi ulang SB930 untuk menyalakan unit.

⑫ Konektor Micro-B USB
Hubungkan kabel Micro-B USB untuk mengisi daya baterai pada unit konferensi.

Mikrofon Gooseneck (MXC416, MXC420, MXC425, MXC406/MS)
Mikrofon gooseneck seri MXC memberikan kinerja audio cemerlang dengan respons frekuensi yang dirancang secara khusus 
untuk bicara/ucapan.

Commshield  Technology menghilangkan kebisingan RF
Pilihan gooseneck Tunggal dan Dualflex memberikan penempatan yang fleksibel
Mengunci konektor modular 10-pin
Indikator status LED terpadu (cincin LED)
Kompatibel dengan Microflex seri cardioid, supercardioid, dan kartrid omnidirectional
Tersedia dalam ukuran panjang 16 inci (40 cm), 20 inci (50 cm), dan 25 inci (63 cm), maupun mikrofon mini-shotgun 
MXC406/MS

Mengamankan Mikrofon ke Unit Konferensi
Masukkan mikrofon ke soket mikrofon.
Masukkan kunci hex 1,5 mm ke dalam lubang di sebelah mikrofon pada unit konferensi dan putar berlawanan arah 
jarum jam.

Menggunakan Unit Konferensi
Setelah unit dinyalakan, ketuk layar sentuh untuk mengakses layar beranda, atau masukkan kartu NFC yang sudah diprogram 
sebelumnya jika tersedia.

®
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1.
2.
3.
4.

1.
2.

•
•

•
•
•

•
•

•
•

Gunakan panel navigasi untuk beralih antar menu untuk pilihan yang berbeda dan informasi tentang MXCW640.

Layar beranda: Layar beranda menampilkan daftar pengeras suara dan daftar permintaan gabungan.
Menu Voting (Ketua saja): Ketua dapat mengatur dan memantau sesi voting.
Menu Pengaturan: Tampilkan status baterai, sembunyikan bilah status, ubah kecerahan, lalu ubah bahasa layar.
Tombol kontrol ketua (ketua saja)

Menu Teknisi
Informasi dan pengaturan unit konferensi tambahan terletak di menu teknisi. Untuk mengakses menu:

Ketuk  ikon roda gigi untuk masuk ke menu pengaturan.
Ketika berada di bagian atas halaman, tahan kedua kenop kontrol volume dan ketuk sisi kanan layar sentuh.

Dari menu ini, Anda dapat mengakses 4 layar yang berbeda untuk melakukan tindakan berikut ini:

① 

Menetapkan peran peserta
Mengubah fungsi tombol kiri:

② 

Menampilkan versi firmware dari unit konferensi dan titik akses yang terhubung
Mengatur ulang pabrik perangkat
Menyalakan ulang perangkat

③ 

Menampilkan SSID titik akses yang terhubung
Memutuskan sambungan dari titik akses

④ 

Mengubah mode startup
Mematikan perangkat
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1.
2.

1.
2.

1.
2.
3.

Mode Startup Unit Konferensi
Atur mode startup untuk menentukan bagaimana unit konferensi MXCW terhubung ke titik akses setelah dinyalakan.

Akses menu teknisi, lalu pilih salah satu dari mode startup berikut:

Terakhir Terhubung 
(default)

Secara otomatis memilih jaringan yang terakhir terhubung dengannya sebelum dimatikan. 
Perangkat default baru atau pabrik menggunakan pengaturan ini untuk mengakses SSID 00 
secara default.

Daftar
Pilih secara manual dari daftar jaringan yang sudah diisi sebelumnya. Untuk memperbarui 
daftar dengan nama khusus, ganti nama label SSID di aplikasi web dan tekan daftar ke 
perangkat nirkabel terdaftar.

Pemindaian
Perangkat memindai jaringan titik akses yang tersedia dan memberi peringkat dengan sinyal 
yang terkuat di bagian atas, dan terlemah di bagian bawah. Pilih jaringan dari daftar secara 
manual.

Tips: Tips: Ketika memilih jaringan secara manual, daftar menunjukkan titik akses yang terakhir terhubung dengan ikon jam.

Kunci Tombol Daya Unit Referensi
Nonaktifkan tombol daya di bawah unit konferensi untuk mencegah perangkat dimatikan secara tidak sengaja. Untuk 
mengunci atau membuka kunci tombol daya:

Buka aplikasi web titik akses, lalu klik ikon kunci Inggris .
Buka Pengaturan perangkat global > Izin tingkat lanjut > Kunci tombol daya.

Sesuaikan Layar Sambutan
Anda dapat mengunggah gambar start-up khusus untuk terhubung ke perangkat MXCW640.

Buka Kontrol Pertemuan > Layar sambutan khusus dan unggah gambar Anda. Gambar harus 480 x 272 piksel dalam 
format .png.

Cara Mengunci Layar Sambutan
Anda dapat mengunci unit konferensi untuk tetap di layar sambutan agar unit diatur ke peran delegasi, delegasi ganda, atau 
peran pendengar. Ini akan mencegah peserta mengganti pengaturan pada unit, dan ini akan menonaktifkan tampilan bicara 
dan daftar permintaan. Kontrol voting dapat diakses saat sesi voting dimulai.

Buka aplikasi web titik akses, lalu klik ikon kunci Inggris .
Buka Pengaturan perangkat global > Konten layar > Kunci layar sambutan untuk mengunci atau membuka 
kunci layar sambutan.

Tombol Unit Konferensi
Kedua tombol perangkat keras pada unit konferensi dapat ditukar, dan Anda dapat mengubah fungsi tombol kiri bergantung 
pada peran peserta.

Untuk menukar perangkat keras tombol:

Masukkan alat tipis ke dalam celah di bawah bagian atas tombol.
Putar dengan lembut hingga tombol menyembul keluar.
Tekan tombol baru hingga terpasang di tempatnya.
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Ikon Tombol 
Kiri

Ikon Tombol 
Kanan

Catatan: Buka Aksesori untuk menampilkan tombol mana yang bisa dipesan.

Untuk mengubah fungsi tombol kiri:

Dari unit konferensi:
Akses menu teknisi.
Berikan peran pada unit konferensi.
Pilih fungsi untuk tombol kiri unit konferensi.

Dari aplikasi web titik akses:
Pilih perangkat di tab perangkat.
Jika panel properti perangkat terbuka, pilih fungsi di bawah bagian fungsi tombol kiri.

Nama Deskripsi Status LED

Fungsionalitas 
Tombol Kanan

Speak
Tekan agar ditempatkan dalam daftar bicara 
atau permintaan.

Merah Terang: Mikrofon menyala.
Hijau Terang: Peserta ditempatkan 
dalam antrean permintaan.
Berkedip hijau: Permintaan untuk 
berbicara ditolak.

Fungsionalitas 
Tombol Kiri

Senyap
Tekan dan tahan untuk mematikan mikrofon 
tanpa melepas hak untuk berbicara.

Biru terang

Senyapkan 
semua (ketua 
saja)

Tekan dan tahan untuk mematikan semua 
speaker aktif tanpa melepas hak untuk 
berbicara.

Biru terang

Semua Del mati 
(ketua saja)

Matikan semua mikrofon delegasi. Biru terang

Selanjutnya 
nyala (ketua 
saja)

Nyalakan mikrofon pertama yang ada dalam 
daftar permintaan.

Biru terang

Eksklusif (ketua 
saja)

Tekan dan tahan untuk mensenyapkan semua 
mikrofon delegasi dan aktifkan mikrofon ketua 
saja.

Merah Terang

Speak (hanya 
untuk delegasi 
rangkap)

Tekan agar ditempatkan dalam daftar bicara 
atau permintaan.

Merah terang: Mikrofon menyala.
Hijau terang: Peserta ditempatkan 
dalam antrean permintaan.
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Berkedip hijau: Permintaan untuk 
berbicara ditolak.

Baterai Isi Ulang (SB930)
SB930 adalah baterai isi ulang lithium-ion pintar yang menggerakkan unit konferensi MXCW640. Indikator tingkat baterai yang 
terintegrasi memungkinkan Anda untuk memeriksa status baterai dengan cepat.

① Tombol Status Baterai
Tekan tombol untuk memeriksa sisa daya baterai di dalam unit.

② Indikator Status LED
Menampilkan status baterai saat tombol status baterai ditekan.

Daya Tahan Baterai
Kondisi pemakaian dan penyimpanan yang berbeda bisa memperpendek atau memperpanjang usia baterai. Pertimbangkan 
mengganti baterai Anda jika kesehatan baterai 80% atau kurang, atau setelah sekitar 1200 siklus pengisian daya. Persentase 
kesehatan baterai dan jumlah siklus pengisian daya tersedia di aplikasi web charging station.

Tips Penting untuk Perawatan dan Penyimpanan Baterai Isi Ulang Shure
Perawatan dan penyimpanan baterai Shure yang benar menghasilkan kinerja andal dan memastikan masa pakai lama.

Selalu simpan baterai dan pemancar pada suhu ruang
Idealnya, baterai harus terisi dayanya sekitar 40% dari kapasitasnya untuk penyimpanan jangka panjang
Bersihkan kontak baterai secara berkala dengan alkohol untuk menjaga kontak ideal
Selama penyimpanan, periksa baterai setiap 6 bulan dan isi ulang dayanya hingga 40% dari kapasitasnya jika diperlukan

Stasiun Pengisian Daya Berjejaring (MXCWNCS)
Stasiun pengisian daya berjejaring MXCW (MXCWNCS) menyediakan pengisian daya dan penyimpanan hingga untuk 
sepuluh baterai isi ulang SB930. Pilihan pemasangan meliputi pemasangan di rak, ke dinding, atau di atas permukaan meja.
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① LED Status

Indikator
Deskripsi

Warna Status

Mati Mati Dimatikan

Hijau
Terang Dinyalakan

Berkedip Pengaturan ulang default pabrik sedang berlangsung

Ambar
Terang Mode penyimpanan diaktifkan

Berkedip Pengaturan ulang jaringan sedang berlangsung

② Selot Pengisian Daya
Untuk mengisi daya dan menyimpan baterai SB930.

③ Mengisi Daya Lampu LED Status

Tiap slot pengisian daya memiliki 5 LED yang menyala untuk menunjukkan tingkat pengisian daya baterai:

LED % Pengisian Daya Baterai

1
Berkedip: < 10%
Terang: > 10%
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◦

◦

◦
◦

◦
◦
◦

1.
2.

LED % Pengisian Daya Baterai

2 > 25%

3 > 50%

4 > 75%

5 > 95%

Detail kesalahan pengisian tersedia dalam aplikasi web dan panduan sistem online yang lengkap di pubs.shure.com

④ Tombol Daya
Balik sakelar untuk menghidupkan atau mematikan unit.

⑤ Input Daya
Menghubungkan ke catu daya yang disertakan.

⑥ Lubang Ethernet
Menghubungkan ke jaringan Ethernet untuk mengaktifkan pemantauan jarak jauh dari aplikasi web.

⑦ Tombol Reset
Tekan dan tahan untuk mereset perangkat ke pengaturan default. Lama penekanan tombol menentukan jenis reset:

Pengaturan ulang jaringan: Tekan dan tahan selama 4 detik untuk mereset semua pengaturan jaringan dan merefresh 
koneksi jaringan.
Pengaturan default pabrik: Tekan dan tahan selama 8 detik untuk mereset perangkat ke pengaturan default pabrik.

⑧ LED Kecepatan Link Ethernet (Kuning tua)

Tidak aktif = 10 Mbps
Aktif = 100 Mbps

⑨ LED Status Ethernet (Hijau)

Tidak aktif = Tidak ada link jaringan
Aktif = Link jaringan diaktifkan
Berkedip = Link jaringan aktif

⑩ Tombol Mode Penyimpanan
Tekan untuk menjaga kesehatan baterai supaya baterai dapat disimpan dalam jangka waktu lama.

Menyalakan Perangkat
Sambungkan perangkat ke sumber daya menggunakan kabel daya yang disertakan.
Balik sakelar daya untuk menghidupkan perangkat.

Memantau Pengisian Daya Baterai
Sistem manajemen daya MXCW menggabungkan teknologi cerdas yang dapat diisi ulang dengan berbagai opsi pemantauan 
untuk baterai SB930.
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In Use (Dalam 
Penggunaan)

Lihat sisa waktu baterai pada mikrofon yang digunakan dari layar sentuh atau di bawah 
tab Perangkat-Perangkatdalam aplikasi web sistem MXCW. Waktu yang tersisa 
ditampilkan dalam jam: menit.
Periksa LED baterai dengan menekan tombol status baterai di bagian bawah unit 
konferensi.

Mengisi daya
Lihat status pengisian daya dari aplikasi web stasiun pengisian daya.
Monitor LED pada pengisi daya.

Ikon-Ikon untuk Mengisi Daya Baterai
Ikon-ikon berikut akan muncul pada aplikasi web MXCWAPT untuk menunjukkan status baterai:

: Pengisian daya baterai ≤ 30 menit

: Pengisian daya baterai ≤ 1 jam

: Menit baterai sedang dihitung

: Baterai sedang diisi daya dengan USB

 (berkedip): kabel USB tidak memiliki cukup daya

LED Status Pengisian Daya
Setiap slot pengisian memiliki deretan LED yang menyala untuk menunjukkan status baterai. Lihat aplikasi web stasiun 
pengisian jaringan untuk informasi selengkapnya.

Segmen LED Status LED Deskripsi

1

Hijau (berkedip) <10% daya baterai

Hijau >10% daya baterai

Merah (berkedip)

Baterai tidak valid
Pemulihan Gagal
Pengisian daya gagal
Cek baterai
Cek pengisi daya
Kesalahan pembacaan baterai

Merah
Baterai Dingin
Baterai Panas

Hijau + Kuning (berkedip bergantian) Dalam pemulihan

2 Hijau >25% pengisian daya baterai

3 Hijau >50% daya baterai

4 Hijau >75% pengisian daya baterai
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Segmen LED Status LED Deskripsi

Baterai hangat. Lihat aplikasi web 
untuk detailnya.

5 Hijau <95% pengisian daya baterai

Waktu Pengisian Daya Rata-rata
Pengisian Daya Waktu Waktu Kerja Pengoperasian Kemampuan

30 menit 1 jam 10%

1,5 jam 5 jam 50%

4 jam >11 jam 100%

*berdasarkan baterai dengan kesehatan 100%

Mengisi Baterai dengan USB
Gunakan port USB pada unit konferensi untuk mengisi daya baterai selama pengoperasian. Ini dapat sangat berguna untuk 
pertemuan yang panjang atau ketika baterai cadangan tidak tersedia. Status baterai muncul sebagai tanda kilat pada layar 
sentuh ketika dimasukkan ke USB.

Saat baterai sedang diisi ketika unit dimatikan, status pengisian daya muncul di layar sentuh. Jika baterai sudah terisi penuh, 
unit konferensi akan mati setelah 10 menit.

Waktu Rata-Rata Pengisian Daya Menggunakan USB

Status Daya MXCW640 Pengisian Daya Waktu Kemampuan

Nyala 8 jam 100%

Mati 6 jam : 30 menit 100%

Persyaratan Kabel USB
Gunakan kabel mikro USB yang dapat memasok setidaknya 2 amp daya ke unit konferensi.

Jika catu daya yang tidak memadai dicolokkan saat unit konferensi dihidupkan, status baterai berganti-ganti antara status dan 
simbol peringatan. Jika unit dimatikan, layar sentuh menunjukkan itu tidak mengisi karena pasokan listrik tidak mencukupi. Unit 
konferensi akan mati lagi setelah 10 menit.

Statistik Baterai
Aplikasi web stasiun pengisian daya menyediakan informasi mendetail untuk setiap baterai di pengisi daya. Urutkan statistik 
baterai dengan memilih salah satu dari statistik dari menu dropdown berikut:
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◦

Nomor ruang
Tampilkan urutan baterai berdasarkan slot tempat mereka berada.

Status baterai
Menampilkan pengisian secara persentase dari kapasitas baterai total. Juga menunjukkan sisa waktu hingga pengisian 
penuh.

Kesehatan
Menampilkan kesehatan baterai yang dipilih sebagai 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.

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

Suhu
Tampilkan suhu baterai.

Menyimpan Baterai
Gunakan stasiun pengisian daya MXCW untuk menyimpan baterai untuk periode waktu yang lama (mingguan atau bulanan). 
Mode penyimpanan melindungi baterai dengan menyimpannya pada tingkat pengisian daya aman yang memelihara 
kesehatan baterai dari waktu ke waktu. Ketika Anda siap untuk menggunakan baterai kembali, cukup matikan mode 
penyimpanan dan tunggu hingga baterai terisi penuh.

Masukkan baterai ke dalam stasiun pengisian.
Letakkan pengisi daya dalam mode penyimpanan:

Dari perangkat keras: Tekan dan tahan tombol Mode penyimpanan selama 5 detik.
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Dari perangkat lunak: Buka aplikasi web pengisi daya ke halaman beranda dan hidupkan mode penyimpanan.

Instalasi Titik Akses
Praktik Terbaik saat Memilih Lokasi untuk Titik Akses

Arahkan bagian depan titik akses ke wilayah jangkauan mikrofon yang dikehendaki.
Posisikan titik akses di ruang yang sama dengan unit konferensi, dan dengan jangkauan pandangan tanpa gangguan ke 
mikrofon.
Jauhkan perangkat dari benda logam yang besar.
Jaga jarak minimal delapan kaki antar semua titik akses.
Pasangkan dengan port XLR, karena akan lebih bermanfaat untuk menghubungkan peralatan eksternal.

Penting: Selalu jalankan tes "keliling" untuk memastikan jangkauan sebelum menggunakan sistem nirkabel selama pidato 
atau pentas. Lakukan eksperimen penempatan untuk mendapatkan lokasi yang optimal.

Daftar Periksa Persyaratan
Pastikan peralatan Anda memenuhi persyaratan ini sebelum menginstal sistem:

Gunakan kabel Ethernet Cat 5e atau lebih tinggi berpelindung.
Gunakan kabel XLR seimbang untuk input/output analog.
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3.
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3.

Gunakan router Gigabit DHCP untuk menghubungkan beberapa titik akses dalam instalasi yang sama. Pastikan bahwa 
router tersebut memenuhi persyaratan berikut:

Port gigabit
Memberikan PoE Kelas 0 dengan setidaknya 6,5W
Quality of Service (QoS) (Kualitas Servis) dengan 4 antrian
Diffserv (DSCP) QoS dengan prioritas ketat
Jika router dilengkapi dengan Ethernet Hemat Energi (atau Ethernet Ramah Lingkungan), pastikan bahwa router 
dinonaktifkan dari port yang dikhususkan untuk sistem
Dianjurkan: Sakelar dikelola untuk memberikan informasi terperinci tentang pengoperasian setiap tautan jaringan 
(kecepatan port, penghitung kesalahan, bandwidth yang digunakan, dsb.)

Membatasi jarak kabel ≤100 meter antar perangkat.
Versi firmware yang sama untuk semua perangkat di sistem Anda.
Pastikan komponen MXCW dan komputer berada di jaringan yang sama dan atur ke subnet yang sama.

Penutup Eksternal untuk Pengecatan
Titik akses menyertakan penutup eksternal yang dapat dicat agar senada dengan dekorasi sekitar instalasi. Setelah dicat, 
penutup eksternal tersebut akan menutup bagian depan pelat perangkat.

Opsi Pemasangan
Dinding atau Plafon:

Tandai dan bor lubang contoh menggunakan braket pemasangan sebagai templat.
Kencangkan braket pemasangan ke permukaan menggunakan sekrup #8 (4 mm) (tidak disertakan).
Sambungkan kabel Ethernet ke titik akses menggunakan jalur perutean kabel dan pasangkan titik akses ke braket.

Kotak Listrik:

Tarik kabel Ethernet melalui kotak listrik.
Pasang braket ke kotak listrik menggunakan sekrup #6-32 (3,5/16 mm) (tidak disertakan).
Sambungkan kabel Ethernet ke titik akses menggunakan jalur perutean kabel dan pasangkan titik akses ke braket.

Drywall:

Tandai dan bor lubang contoh menggunakan braket pemasangan sebagai templat.
Pasang jangkar drywall.
Pasang braket ke jangkar drywall menggunakan sekrup #8 (4 mm) (tidak disertakan).
Sambungkan kabel Ethernet ke titik akses menggunakan jalur perutean kabel dan pasangkan titik akses ke braket.

Panel Kayu:

Tandai dan bor lubang 3/32" (2 mm) menggunakan braket pemasangan sebagai templat.
Pasang braket pada dinding menggunakan sekrup #8 (4 mm) (tidak disertakan).
Sambungkan kabel Ethernet ke titik akses menggunakan jalur perutean kabel dan pasangkan titik akses ke braket.
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Panel plafon:

Penting: Penting: Pastikan untuk menggunakan pencuci fender besar atau pelat logam besar di sisi belakang ubin plafon 
untuk mendukung berat titik akses.

Tandai dan bor lubang contoh untuk masuknya sekrup dan kabel menggunakan braket pemasangan sebagai templat.
Pasang braket pada plafon menggunakan sekrup #6 (3,5 mm) (tidak disertakan).
Tarik kabel melalui lubang untuk menghubungkannya ke titik akses, lalu pasangkan titik akses ke braket.

Tripod:

Gunakan adaptor untuk mengunci braket pemasangan ke tegakan atau tripod mikrofon.

Instalasi Charging Station Jaringan
Sekrup untuk memasangkan braket pemasangan ke pengisi daya disediakan. Sekrup untuk mengamankan pengisi daya ke 
permukaan lainnya tidak disertakan.

Penting: Bagian atas sekrup harus berukuran tepat 9/64 (0,149) inci (3,78 mm) di atas permukaan (sekitar 4 ½ thread). 
Sekrup harus dapat mendukung 99,6 oz (2,8 kg) berat pengisi daya.

Gunakan sekrup yang pas dengan ketebalan permukaan.
Gunakan setidaknya 3 sekrup untuk mengencangkan braket pemasangan ke pengisi daya.
Gunakan setidaknya 3 sekrup di setiap sisi untuk mengamankan braket pemasangan ke rak atau dinding.

Untuk memasang pengisi daya:

Pasang braket di setiap sisi stasiun pengisian.
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Pasang braket pemasangan ke rak atau dinding menggunakan sekrup yang sesuai untuk permukaan Anda. Sisakan 
ruang untuk kabel ke stasiun pengisian.

Praktik Terbaik Pemasangan Rak
Suhu disekitar rak tidak boleh melebihi rentang suhu kerja pengoperasian yang ditentukan untuk perangkat.
Bersihkan masukan kipas dan ventilasi udara dari gangguan dan berikan ruangan yang cukup untuk aliran udara di dalam 
rak.
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Penyetelan Sistem
Ukuran Sistem Maksimum
Hubungkan hingga 125 unit konferensi nirkabel MXCW ke satu titik akses. Perangkat yang terhubung berfungsi sebagai 
sistem audio terenkripsi mandiri untuk berbicara, mendengarkan, dan berkontribusi pada pertemuan.

Jaringan Perangkat Nirkabel
Menyiapkan perangkat MXCW nirkabel mirip dengan menghubungkan komputer Anda ke jaringan nirkabel. Titik akses MXCW 
bertindak sebagai router nirkabel, menyiarkan SSID jaringan ke perangkat nirkabel yang berada dalam jangkauan.

Titik akses mencakup beberapa SSID jaringan yang dapat disesuaikan yang memungkinkan Anda memberi label pada 
jaringan MXCW untuk mempermudah pengenalan dan kontrol sesuai dengan instalasi atau aplikasi. Jaringan default (SSID 
00) memastikan bahwa perangkat baru atau ulang secara otomatis terhubung setelah dihidupkan.

Untuk menambahkan mikrofon, cukup sambungkan ke jaringan yang tepat.

Penyambungan Perangkat untuk yang Pertama Kali
Perangkat nirkabel MXCW secara otomatis terhubung dan mendaftar setelah dinyalakan. Jaringan default SSID 00
memastikan perangkat baru atau perangkat reset pabrik terhubung secara otomatis ke titik akses yang berada dalam 
jangkauan.

Agar terhubung ke jaringan titik akses:

Nyalakan titik akses. Tunggu hingga secara otomatis memilih saluran nirkabel terbaik yang tersedia untuk 
pengoperasian. Ketika saluran aman, titik akses akan menyiarkan jaringannya (SSID 00) ke perangkat MXCW nirkabel.
Nyalakan unit konferensi MXCW. Perangkat secara otomatis memindai jaringan default.
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Titik jalur akses default jaringan (SSID 00) dipilih dan perangkat siap digunakan.

Tambahkan mikrofon sampai semua peserta tercakup atau sistem penuh.

Membatasi Koneksi Perangkat Baru
Tab perangkat pada aplikasi web menunjukkan unit konferensi mana yang terhubung ke jaringan SSID dengan 
memisahkannya menjadi 3 kelompok: online, offline, atau tidak terdaftar. Secara default, unit konferensi secara otomatis 
terdaftar setelah terhubung.

Anda dapat menambah atau menghapus perangkat dari pendaftaran. Pilih perangkat, buka  lebih banyak opsi dari panel 
properti perangkat, lalu tekan Batalkan Pendaftaran untuk memindahkan perangkat ke kelompok tidak terdaftar. Pilih 

perangkat dari kelompok tidak terdaftar, lalu buka  lebih banyak opsi dari panel properti perangkat, lalu tekan Daftarkan 
untuk mendaftarkan unit.
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Untuk menentukan koneksi perangkat tambahan, pilih salah satu opsi berikut dari menu dropdown tab Perangkat:

Terbuka (default): Perangkat baru akan secara otomatis terhubung dan terdaftar.

Dibatasi: Perangkat baru akan terhubung ke jaringan SSID, tapi akan berada di daftar tidak terdaftar hingga didaftarkan 
secara manual.

Pribadi: Tidak ada perangkat baru yang bisa terhubung atau terdaftar ke sistem audio.

Label SSID Jaringan Kustom
Disarankan untuk beralih ke jaringan nirkabel kustom setelah menggunakan jaringan default:

Dikenali: Berikan nama yang berbeda untuk instalasi Anda. Nama yang bermanfaat terhubung dengan ruangan atau 
penggunaan umum sistem (misalnya: SSID=Training atau SSID=3NW)
Keamanan: SSID Kustom memiliki kemungkinan lebih kecil untuk secara tidak sengaja menghubungkan mikrofon 
nirkabel yang tidak diinginkan.
Update Otomatis: Semua perangkat yang terhubung akan diperbarui secara otomatis agar sesuai dengan label jaringan 
baru.

Untuk menyesuaikan label SSID jaringan:

Buka  Pengaturan > SSID.
Pilih SSID dan ganti nama. Pilih nama (hingga 32 karakter) yang wajar untuk instalasi atau kasus penggunaan Anda.

Catatan: SSID default 00 tidak dapat diedit.

(Opsional) Tekan Dorong ke perangkat untuk memperbarui daftar SSID statis pada semua perangkat yang terhubung 
ke titik akses ini. Mode penyalaan perangkat harus diatur ke daftar statis.

Menyelesaikan Konflik Label Identik
Jika beberapa titik akses berbagi SSID yang sama dan berada dalam jangkauan perangkat, sistem menyelesaikan konflik 
dengan memilih salah satu dari yang berikut:

Titik akses terhubung terakhir berdasarkan alamat MACnya yang unik
Atau jika tidak ada yang dikenali, titik akses dengan sinyal RF terkuat
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Memisahkan Jaringan untuk Banyak Sistem
Untuk membuat sistem mikrofon yang terpisah, gunakan beberapa titik akses dan atur setiap titik akses ini ke SSID yang 
berbeda. Lalu hubungkan unit konferensi ke jaringan yang sesuai untuk menyiapkan sistem independen.

Beberapa jaringan berguna untuk instalasi dengan pertemuan yang berdekatan atau ruangan yang dapat dibagi, yang dapat 
dikonfigurasi ulang bergantung pada ukuran dan kebutuhan acara.

Ruangan yang Dapat Dibagi dengan Opsi Beberapa Sistem
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Gunakan SSID yang berbeda untuk memisahkan unit konferensi ke dalam sistem independen untuk acara yang lebih 
kecil. Jika ruangan terbuka untuk mendukung lebih banyak peserta, cukup atur semua unit konferensi ke jaringan titik 

akses yang sama untuk membuat sistem yang besar.

Pertama, atur titik akses ke SSID yang berbeda:

Buka aplikasi web MXCW dan buka Pengaturan > SSIDs.
(Opsional) Ubah nama salah satu jaringan SSID agar mudah diidentifikasi, misalnya: Ruangan C
Pilih jaringan itu, lalu tekan Atur untuk mengonfirmasi pengaturan.

Semua mikrofon yang terhubung secara otomatis diperbarui ke jaringan baru.

Untuk memperbarui perangkat lain:

Buka menu teknisi pada MXCW640 dengan mengetuk  ikon roda gigi. Saat di atas halaman, tahan kenop kontrol 
volume, lalu ketuk sisi kanan layar.
Buka Tab nirkabel.
Tergantung pada Mode penyalaan atur unit, baik memindai jaringan atau melihat opsi di daftar.
Pilih jaringan titik akses, lalu tekan Hubungkan .

Untuk menggabungkan ruangan lagi, cukup ubah unit konferensi kembali ke jaringan asli untuk membuat sistem yang lebih 
besar.
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1.

Nama Jaringan yang Terhubung

Peranti ini menampilkan jaringan yang terhubung dari toolbar.

Aplikasi Web untuk Pemantauan dan Kontrol
Aplikasi web menyediakan akses jarak jauh yang mudah untuk mengonfigurasi, memantau, dan mengontrol sistem. Aplikasi ini 
di-host di perangkat pada server web tertanam dan dapat diakses menggunakan alamat IP perangkat atau nama DNS.

Aplikasi Web MXCW

Aplikasi Perangkat host Fitur

Sistem MXCW dan kontrol 
pertemuan

Titik akses (MXCWAPT)
Konfigurasi dan kontrol penuh dari sistem MXCW, 
perangkat, peserta, dan pertemuan langsung.

Mengisi Daya Baterai
Stasiun Pengisian Daya 
(MXCWNCS)

Pantau daya baterai dan statistik.

Membuka Aplikasi Web Perangkat
Menghubungkan komputer ke jaringan perangkat.
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Buka aplikasi Shure Web Device Discovery. Aplikasi ini mencantumkan perangkat Shure di jaringan yang menyediakan 
kontrol komputer.

Cari perangkat yang ingin Anda buka:

Aplikasi Host perangkat:

Pengaturan, kontrol, dan pemantauan sistem MXCW MXCWAPT

Baterai saat ini sedang MXCWNCS

http://www.shure.com/swdda


Shure Incorporated

37/93

4.

•
•
•

•
•

Klik dua kali pada baris atau klik kanan untuk menyalin alamat IP atau nama DNS yang akan ditempelkan pada 
peramban.

Tip: Bookmark the DNS name to bypass the Web Device Discovery application.

Persyaratan Peramban Web
Aplikasi web didukung oleh peramban berikut:

Google Chrome
Safari
Internet Explorer

Menggunakan DNS untuk Membuka Aplikasi Web
Anda dapat mengabaikan aplikasi Web Device Discovery dengan memasukkan nama DNS perangkat ke peramban internet. 
Nama DNS berasal dari model unit (MXCWAPT atau MXCWNCS), dalam kombinasi dengan tiga byte terakhir (enam digit) dari 
alamat MAC, dan diakhiri dengan .local.

Contoh Format: Jika alamat MAC sebuah unit adalah 00:0E:DD:AA:BB:CC, maka tautan dituliskan sebagai berikut:

MXCWAPT: http://MXCWAPT-aabbcc.local
MXCWNCS: http://MXCWNCS-aabbcc.local

Tampilan Aplikasi Web
Aplikasi web titik akses memiliki tampilan khusus untuk tugas-tugas manajemen pertemuan khusus.

Buka aplikasi web dan login ke tampilan yang diinginkan. Untuk mengakses semua tampilan, masuk sebagai administrator dan 

pilih salah satu dari tampilan tambahan dari dropdown pengguna .

Tampilan Admin
Tampilan ini adalah untuk pengaturan dan konfigurasi pertemuan. Gunakan tampilan ini untuk mengelola pengaturan 
Perangkat, Audio, Kontrol Pertemuan, dan Nirkabel.

http://MXCWAPT-aabbcc.local
http://MXCWNCS-aabbcc.local
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Untuk mengakses tampilan ini, lakukan salah satu dari yang berikut:

Masuk sebagai Admin
Masukkan alamat IP dari titik akses, diikuti oleh /admin

(contoh: http://192.168.11.137/admin).

Tampilan Ketua
Gunakan tab Main (Utama) untuk kontrol mikrofon dan mengatur speaker dan permintaan berbicara selama pertemuan.

Gunakan tab Voting (Voting) untuk memilih konfigurasi voting, melihat dan berbagi hasil voting terakhir, dan menghapus 
peserta tertentu dari sesi voting.

Untuk mengakses tampilan ini, lakukan salah satu dari yang berikut:

Masuk sebagai Ketua
Pilih dari halaman administrator
Masukkan alamat IP dari titik akses, diikuti oleh /chairperson

(contoh: http://192.168.11.137/chairperson).

Tampilan Display
Tampilan display menunjukkan daftar pembicara, daftar permintaan, dan hasil voting pada peserta pertemuan. Gunakan 
tampilan ini untuk membagikan layar dengan keseluruhan ruang pertemuan.

Untuk mengakses tampilan ini, lakukan salah satu dari yang berikut:

Masuk ke Display
Pilihlah dari halaman administrator atau ketua
Masukkan alamat IP dari titik akses, diikuti oleh /display

(contoh: http://192.168.11.137/display).

Tips: Alihkan laman ke mode tampilan layar penuh selama pertemuan:

PC: F11
Mac: ctrl + cmd + f

Menggunakan Kalimat Sandi
Aplikasi web titik akses harus mempunyai kalimat sandi Admin yang dibuat ketika titik akses diaktifkan untuk pertama kali, atau 
sesudah atur ualng pabrik. Kalimat sandi dapat diubah atau dihapus sesudah konfigurasi sistem selesai.

Untuk mengubah atau menghapus kalimat sandi, buka menu Pengaturan di tampilan Admin lalu pilih tab Permissions.

Catatan: Siapa saja bisa mengakses aplikasi web dari sebuah komputer atau perangkat seluler yang tersambung ke jaringan ketika kalimat sandi tidak 
diaktifkan.

Manajemen Nirkabel dan RF
Microflex Complete Wireless menyediakan transmisi nirkabel terenkripsi otomatis hingga 125 unit konferensi apada satu 
waktu. Titik akses memindai dan memilih saluran pengoperasi terbaik di seluruh pita frekuensi, i2.4 GHz dan 5 GHz, termasuk 
saluran DFS.



Shure Incorporated

39/93

Jarak Pengoperasian Tanpa Kabel
Tingkat daya RF menentukan jarak operasi antara titik akses danunit konferensi. Atur level daya RF sesuai dengan ukuran 
instalasi mikrofon.

Jarak Pengoperasian Variabel

Mengatur Daya FR
Pilih daya RF dari aplikasi web dengan cara masuk ke Tanpa Kabel > Daya FR.

Liputan RF dari Titik Akses

Pengaturan
Daya 
pemancar 
(mW)

Jarak 
Jangkauan 
dari APT

Penggunaan Umum

Maksimum (awal) 25
150 ft (45,
7 m)

Ballroom dan auditorium

Tinggi 13
100 ft (30,
5 m)

Ruang rapat dan ruang kuliah besar

Sedang 5 50 ft (15,2 m) Ruang konferensi, pelatihan, dan serbaguna

Rendah 1 25 ft (7,6 m) Ruang konferensi video dan ruang direksi kecil
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Pengaturan
Daya 
pemancar 
(mW)

Jarak 
Jangkauan 
dari APT

Penggunaan Umum

Senyap 0 0 ft (0 m) Istirahat rapat yang lama atau titik akses tidak digunakan

Catatan: Daya pemancar maksimum bervariasi berdasarkan wilayah.

Pola RF Kardioid

Pola titik akses RF adalah kardioid, yang mengambil secara sama dari sisi-sisi ke sampul depan unit.

Contoh Kombinasi Ruangan

Naikkan tingkat daya RF untuk mencakup ruangan terkombinasi yang lebih besar.

Alokasi Bandwidth yang Andal
MXCW dengan mudah mengatur skala dari 2 hingga 125 unit konferensi tanpa perubahan apa pun dalam kinerja audio. 
Bandwidth dibagi secara strategis, mengalokasikan saluran uplink hanya untuk pembicara yang aktif, sambil mempertahankan 
lalu lintas untuk saluran pemantauan downlink berkelanjutan.
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Memilih atau Mengecualikan Saluran Nirkabel Spesifik
Anda dapat menghindari saluran nirkabel tertentu dengan membatalkan pilihan mereka dari aplikasi web. Sistem MXCW 
memindai semua saluran di spektrum 2.4 dan 5 GHz dan memilih yang paling bersih untuk pengoperasian. Setelah 
membatalkan pilihan saluran tertentu, MXCW tidak akan lagi memindai dan beroperasi dalam frekuensi tersebut. Setidaknya 
satu saluran non-DFS harus dipilih setiap saat.

Untuk mengecualikan saluran nirkabel tertentu:

Buka tab Tanpa Kabel.
Tekan Pilih saluran nirkabel.
Hapus pilihan saluran yang Anda tidak ingin gunakan.
Tekan Terapkan untuk menyimpan perubahan Anda.

Deteksi dan Penghindaran dari Gangguan
Titik akses memiliki spectrum analyzer bawaan yang terus-menerus memindai lingkungan nirkabel dan menempati urutan 
teratas saluran terbaik untuk operasi. MXCW umumnya beroperasi pada blok saluran 5 GHz yang memerlukan Pilihan 
Frekuensi Dinamis (DFS) atau Radar cuaca doppler Pilihan Frekuensi Dinamik (DDFS). Saluran ini mendapatkan prioritas 
untuk perangkat cuaca, penerbangan, dan militer.

Untuk menghindari interferensi dari perangkat prioritas, saluran DFS dipindai selama 1 menit dan saluran DDFS dipindai 
selama 10 menit sebelum saluran tersedia untuk digunakan. Jika interferensi terdeteksi, titik akses berubah ke saluran 
cadangan terverifikasi dengan gangguan minimal terhadap kinerja audio. Saluran dengan interferensi terdeteksi tidak tersedia 
selama 30 menit. Setelah 30 menit, sistem akan melanjutkan pemindaian dan memverifikasi saluran untuk penggunaan.

Tip untuk Meningkatkan Kinerja Sistem Nirkabel
Jika Anda mengalami gangguan atau pelemahan audio, cobalah saran berikut:

Periksa instalasi titik akses:
Pastikan garis pandangan yang jelas antara titik akses dan unit konferensi.
Pasangkan titik akses di sekitar atau di atas unit konferensi.
Pastikan penonton tidak menghalangi garis pandang antara receiver dan pemancar.

Periksa apakah sistem nirkabel lain tidak menyebabkan gangguan:
Pastikan terdapat setidaknya jarak 3 meter (10 kaki) antara titik akses dan router nirkabel, komputer, atau sumber 
aktif 2,4 GHz atau 5 GHz lainnya.
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Aktifkan perangkat nirkabel yang khas sebelum acara sehingga sistem MXCW memiliki waktu untuk memilih 
saluran yang bersih.
Hindari aktivitas lalu lintas nirkabel yang sibuk di jaringan terdekat seperti mengunduh file besar atau menonton 
film.

Kiat lainnya:
Pastikan titik akses menggunakan semua saluran yang tersedia (pilih kembali saluran apa pun yang secara manual 
tidak dipilih dari aplikasi web).
Selama pemeriksaan suara, tandai titik-titik masalah dan posisikan peserta jauh dari area tersebut.
Pindahkan titik akses dan mikrofon jauh dari logam atau bahan padat lainnya.

Mengatur Negara dan Kawasan Titik Akses (MXCWAPT-B dan MXCWAPT-
W saja)
Untuk variasi model MXCWAPT-B dan global MXCWAPT-W, negara dan wilayah harus diatur jika unit dinyalakan saat 
pertama kalinya atau setelah atur ulang pabrik. Gunakan aplikasi web atau menu LCD untuk mengatur lokasi pengoperasikan 
agar mematuhi peraturan lokal dan untuk mendapatkan pemindaian yang paling andal.

Lihat Variasi Model Titik Akses untuk daftar lengkap negara dan wilayah untuk setiap variasi model MXCWAPT.

Mengganti Negara dan Kawasan
Gunakan aplikasi web untuk mengganti negara dan kawasan sesudah konfigurasi awal:

Buka aplikasi web > Bahasa dan Wilayah lalu pilih negara atau wilayah baru.
Tekan Apply (Terapkan) untuk menyimpan perubahan Anda.

Catatan: Setelah perubahan diterapkan, titik akses akan boot ulang dan semua perangkat yang tersambung tidak akan bisa lolos audio selama 
waktu tersebut. Muat ulang browser untuk aplikasi web setelah titik akses di-boot ulang.

Menyiapkan Peserta
Peran Peserta
Sistem memfasilitasi pertemuan dalam bagiannya dengan menyesuaikan fitur dan izin berdasarkan peran yang ditetapkan 
untuk setiap perangkat peserta. Peran Peserta memengaruhi:

Pembatasan pembicara: Ketua dapat berbicara kapan saja, sementara delegasi mungkin harus menunggu giliran 
mereka.
Prioritas bicara: Peserta dapat mengganggu pembicara aktif lain berdasarkan peringkatnya.
Kontrol perangkat keras: Opsi tombol mikrofon bergantung pada peran pembicara.

Sebagai contoh, karena ketua bertanggung jawab atas pertemuan, kontrol dan izin tambahan diberikan untuk melakukan 
tugas tambahan dan untuk berbicara kapan pun tanpa menunggu dalam antrean. Peserta lain menjadi pendengar dan 
memiliki izin berbicara yang minimal.

Berikut ini adalah ringkasan peran dalam sistem:

Peran Uraian singkat Rincian

Ketua Moderator atau pemimpin acara

Ketua adalah peserta dengan izin tambahan untuk 
mengendalikan mikrofon delegasi, mengakses kontrol 
pertemuan, dan mengesampingkan pembicara delegasi 
kapan pun.
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Peran Uraian singkat Rincian

Delegasi Peserta biasa

Delegasi mewakili mayoritas peserta dalam pertemuan. 
Tergantung pada operasi mikrofon, delegasi mungkin harus 
menunggu dalam antrean permintaan sampai pada giliran 
mereka berbicara.

Pendengar Mikrofon tidak diperlukan

Peserta menggunakan peranti hanya untuk mendengarkan 
gabungan suara ruang (menggunakan pengeras suara) atau 
saluran interpretasi (menggunakan headphone). Tidak 
terdapat izin berbicara pada peran ini, tetapi ketua dapat 
menyalakan mikrofon ini secara manual. Tidak ada izin 
berbicara dalam peran ini, tapi ketua dapat menyalakan 
mikrofon ini secara manual.

Ambien Meningkatkan mix audio

Peran ini untuk perangkat utilitas cadangan untuk 
menambahkan derau lingkungan ruangan yang alami ke 
gabungan suara ruang untuk mendukung selama jeda dalam 
pidato atau istirahat singkat di antara item agenda, ketika 
tidak ada peserta lain pada daftar pembicara. Tidak ada izin 
mendengarkan atau berbicara pada peran ini.

Buka Kontrol Pertemuan > Tingkat Lanjut > 
Aktifkan mikrofon lingkungan.

Pemanggil Jarak 
Jauh

Untuk bisa berpartisipasi dalam acara 
dari jarak jauh

Hubungkan telepon seluler ke unit konferensi yang 
dikonfigurasi ke peran pemanggil jarak jauh. Pemanggil jarak 
jauh menempati 8 slot mikrofon yang belum ditetapkan mana 
saja dan tetap berada dalam daftar bicara selama acara.

Delegasi 
Rangkap

Dua delegasi berbagi satu unit 
konferensi

Baik tombol kiri maupun kanan dikonfigurasi sebagai tombol 
bicara, satu untuk setiap peserta. Daftar pembicara 
menunjukkan baik delegasi sebagai pembicara individu, tapi 
hanya satu saluran uplink yang digunakan oleh mikrofon 
bersama. Kedua delegasi dapat memberikan suara.

Mengonfigurasi Unit Konferensi bagi Pemanggil Jarak Jauh
Ubah unit konferensi ke peran pemanggul jarak jauh dalam menu teknisi atau aplikasi web.
Panggil peserta jarak jauh di perangkat seluler.
Sambungkan perangkat seluler ke colokan TRRS di bagian belakang unit konferensi.

Untuk memungkinkan unit konferensi bisa secara otomatis berubah ke peran pemanggil jarak jauh ketika menyambungkan 
perangkat seluler, buka Kontrol Pertemuan > Dasar lalu pilih Tentukan otomatis kabel peran pemanggil jarak jauh.

Prioritas Bicara untuk Pemanggil Jarak Jauh
Ketika sebuah perangkat seluler tersambung ke unit konferensi, pemanggil jarak jauh akan mendengarkan 1 dari 3 nada yang 
menunjukkan sambungan dan prioritas bicara mereka:

3 nada naik pendek: Tersambung ke acara dan tetap ada di daftar bicara.
3 nada naik pendek: Tersambung dan mendengarkan acara, namun tak ada izin bicara
2 nada berulang pendek: Unit konferensi kehilangan konektivitas ke titik akses
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Catatan: Jika unit konferensi kehilangan daya, tidak ada nada yang dikirimkan ke pemanggil jarak jauh.

Saat ada sebuah slot mikrofon, pemanggil jarak jauh dapat ditambahkan ke daftar bicara dengan cara melepas kabel dari unit 
konferensi dan mencolokkannya lagi.

Mengubah Peran Peserta
Dari MXCW aplikasi web:

Buka tab Perangkat-Perangkat.
Cari dan pilih peserta (atau kursi) dalam daftar.
Pilih peran untuk memperluas menu turun dan melihat peran tambahan.
Pilih peran untuk peserta tersebut. Peranti memprogram ulang dengan kontrol dan izin yang sesuai.

Tips: Untuk memperbarui beberapa peserta sekaligus: pilih peserta dan ubah peran dari panel properti sisi.

Dari menu teknis peranti:

Masukkan menu teknisi pada unit konferensi.

Dari tab peran, pilih peran baru.

Mengenali Peranti dari Perangkat Lunak
Sebelum membuat perubahan dalam perangkat lunak, pastikan bahwa Anda berinteraksi dengan perangkat keras yang benar.

Buka tab Perangkat-Perangkat.
Klik ikon peranti yang dikehendaki. Peranti berbunyi atau berkedip untuk mengonfirmasi pilihan Anda.

Catatan: Klik ikon kunci inggris untuk mengubah indikator identifikasi peranti.

Pilih ikon tersebut kembali untuk menghentikan identifikasi atau tunggu sampai waktu habis (30 detik).
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Mengidentifikasi Perangkat Keras

Mengkustomisasi Halaman Perangkat
Pilih informasi yang ingin Anda lihat dari tab Perangkat. Edit  filter dan  kolom yang terlihat untuk menghapus kolom 
yang tidak bermanfaat untuk alur kerja Anda.
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 Kolom yang terlihat

Tentukan kolom mana yang akan ditampilkan pada tabel perangkat:

Nomor kursi
Nama kursi
Peran
Baterai
Kekuatan RF
Prioritas bicara
Grup audio
Fungsionalitas tombol-kiri
Versi firmware
Nomor Seri
Gain mikrofon
Filter lewatan rendah (9 kHz)
Filter lewatan tinggi (150 Hz)

 Filter

Hanya izinkan perangkat dengan atribut ini untuk ditampilkan di tabel perangkat:

Peran
Prioritas bicara
Grup audio
Fungsionalitas tombol-kiri
Versi firmware

Untuk kembali ke pengaturan default, buka  opsi lain, lalu pilih Atur Ulang.

Menetapkan Nama dan Nomor Kursi
Ketua dan operator pertemuan akan perlu menyebut peserta dengan nama, nomor kursi, atau keduanya. Penetapan nama 
dan nomor kursi yang sesuai sangatlah penting untuk memastikan kelancaran diskusi.

Saat mengatur instalasi untuk pertama kalinya, setiap unit mikrofon muncul dengan nama defaultnya dan nomor tempat duduk 
yang ditetapkan secara otomatis sesuai dengan urutannya dinyalakan. Gunakan tab Perangkat untuk menyesuaikan 
perangkat nirkabel guna mengantisipasi bagan kursi.

Catatan: Perangkat sudah menampilkan nama peserta jika kartu NFC dimasukkan. Lihat Fungsi Kartu NFC untuk detail lebih 
lanjut.

Buat gambar pengaturan kursi, atau diagram, yang mewakili ruang pertemuan. Jumlah setiap kursi yang memerlukan 
mikrofon. Tambahkan nama peserta ke dalam bagan pengaturan kursi.
Berikan nama tempat duduk dengan mengklik kolom nama tempat duduk dan tulis nama baru untuk setiap unit.
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Susun ulang tempat duduk untuk mencocokkan nomor kursi yang sebenarnya di ruangan atau di bagan tempat duduk 
Anda:

Untuk menggerakkan satu kursi, klik pada kolom kursi untuk baris itu, lalu masukkan nomor baru. Jika kursi lain 
sudah ada dalam nomor itu, maka nomor akan ditukar dengan kursi lain.

Untuk memindahkan beberapa kursi, klik opsi lainnya > Dorong-untuk-atur ulang nomor. Aktifkan 
mode ini untuk mengatur ulang kursi dengan menekan setiap tombol bicara perangkat dalam urutan yang dipilih. Ini 
akan memetakan ulang perangkat sesuai urutan tombol yang ditekan.

Pertahankan Informasi Kursi
Pengaturan perangkat, seperti nama kursi dan nomor kursi, disimpan selama siklus daya secara default. Untuk menghentikan 

menyimpan informasi kursi ikon simpan > Nonaktifkan. Klik ikon simpan > Pertahankan untuk mulai menyimpan 
informasi kursi kembali.

Fungsi Kartu NFC
Gunakan aplikasi Pemrograman Kartu NFC Shure gratis (tersedia di www.shure.com) untuk memrogram kartu identifikasi NFC 
dengan nama peserta pertemuan.

Aplikasi Pemrograman Kartu NFC ini dirancang untuk bekerja dengan antarmuka ganda ACOS3 atau kartu tanpa kontak, 
seperti MXCDualCard. Gunakan pemogram kartu USB ACR1252U (www.acs.com.hk) untuk menulis nama peserta pada kartu 
identifikasi.

Agar NFC dapat berfungsi untuk unit konferensi:

Buka Kontrol Rapat > Lanjutan > Aktifkan NFC.
Masukkan kartu NFC ke dalam unit konferensi sehingga peserta diidentifikasi berdasarkan namanya.

Catatan: Kartu NFC tidak didukung pada unit konferensi delegasi rangkap.

Prioritas Bicara
Ketika fungsi interupsi pembicara diaktifkan, peserta dapat menginterupsi satu sama lain dalam daftar pembicara berdasarkan 
prioritas bicara dan peran mereka.

Secara manual sesuaikan prioritas bicara dari setiap peserta untuk memenuhi kebutuhan pertemuan Anda.

Contoh pengaturan prioritas bicara:

Beberapa Ketua
Tetapkan ketua peringkat tertinggi pada posisi 5
Tetapkan ketua lainnya pada posisi 4

Delegasi Berperingkat 
Tinggi

Tempatkan delegasi normal pada posisi 1 (default)
Tempatkan delegasi berperingkat tinggi pada posisi 2

Menyesuaikan Prioritas Bicara
Untuk menyesuaikan prioritas bicara tanpa mengubah peran peserta:

Buka aplikasi web ke tab Perangkat.
Pilih peserta yang ada dalam tabel untuk membuka panel properti.
Perluas properti tambahan dan sesuaikan prioritas bicara untuk peserta tersebut.
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Interupsi Pembicara Aktif
Ketika interupsi diperbolehkan, seorang peserta yang menyalakan mikrofonnya akan menimpa fungsi mikrofon orang terakhir 
dalam daftar pembicara. Mode yang berbeda menentukan perilaku aktivasi mikrofon ketika daftar pembicara penuh.

Untuk mengubah mode interupsi:

Buka Kontrol Rapat > Lanjutan > Gangguan speaker aktif
Pilih mode:

Tidak diizinkan
Prioritas bicara yang lebih tinggi diperbolehkan (default)
Prioritas bicara yang sama atau lebih tinggi diizinkan

Lihat Prioritas Bicara untuk informasi mengenai cara penyesuaian prioritas masing-masing peserta.

Gaya Aktivasi Mikrofon
Mode bicara menentukan cara peserta menggunakan mikrofonnya dalam latar kelompok. Beberapa faktor dapat memengaruhi 
persyaratan pertemuan dan sikap dalam jalannya pertemuan: ukuran ruangan, jumlah peserta, formalitas acara, dan 
ketersediaan staf dukungan teknis. Mode bicara menangani faktor-faktor ini dengan prasetel untuk mengontrol perilaku 
mikrofon.

Mode Deskripsi Cara Kerja

Otomatis (default)

Tekan untuk berbicara 
Tombol bicara menyala pada mikrofon peserta. Tidak ada 
antrean permintaan: jika daftar pembicara penuh, mikrofon 
tidak menyala.

FIFO (First In, First Out)

Antrean permintaan 

otomatis

Tombol bicara menambahkan peserta ke sistem antrean. 
Mikrofon selanjutnya dalam antrean menyala secara otomatis 
setelah ada satu ruang yang kosong dalam daftar pembicara. 
Begitu daftar pembicara penuh, peserta akan ditempatkan ke 
dalam antrean permintaan sesuai urutan waktu.

Manual

Antrian permintaan 

terkendali

Tombol Bicara menambahkan peserta ke antrean permintaan 
yang dikelola oleh ketua atau operator.

Handsfree

Berbicara ke mikrofon

Mikrofon menyala secara otomatis saat ketua atau delegasi 
berbicara. Lihat Mode Handsfree untuk informasi lebih lanjut.

Catatan: Prioritas bicara dapat memengaruhi pembicara dan daftar permintaan. Pembicara baru dengan prioritas yang lebih tinggi dapat secara otomatis 
mengganti mikrofon yang diaktifkan sebelumnya jika pembicara tersebut memiliki prioritas yang lebih rendah. Lihat Prioritas Bicara untuk detail 
selengkapnya.

Mengubah Mode Bicara
Mode bicara adalah pengaturan sistem yang berlaku untuk semua unit konferensi yang tercatat dengan titik akses.
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Gunakan salah satu metode berikut untuk mengubah mode bicara:

Aplikasi jaringan: Kontrol Pertemuan > Dasar > Mode bicara

Catatan: Ketua juga dapat mengubah mode bicara dari tampilan ketua.

Menu LCD titik akses: Meeting Ctrls > Mode bicara 

Mode Handsfree
Unit konferensi menggunakan deteksi suara untuk menyalakan mikrofon secara otomatis jika ketua atau delegasi sedang 
berbicara pada mikrofon. Unit konferensi diatur ke delegasi rangkap dan peran pendengar tidak akan menyala dengan aktivasi 
suara. Peran ini harus menggunakan tombol bicara atau diaktifkan oleh ketua. Peran lingkungan tidak akan bekerja dalam 
mode ini, jadi gunakan fitur Mikrofon terakhir tetap terbuka untuk menambahkan derau lingkungan ke gabungan suara 
ruangan.

Buka aplikasi web > Kontrol Rapat > Mode Handsfree untuk mengubah pengaturan deteksi suara:

Turunkan ambang batas deteksi suara untuk menjadikan mikrofon lebih sensitif terhadap suara, atau naikkan ambang 
batas untuk menjadikan mikrofon tidak begitu sensitif.
Atur waktu pelepasan deteksi suara untuk mematikan mikrofon setelah tidak ada yang berbicara dalam durasi waktu 
lama.
Pilih Mikrofon terakhir tetap terbuka untuk menjaga mikrofon aktif terakhir tetap menyala.
Atur waktu gema ruangan untuk mencegah mikrofon tambahan menyala selama gema dalam ruangan. Ini dapat 
bermanfaat di ruang permukaan dengan banyak permukaan reflektif (kaca, beton, batu, dsb.)
Atur ambang batas untuk aktivasi mikrofon tambahan guna menentukan seberapa keras peserta selanjutnya harus 
berbicara dibandingkan dengan peserta lainnya sebelum mikrofonnya dinyalakan.

Praktik Terbaik untuk Mode Handsfree
Gunakan mode interupsi pembicara aktif secara terbatas. Hindari Prioritas bicara yang setara atau lebih tinggi diizinkan
saat dalam mode handsfree.
Atur jumlah maksimum pembicara aktif dan jumlah maksimum delegasi aktif yang lebih tinggi dari yang Anda lakukan 
untuk rapat serupa dalam mode otomatis.
Turunkan volume loudspeaker untuk mengurangi aktivasi mikrofon yang tidak disengaja.

Mengatur Jumlah Pembicara Aktif
Sistem MXCW memungkinkan hingga 8 pembicara aktif. Setelah daftar pembicara penuh, peserta harus menunggu hingga 
gilirannya untuk berbicara. Jika mereka mencoba untuk berbicara sebelum gilirannya, cincin LED mikrofonnya akan berkedip 
sebentar dan kemudian mati sebagai pengingat.

Untuk mengatur jumlah pembicara:

Buka Kontrol Pertemuan > Dasar.
Gunakan tanda plus (+) dan tanda minus (−) untuk mengubah jumlah pembicara.

Total: Total jumlah delegasi aktif dan perangkat ketua. Ini merupakan jumlah orang maksimal mutlak yang dapat 
mengarah ke suara ruangan pada saat bersamaan.
Delegasi: Jumlah mikrofon delegasi yang dapat dibuka secara bersamaan (tidak disertakan ketua).
Permintaan Maksimal: Jumlah total peserta yang dapat berada dalam antrean permintaan. Ini hanya tersedia 
dalam mode Manual dan FIFO.
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Cara Terbaik Mengatur Pembicara Aktif
Tambahkan peserta ekstra ke jumlah total pembicara sehingga ketua dapat berbicara kapan saja.
Ketika menggunakan mode First In, First Out (FIFO), tetapkan bahwa jumlah maksimum pembicara adalah 1 sehingga 
peserta harus menunggu untuk berbicara sampai yang lain selesai.
Jaga slot mikrofon tetap tersedia untuk panggilan jarak jauh.

Mencegah Konflik Tombol Bicara
Untuk mencegah konflik antara peserta dan administrator atau ketua yang berusaha untuk melakukan tindakan yang sama 
pada sebuah unit:

Buka Kontrol Pertemuan > Tingkat Lanjut > Izin mikrofon mati.
Pilih Cegah penekanan ganda pada tombol Bicara.
Atur jumlah waktu (dalam detik) untuk unit konferensi untuk mendaftarkan penekanan kedua.
Opsional: Izinkan delegasi membatalkan penekanan tombol bicara administrator atau ketua dengan menahan tombol 
bicara selama durasi yang ditetapkan antara 1–120 detik.

Mengubah Izin Mikrofon Peserta Mati
Untuk mengizinkan hanya administrator atau ketua untuk mematikan mikrofon peserta:

Buka Kontrol Pertemuan > Tingkat Lanjut > Izin mikrofon mati.
Pilih Hanya admin/ketua dapat mematikan mikrofon peserta.

Pengaturan Audio dan Perutean Saluran
Sistem MXCW mendukung saluran jaringan nirkabel, analog, dan Dante untuk rentang aplikasi dan instalasi yang luas. 
Gunakan aplikasi web guna menyesuaikan sistem audio untuk pertemuan Anda.
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Saluran Audio MXCW

① Jaringan nirkabel 
MXCW

Audio nirkabel terenkripsi antara titik akses dan unit konferensi:

8 saluran uplink untuk pembicara aktif
9 saluran mendengarkan downlink (1 gabungan suara + 8 saluran interpretasi)

② Audio Analog

Konektor XLR pada titik akses:

1 saluran input
1 saluran output
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③ Audio jaringan Dante

Saluran audio digital melalui jaringan Ethernet:

10 saluran input
10 saluran output

Setelah sinyal audio ditambahkan ke sistem MXCW, mixer matriks internal merutekan sinyal audio antara input dan output, 
untuk perutean yang sederhana dan fleksibel:

Kirim gabungan suara ke beberapa output untuk perekaman, penyiaran, dan ruang mendengarkan (spillover).
Menambahkan sumber suara eksternal ke gabungan suara, seperti mikrofon bodypack untuk penyaji.
Merekam semua mikrofon yang aktif pada saluran audio terpisah untuk perekaman resmi.

Deskripsi Perutean MXCW
Lihat tabel untuk berbagai opsi perutean MXCW.

Deskripsi Perutean Audio MXCW

Rute Deskripsi Saluran yang tersedia Jalur aplikasi web

Saluran input

Pantau dan sesuaikan sinyal 
di setiap saluran input:

Sinyal audio
Volume dan bisu
AGC dan EQ

1 Input analog
10 Input Dante

aplikasi web > Audio > Input

Mix grup

1 atau lebih sumber untuk 
setiap mix grup:

Nomor kursi
Saluran input

Gabungan suara ruang
8 mix grup

aplikasi web > Audio > Mix 
kelompok

Saluran output

Pilih sumber untuk setiap 
saluran output:

Gabungan suara ruang atau 
grup
Slot mikrofon
Saluran input

1 Output analog
10 Output Dante

aplikasi web > Audio > Output

Audio nirkabel MXCW
Audio nirkabel terenkripsi antara titik akses dan unit konferensi:
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Saluran 
Berbicara 
(Uplink)

8 saluran uplink disediakan untuk pembicara aktif. Saat peserta menyalakan mikrofonnya, mereka akan 
ditambahkan ke saluran ini.Bergantung pada acara Anda, Anda mungkin ingin menurunkan batas 
pembicara atau menambahkan peran ketua kepada peserta tertentu.

Lihat Mengonfigurasi Peserta untuk informasi selengkapnya.

Hingga 8 Pembicara

Saluran 
Mendengarkan 
(Downlink)

1 saluran Lantai tetap pada speaker dan headphone
8 saluran interpretasi yang dapat diberikan pada headphone
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Suara ruangan dan interpretasi

Gabungan Suara Ruang
Setiap kali mikrofon dihidupkan, audio diarahkan ke gabungan suara ruangan secara default. Gabungan suara ruangan ini 
menggabungkan semua pembicara aktif dan mengirimkan sinyal tersebut ke unit peserta lain agar dapat terdengar.

Dengarkan gabungan suara ruang pada pengeras suara unit atau saluran headphone.
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Pengeras suara: Gabungan suara ruang selalu menjadi sumber pengeras suara
Headphones: Gabungan suara ruang juga tersedia pada saluran headphone (Ch. 0)

Memonitor Mikrofon Aktif
Gunakan sistem MXCW aplikasi web untuk memantau dan menyesuaikan slot mikrofon bagi audio yang berkontribusi pada 
gabungan suara ruangan. Buka Audio > Mikrofon aktif.

Sambungan Analog
Menyambungkan dengan mudah peralatan tambahan menggunakan konektor analog XLR pada titik akses MXCW. Pemakaian 
umum mencakup menambahkan Q&A atau mikrofon presenter, mengirim audio ke umpan siaran, atau menghubungkan ke 
sistem konferensi jarak jauh.

Konektor Analog Titik Akses

Melepaskan penutup untuk mengakses konektor analog
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Menghubungkan Perangkat Analog
Menghubungkan perangkat audio tingkat saluran:

Input XLR dari mixer atau penerima nirkabel (rute default ke suara gabungan)
Output XLR ke sistem rekaman, pengeras suara, atau konferensi jarak jauh (sumber default adalah gabungan 
suara)

Lakukan pemeriksaan suara menggunakan level bicara normal dengan mikrofon MXCW lainnya. Untuk mendapatkan 
hasil terbaik:

Selalu aktifkan AGC untuk memastikan sinyal terpadu secara alami dengan sumber MXCW lainnya
Gunakan filter pemerataan untuk mengurangi suara yang tidak diinginkan seperti HVAC.

Contoh Input Analog

Kontrol Penguatan Otomatis (AGC)
Kontrol penguatan otomatis menyesuaikan level saluran untuk memastikan volume yang konsisten untuk semua pembicara, 
dalam semua skenario. Untuk suara yang lebih lirih, fitur ini meningkatkan penguatan; untuk suara yang lebih nyaring, fitur ini 
melemahkan sinyal.

Untuk menghasilkan performa terbaik, disarankan agar AGC diaktifkan untuk semua input. Ini berarti bahwa semua penyetelan 
level akan dibuat secara otomatis oleh AGC dan kontrol manual level input yang menggunakan fader saluran dihambat.
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Bila perlu, mungkin bisa membuang fungsi AGC dengan landasan saluran demi saluran. Hal ini mungkin dilakukan dengan 
menonaktifkan AGC saluran, dan kemudian secara manual menyesuaikan level input dengan fader saluran yang sesuai.

Aktifkan atau nonaktifkan AGC dengan salah satu cara berikut:

Masuk ke Audio > Mikrofon aktif dan klik tombol AGC.
Pilih perangkat yang diinginkan dari tab Perangkat dan centang kotak Aktifkan AGC.
Untuk input analog dan Dante, masuk ke Audio > Input dan klik tombol AGC.

Menambahkan Sumber Lain ke Gabungan Suara Ruang
Menambahkan sumber audio lain agar bercampur dengan gabungan suara mikrofon nirkabel MXCW.

1 input analog XLR pada titik akses secara otomatis diarahkan ke lantai
10 saluran jaringan digital Dante dapat dipilih untuk perutean

Hubungkan sumber suara ke sistem:
Input analog: Hubungkan sumber audio ke input XLR pada titik akses.

Tips: Balik sakelar pengangkatan ground jika suara berdengung atau menggumam terjadi karena loop ground.

Audio digital: Arahkan audio ke salah satu saluran Dante MXCW menggunakan perangkat lunak Pengendali Dante.
Pastikan sumber dipilih pada kelompok suara ruang.

Jika perlu, sesuaikan level volume atau EQ agar sesuai dengan level input lainnya Audio > Input.

Tip: Selalu gunakan AGC on each channel for automatic, continuous volume optimization.

Memisahkan Mikrofon dari Lantai
Secara default, audio dari mikrofon aktif mana saja dirutekan ke gabungan suara ruangan. Namun demikian, Anda dapat 
menghapus unit konferensi dari gabungan suara ruangan jika Anda tidak menghendakinya masuk ke loudspeaker.

Misalnya, unit konferensi ketua dapat direkam tapi dijaga tetap bersifat pribadi (dikeluarkan dari gabungan suara ruang). 
Lepaskan dari gabungan suara ruang dan rutekan ke kelompok lain yang terhubung ke sistem rekaman untuk tujuan 
pengarsipan.

Buka Audio > Gabungan kelompok > Suara ruang.
Cari kursi yang Anda kehendaki untuk dipisahkan dan hapus pilihannya.

Tips: Pilih Hanya tampilkan kursi yang terhubung untuk memfilter kursi yang belum ditempati.
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Rutekan audio dari kursi itu ke kelompok lain. Buka kelompok yang diizinkan, lalu pilih kursi.

Pilih kelompok tersebut sebagai sumber saluran output.

4a. Tekan Pilih sumber

4b. Pilih mix kelompok di mana kursi tersebut diarahkan.
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Kelompok ini (dengan kursi yang dipisahkan dari gabungan suara ruang) sekarang diarahkan ke saluran output dan siap untuk 
perekaman, penyiaran, atau aplikasi lainnya.

Mengisolasi Peserta di Saluran Output Terpisah

8 Pembicara Aktif atau Kurang
Masukkan setiap peserta ke kelompok campuran mereka sendiri untuk merekamnya secara individual pada saluran yang telah 
ditentukan.

Buka campuran grup pertama (A). Pilih kursi pertama. Untuk referensi mudah, ganti nama grup sesuai kursi tersebut.

Ulangi untuk sisa campuran kelompok (B-H).
Buka tab Output.
Untuk saluran output Dante pertama, pilih Mix A untuk sumber input.
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Ulangi untuk sisa output.

Lebih dari 8 Pembicara Aktif
Untuk merekam lebih dari 8 pembicara aktif sekaligus, arahkan 8 slot mikrofon (bukan kursi yang dirutekan ke campuran) ke 
saluran output.

Perlu diingat bahwa saluran tidak akan diberikan secara permanen kepada peserta tertentu. ‘Pengisian’ slot 8 mikrofon 
nirkabel dimulai dengan slot 1 dan meningkat dengan semakin banyaknya mikrofon yang aktif. (Slot 1 selalu diisi setiap kali 
mikrofon aktif.) Oleh karena itu metode ini memungkinkan perekaman yang bersih, tetapi pelabelan tidak akan mengikuti 
peserta berdasarkan kursi.

Tetapkan jumlah mikrofon aktif dan delegasikan mikrofon ke 8 (maksimum).
Buka tab Output.
Untuk saluran output Dante pertama, pilih Slot mikrofon 1 untuk sumber input.

Ulangi untuk slot mikrofon yang tersisa.
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Sinyal Audio Darurat
Untuk bersiap-siap jika terjadi keadaan darurat, hubungkan sinyal audio Pesan Evakuasi Darurat (Emergency Evacuation 
Message/EEM) ke Input XLR analog atau salah satu dari 10 saluran input Dante. Sistem akan mendeteksi jika sinyal EEM ada 
dan mendistribusikannya ke loudspeaker dan semua koneksi output.

Buka Input > Audio.
Buka menu dropdown audio darurat, lalu sambungkan sinyal EEM ke saluran Dante (misalnya: Dante input 1) atau 
konektor XLR pada titik akses.

Catatan: Audio kembali normal setelah berada di bawah ambang batas selama 5 detik.

Interpretasi Bahasa
Ada 8 saluran audio tersedia untuk penjurubahasaan. Dalam pertemuan multi-bahasa, para peserta berbicara dalam bahasa 
asli mereka ke mikrofon, dan mendengarkan pengalihan bahasanya melalui headphone. Unit konferensi dikonfigurasi ke peran 
pemanggil juga memiliki akses ke saluran penjurubahasaan.

Menyusun Saluran Interpretasi
Gunakan aplikasi web titik akses untuk mengatur saluran interpretasi bagi unit konferensi.

Buka Audio > Juru Bahasa.
Pilih bahasa yang diinginkan dari menu dropdown.
Tekan Assign Source (Tetapkan Sumber) dan pilih dari input analog yang tersedia atau 10 input Dante.
Klik pengalih saluran untuk mengaktifkan saluran interpretasi.
Ulangi langkah-langkah di atas untuk membuat hingga 8 saluran interpretasi.

Saluran Juru Bahasa Unit Konferensi
Unit konferensi, termasuk headphone dan output pemanggil jarak jauh untuk mendengarkan saluran juru bahasa atau peserta 
lain di saluran suara ruangan. Setiap peserta memilih salurannya dari layar sentuh unit konferensi.

Para peserta memilih salah satu saluran untuk mendengarkan diskusi dalam bahasa mereka selama acara multibahasa. 
Sumber audio datang dari input analog atau salah satu input Dante.

Saluran suara ruang digunakan oleh juru bahasa untuk menyediakan penjurubahasaan simultan dari diskusi. Saluran ini juga 
dapat dipilih oleh para peserta lainnya untuk mendengarkan saluran ruang pada headphone atau pada panggilan jarak jauh.

Untuk memilih Saluran Headphone:

Hubungkan headphone ke jack headphone di salah satu sisi unit konferensi.

Tekan  ikon headphone di layar sentuh dan pilih saluran dari daftar.
Atur volume headphone menggunakan tombol-tombol kontrol pada unit.

Untuk memilih saluran pemanggil jarak jauh:

Sambungkan perangkat seluler ke colokan TRRS di belakang unit konferensi.

Tekan  ikon telepon di layar sentuh dan pilih saluran dari daftar.



Shure Incorporated

62/93

•
•

Jaringan Audio Digital
Audio digital Dante dibawa melalui Ethernet standar dan beroperasi menggunakan protokol internet standar. Dante 
memberikan latensi yang rendah, sinkronisasi jam yang ketat, dan Kualitas Layanan (Quality-of-Service/QoS) yang tinggi 
untuk memberikan pengiriman audio yang tepercaya ke berbagai perangkat Dante. Audio Dante dapat berdampingan di 
jaringan yang sama sebagai data IT dan data kontrol, atau dapat diatur untuk menggunakan jaringan yang ditetapkan.

Audio Jaringan Dante
Hubungkan audio jaringan Dante ke sistem MXCW.

Hubungkan jaringan perangkat

10 saluran input, berguna untuk:

Mikrofon aktif Dante, seperti Microflex Tingkat Lanjut  Plafon dan Table Arrays
Output dari mixer otomatis atau sistem kamar

® ™
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Sinyal konferensi video audio jarak jauh

10 saluran output, berguna untuk:

Sistem perekaman untuk pengarsipan
Acara siaran langsung
Feed konferensi video audio jarak dekat

Perutean Saluran Dante
Gunakan perangkat lunak Dante Controller gratis dengan Audinate  untuk merutekan saluran Dante masuk dan keluar dari 
sistem MXCW.

Rekomendasi Sakelar untuk Jaringan Dante
Selain persyaratan jaringan dasar, jaringan audio Dante harus menggunakan sakelar jaringan Gigabit atau router dengan fitur 
sebagai berikut:

Port gigabit
Quality of Service (QoS) (Kualitas Servis) dengan 4 antrian
Diffserv (DSCP) QoS, dengan prioritas ketat
Dianjurkan: Sakelar dikelola untuk memberikan rincian informasi tentang pengoperasian setiap tautan jaringan (kecepatan 
port, kesalahan penghitung, bandwidth digunakan)

Pengaturan QoS (Kualitas Layanan)
Pengaturan QoS menetapkan prioritas pada paket data khusus di jaringan, sehingga memastikan keandalan audio pada 
jaringan yang lebih besar dengan lalu lintas berat. Fitur ini tersedia pada sebagian besar pengalihan jaringan terkelola. 
Meskipun tidak diperlukan, disarankan untuk menetapkan pengaturan QoS.

Catatan: Koordinasikan perubahan dengan administrator jaringan agar tidak mengganggu layanan.

Untuk menetapkan nilai QoS, buka antarmuka pengalihan dan gunakan tabel berikut untuk menetapkan nilai antrean yang 
terkait dengan Dante .

Tetapkan kemungkinan nilai tertinggi (ditunjukkan sebagai 4 dalam contoh ini) untuk kejadian PTP waktu-kritis
Gunakan nilai prioritas menurun untuk setiap paket yang tersisa.

Nilai Prioritas QoS Dante

Prioritas Penggunaan Label DSCP Heks Desimal Biner

Tinggi (4)
Kejadian PTP 
kritis waktu

CS7 0x38 56 111000

Medium (3) Audio, PTP EF 0x2E 46 101110

Rendah (2) (dicadangkan) CS1 0x08 8 001000

Tidak Ada (1) Lalu lintas lainnya BestEffort 0x00 0 000000

Note: Pengelolaan pengalihan mungkin bervariasi menurut produsen dan jenis pengalihan. Lihat panduan produk produsen untuk detail konfigurasi khusus.

Untuk informasi selengkapnya mengenai persyaratan dan jaringan Dante, kunjungi www.audinate.com.

Terminologi Jaringan
PTP (Precision Time Protocol): Digunakan untuk mensinkronkan jam dalam jaringan

®

®
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DSCP (Titik Kode Layanan yang Dapat Dibedakan): Metode identifikasi terstandardisasi untuk data yang digunakan dalam 
prioritas QoS lapisan 3

Enkripsi Audio Jaringan Dante
Audio dienkripsi menggunakan Advanced Encryption Standard (AES-256), seperti yang ditetapkan oleh publikasi National 
Institute of Standards and Technology (NIST) FIPS-197 dari Pemerintah AS.

Untuk mengaktifkan enkripsi:

Buka menu Pengaturan dan pilih Enkripsi.
Klik Enable Encryption.

Penting supaya enkripsi befungsii::

Enkripsi harus diaktifkan atau dinonaktfikan secara universal pada semua perangkat Shure yang tersambung.
AES67 harus dinonaktifkan di Dante Controller untuk mengaktifkan atau menonaktifkan enkripsi.

Jaringan
Praktik Jaringan Terbaik
Gunakan praktik terbaik berikut saat mengatur jaringan untuk memastikan komunikasi yang andal:

Selalu gunakan topologi jaringan “star” dengan menyambungkan tiap komponen langsung ke sakelar atau router.
Sambungkan semua perangkat jaringan Shure ke jaringan yang sama dan atur ke subnet yang sama. Ini berlaku untuk 
semua perangkat yang sinyal audionya harus dirutekan di antaranya (dikelola melalui Dante Controller). Ini juga 
diperlukan untuk membuka aplikasi webuntuk perangkat.
Perangkat pada jaringan terpisah memerlukan prosesor audio atau perangkat lunak konferensi untuk membawa audio di 
antaranya.
Gunakan hanya 1 server DHCP per jaringan. Nonaktifkan DHCP yang ditujukan ke server tambahan.
Nyalakan sakelar dan server DHCP sebelum perlengkapan MXCW.
Untuk memperluas jaringan, gunakan banyak sakelar Ethernet dalam topologi star.
Semua perangkat harus menggunakan level revisi firmware yang sama.

Pengaturan IP Perangkat
Konfigurasikan IP

Atur mode IP pada antarmuka jaringan yang dipilih:

Auto (DHCP): Untuk penetapan otomatis alamat IP.
Manual (Statik): Untuk alamat IP Statis.

Pengaturan IP
Lihat dan ubah Alamat IP, Subnet Mask, dan Gateway untuk setiap antarmuka jaringan.

Alamat MAC
Identifikasi unik antarmuka jaringan.
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Mengonfigurasi Pengaturan IP
Konfigurasi IP dikelola melalui web application atau layar LCD Titik Akses. Secara default, konfigurasi diatur ke mode Otomatis 
(DHCP). Mode DHCP memungkinkan perangkat untuk menerima pengaturan IP dari server DHCP, atau secara otomatis 
masuk kembali ke pengaturan Link-Local saat DHCP tidak ada yang tersedia. Alamat IP juga diatur secara manual.

Untuk mengonfigurasi properti IP pada aplikasi web:

Buka aplikasi web.
Masuk ke Pengaturan dan pilih Jaringan.
Pilih Otomatis atau Manual. Jika Otomatis digunakan, alamat akan ditetapkan secara otomatis. Lihat Menetapkan 
Alamat IP Statis Secara Manual untuk pengaturan Manual.

Menetapkan Alamat IP Statis Secara Manual
Untuk menetapkan alamat IP secara manual:

Buka aplikasi web.
Buka tab Pengaturan dan pilih Jaringan.
Pilih Manual sebagai konfigurasi IP.
Masukkan alamat IP, penyamaran Subnet, dan alamat Gateway.
Klik Terapkan setelah selesai.

Pengaturan Latensi
Latensi adalah jumlah waktu untuk sinyal berjalan melintasi sistem ke output perangkat. Untuk memperhitungkan perbedaan 
dalam waktu latensi antara perangkat dan saluran, Dante memiliki pilihan pengaturan latensi yang telah ditentukan 
sebelumnya. Bila pengaturan yang sama dipilih, ini memastikan semua perangkat Dante di jaringan selaras.

Nilai latensi ini harus digunakan sebagai titik awal. Untuk menentukan latensi yang tepat untuk digunakan bagi penyiapan 
Anda, terapkan pengaturan, kirim audio Dante antar perangkat Anda, dan ukur latensi sebenarnya di sistem Anda 
menggunakan perangkat lunak Dante Controller milik Audinate. Kemudian bulatkan ke pengaturan latensi terdekat yang 
tersedia, dan gunakan.

Gunakan perangkat lunak Dante Controller Audinate untuk mengubah pengaturan latensi.

Rekomendasi Latensi
Pengaturan Latensi Jumlah Maksimum Sakelar

0.25 md 3

0.5 ms (default) 5

1 ms 10

2 ms 10+

Menggunakan Aplikasi Web dengan Koneksi Nirkabel
Saat mengoperasikan aplikasi web melalui koneksi nirkabel, penting untuk mengatur router nirkabel secara tepat untuk kinerja 
terbaik. Sistem menjalankan beberapa protokol berbasis standar yang bergantung pada multicast. Koneksi nirkabel 
memperlakukan paket siaran dan multicast secara berbeda dari paket umum untuk alasan kompatibilitas. Dalam beberapa 
kasus, router nirkabel akan membatasi laju transmisi paket multicast menjadi nilai yang sangat lambat untuk aplikasi web agar 
dapat beroperasi dengan tepat.

Router nirkabel umumnya mendukung standar 802.11b, 802.11a/g, dan/atau 802.11n. Secara default, banyak router nirkabel 
dikonfigurasi untuk memungkinkan perangkat 802.11b yang lebih lama beroperasi melalui jaringan. Dalam konfigurasi ini, 
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router tersebut secara otomatis akan membatasi kecepatan data multicast (atau terkadang disebut sebagai ‘kecepatan dasar’, 
atau ‘kecepatan pengelolaan’) hingga 1–2 Mbps.

Catatan: Koneksi nirkabel hanya dapat digunakan untuk perangkat lunak kontrol. Audio jaringan tidak dapat ditransmisi melalui koneksi nirkabel.

Tip: Untuk konfigurasi mikrofon nirkabel yang lebih besar, direkomendasikan untuk meningkatkan kecepatan transmisi multicast untuk menyediakan 
bandwidth yang mencukupi.

Important: Untuk kinerja terbaik, gunakan router Wi-Fi yang tidak membatasi kecepatan multicast hingga 1–2 Mbps.

Shure merekomendasikan merek router nirkabel berikut:

Cisco
Linksys
Apple

IP Ports and Protocols

Shure Control

Port TCP/UDP Protocol Description
Factory 
Default

21 tcp FTP Required for firmware updates (otherwise closed) Closed

22 tcp SSH Secure Shell Interface Closed

23 tcp Telnet Not supported Closed

68 udp DHCP Dynamic Host Configuration Protocol Open

80* tcp HTTP Required to launch embedded web server Open

443 tcp HTTPS Not supported Closed

161 tcp SNMP Not supported Closed

162 tcp SNMP Not supported Closed

2202 tcp ASCII Required for 3rd party control strings Open

5353 udp mDNS Required for device discovery Open

5568 udp SDT Required for inter-device communication Open

8023 tcp Telnet Debug console interface Closed

8180 tcp HTML Required for web application Open

8427 udp Multcast SLP Required for inter-device communication Open

64000 tcp Telnet Required for Shure firmware update Open

†

†

†
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Dante Audio & Controller

Port TCP/UDP Protocol Description

[319-320]* udp PTP Dante clocking

2203 udp Custom Required for packet bridge

4321, 
14336-14600

udp Dante Dante audio

[4440, 4444, 
4455]*

udp Dante Dante audio routing

5353 udp mDNS Used by Dante

[8700-8706, 
8800]*

udp Dante Dante Control and Monitoring

8751 udp Dante Dante Controller

16000-65536 udp Dante Used by Dante

*These ports must be open on the PC or control system to access the device through a firewall.

These protocols require multicast. Ensure multicast has been correctly configured for your network.

AES67
AES67 merupakan standar audio jaringan yang memungkinkan komunikasi antar komponen perangkat keras yang 
menggunakan teknologi audio IP yang berbeda. Perangkat Shure ini mendukung AES67 untuk kompatibilitas yang 
ditingkatkan dalam sistem jaringan untuk aplikasi suara langsung, instalasi terintegrasi, dan siaran.

Informasi berikut ini sangat penting ketika memancarkan atau menerima sinyal AES67:

Perbarui perangkat lunak Dante Controller ke versi terbaru yang tersedia untuk memastikan tab konfigurasi AES67 
muncul.
Sebelum mengaktifkan atau menonaktifkan enkripsi pada aplikase web perangkat Shure, Anda harus menonaktifkan 
AES67 pada Dante Controller.
AES67 tidak dapat beroperasi ketika perangkat pemancar dan penerima mendukung Dante.

Dukungan Perangkat Shure: Dukungan Perangkat 2: Kompatibilitas AES67

Dante dan AES67 Dante dan AES67 No. Harus menggunakan Dante.

Dante dan AES67
AES67 tanpa Dante. Protokol jaringan 
audio lain dapat diterima.

Ya

Aliran Dante dan AES67 terpisah dapat beroperasi secara bersamaan. Jumlah total aliran ditentukan oleh batas aliran 
maksimal pada perangkat.

Mengirimkan Audio dari Perangkat Shure
Semua konfigurasi AES67 dikelola dalam perangkat lunak Dante Controller. Untuk informasi lebih lanjut, lihat panduan 
pengguna Dante Controller.

Buka perangkat pemancar Shure pada Dante Controller.
Aktifkan AES67.

†

†

†
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Nyalakan ulang perangkat Shure.
Buat aliran AES67 menurut petunjuk dalam panduan pengguna Dante Controller.

Menerima Audio dari Perangkat Menggunakan Protokol Jaringan Audio yang Berbeda
Perangkat pihak-ketiga: Jika perangkat keras mendukung SAP, aliran diidentifikasi dalam perangkat keras perutean yang 
digunakan perangkat. Jika tidak, untuk menerima aliran AES67, ID sesi dan alamat IP AES67 diperlukan.

Perangkat Shure: Perangkat pemancar harus mendukung SAP. Pada Dante Controller, sebuah perangkat pemancar (muncul 
sebagai alamat IP) dapat dirutekan seperti perangkat Dante lainnya.

Voting
Ketua mengontrol sesi voting dari unit konferensi atau tab voting dalam tampilan aplikasi web ketua. Gunakan aplikasi web 
untuk menyesuaikan pengaturan sesi voting, seperti:

Masukkan subjek voting yang akan muncul di atas tombol dan hasil voting, jika diinginkan
Jangan sertakan peserta dari sesi voting, jika diinginkan
Pilih 1 dari 6 konfigurasi voting

Mulai sesi voting:

Pilih konfigurasi voting.
Tekan Mulai.
Sebuah layar voting menampilkan semua unit konferensi dan peserta dengan hak voting dapat menampilkan voting 
mereka menggunakan layar sentuh.
Tekan Stop untuk mengakhiri sesi voting.

Konfigurasi Voting
Pada voting terbuka, pilihan peserta tetap dapat dilihat dan hasil voting sementara akan ditampilkan.

Pada voting rahasia, tidak ada indikasi yang terlihat mengenai bagaimana peserta melakukan voting dan hasil voting 
sementara tidak ditampilkan.

Konfigurasi Voting Layar Unit Konferensi

2-Tombol (Terbuka)
2-Tombol (Rahasia)

Voting 2-Tombol memungkinkan peserta untuk memilih 
salah satu dari "Ya" atau "Tidak".
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Konfigurasi Voting Layar Unit Konferensi

3-Tombol (Terbuka)
3-Tombol (Rahasia)

Voting 3-Tombol menambahkan opsi untuk memilih 
"Tidak Memberi Suara", yang mana secara formal 
menolak melakukan voting.

5-Tombol (Terbuka)
5-Tombol (Rahasia)

Voting 5-Tombol memungkinkan pengguna untuk 
menjawab pada skala dari “- -" ke “+ +." Respons ini 
dapat digunakan untuk menjawab polling.

Hasil Voting
Hasil sesi voting terbuka ditampilkan setelah sebuah voting selesai. Ketua dapat membagikan hasil voting rahasia dengan 
menekan Bagikan dari unit konferensi atau aplikasi web. Pilih Ekspor dari aplikasi web untuk mencetak, menyimpan file PDF, 
atau menyimpan file CSV.

Penting: Hasil voting tidak bisa dimunculkan kembali, dicetak, atau diekspor setelah voting selanjutnya dimulai atau hasil 
sudah dihapus.

Catatan: Hasil mungkin tidak selalu ditambahkan ke 100 persen dikarenakan pembulatan desimal.

Pemeliharaan Sistem dan Penyelesaian Masalah
Mengatasi Gangguan

Pemeriksaan Sistem Dasar
Periksa sistem Anda untuk perangkat keras dan koneksi dasar berikut:

Perangkat menerima daya dan dihidupkan
Kabel terhubung
Perangkat ada di jaringan yang sama
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Gangguan nirkabel
Pilih lebih banyak saluran 
nirkabel

Jika saluran nirkabel batal dipilih, tambahkan kembali ke pemindaian nirkabel dalam aplikasi 
web: Nirkabel > Pilih saluran nirkabel.

Menyesuaikan Daya FR
Turunkan daya RF dalam aplikasi web: Nirkabel > Daya RF.
Ini meningkatkan rasio sinyal-ke-derau tapi tidak menghilangkan gangguan. Buka 
aplikasi web: Nirkabel > Daya RF.

Pindahkan titik akses 
MXCW

Pindahkan titik akses ke titik lain di ruangan. Lihat Pemasangan untuk informasi 
selengkapnya. Lihat Instalasi untuk detail lebih lanjut.

Mengatur Ulang Perangkat
Perangkat Shure dirancang untuk bekerja sama langsung dari kotak. Sebelum instalasi baru, atau selama pemecahan 
masalah, mengatur ulang perangkat dapat bermanfaat untuk memastikan kompatibilitas sistem.

Sistem ini menyediakan 2 level pengaturan ulang yang dapat dipilih:

Pengaturan ulang jaringan: Hanya menghapus pengaturan jaringan dan menyediakan koneksi jaringan baru.
Pengaturan ulang sistem: Menghapus semua pengaturan perangkat dan sistem untuk mengatur ulang perangkat ke 
pengaturan standar pabrik.

Dari Perangkat Keras

Titik Akses

Tekan dan tahan tombol reset yang tersembunyi.

Pengaturan ulang jaringan:Tekan dan tahan selama 5 detik untuk mereset semua 
pengaturan jaringan dan merefresh koneksi jaringan.
Pengaturan ulang sistem:: Menghapus semua pengaturan perangkat dan sistem 
untuk mengatur ulang perangkat ke pengaturan standar pabrik.

Lihat Transceiver Titik Akses (MXCWAPT) untuk informasi lebih lanjut tentang perilaku 
LED saat pengaturan ulang.

Unit Konferensi
Akses menu teknisi dengan mengetuk  Ikon persneling. Ketika berada di bagian 
atas halaman pengaturan, tahan kenop kontrol volume dan ketuk sisi kanan layar.

Buka  layar informasi dan keuk Reset Standar Pabrik.

Stasiun Pengisian Daya 
Berjejaring

Tekan dan tahan tombol reset yang tersembunyi.

Pengaturan ulang jaringan: Tekan dan tahan selama 4 detik untuk mereset semua 
pengaturan jaringan dan merefresh koneksi jaringan.
Pengaturan ulang sistem: Menghapus semua pengaturan perangkat dan sistem untuk 
mengatur ulang perangkat ke pengaturan standar pabrik.
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Dari Perangkat Lunak

Titik Akses

Buka  Settings > Device reset Device reset . Pilih Reboot Perangkat 
atau Kembalikan ke pengaturan pabrik.

Unit Konferensi

Buka Devices dan pilih perangkat. Dari panel properti perangkat, buka 
pilihan lainnya dan pilih Atur ulang pabrik.

Stasiun Pengisian Daya 
Berjejaring

Buka  Settings > Device reset Device reset . Pilih Reboot Perangkat 
atau Kembalikan ke pengaturan pabrik.

Ekspor File Log
File log memberikan informasi aktivitas perangkat dan jaringan yang penting. Buka  Pengaturan dan klik Unduh log APT
untuk mengirimkan file log ke Dukungan Sistem Shure untuk pemecahan masalah.

Firmware
Pemutakhiran Firmware
Firmware adalah perangkat lunak yang dipasang di setiap komponen yang mengontrol fungsionalitas. Secara berkala, versi 
baru firmware dikembangkan untuk memberikan beragam fitur dan penyempurnaan tambahan. Anda dapat menginstal 
firmware menggunakan Shure Update Utility.

Unduh Shure Update Utility di shure.com.

Update Firmware untuk Unit Konferensi
Unggah update firmware MXCWAPT dan MXCW640 ke MXCWAPT mengggunakan alat Shure Update Utility.

Buka aplikasi web >  Settings > Firmware.
Pilih unit konferensi yang diinginkan.

Catatan: Diperlukan minimum 20 menit pengisian baterai untuk update firmware.

Klik Update.

https://www.shure.com
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Versi Firmware
Bila memperbarui firmware, perbarui semua perangkat keras ke versi firmware yang sama untuk menjamin operasi yang 
konsisten.

Firmware semua perangkat memiliki bentuk MAYOR.MINOR.PATCH (misalnya, 1.2.14). Pada kondisi minimum, semua 
perangkat di jaringan, harus memiliki versi nomor firmware MAYOR dan MINOR yang sama (misalnya, 1.2.x).

Menggunakan Sistem Kontrol Pihak Ketiga
Titik akses dan stasiun pengisian berjaringan terhubung ke sistem kontrol eksternal seperti AMX atau Crestron melalui 
Ethernet. Perangkat ini menerima perintah logika melalui jaringan. Banyak parameter yang dikontrol melalui aplikasi web dapat 
dikontrol melalui sistem kontrol pihak ketiga, menggunakan string perintah yang sesuai. Gunakan hanya satu pengontrol per 
sistem untuk menghindari konflik perpesanan. Untuk daftar lengkap string perintah, kunjungipubs.shure.com.

Koneksi: Ethernet (TCP/IP; pilih “Klien” dalam program AMX/Crestron)
Port: 2202

Spesifikasi
Sistem
Latensi

Input Mikrofon ke Pengeras Suara/Output Headphone 16 ms

Input Mikrofon ke Output Analog 9,2 ms

Input Analog ke Pengeras Suara/Output Headphone 7,7 ms

Respon Frekuensi
Output Headphone 100 Hz-20 kHz (+0.5dB/-3dB)

Output Pembicara 220 Hz-15 kHz (±10dB)

Total Distorsi Selaras
Output Headphone 0,06%,khas

Speaker Output 1%,khas

Rentang Dinamik
Output Headphone 100dB (Bobot),97dB (Tidak tertimbang),khas

Speaker Output (unweighted), typical 94dB (Bobot),91dB (Tidak tertimbang),khas

Pemrosesan Sinyal Digital
24-bit,48 kHz

http://www.shure.com
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Polaritas Audio
Tekanan positif pada diafragma mikrofon MXCW640 menghasilkan tegangan positif pada pin 2 dari output 
MXCWAPT XLR

Jarak Kerja
8 m (Rendah),15 m (Sedang),30 m (High),45 m (Maksimum )

Garis pandang ke MXCWAPT. Jarak aktual bergantung pada serapan sinyal RF, pantulan dan gangguan.

Keamanan
Enkripsi AES (Dante dan 802.11 a, g)

MXCWAPT

Input Analog
Tingkat Input Maksimum

Line 24,9 dBV

Aux 10,3 dBV

1% THD+N, Output Dante

Respons Frekuensi
Line 22 Hz-20 kHz (+0,5 dB/-3 dB)

Aux 22 Hz-20 kHz (+0,5 dB/-3 dB)

Diukur pada Output Dante

Total Distorsi Selaras
Line 0,03%, umum

Aux 0,02%, umum

Diukur pada Output Dante

Rentang Dinamik
Line 115 dB (berfokus A), 113 dB (Tidak berfokus), umum

Aux 112 dB (berfokus A), 110 dB (Tidak berfokus), umum

Diukur pada Output Dante

Praamplifier Equivalent Input Noise (EIN) (Kebisingan Input Setara)
Line -92 dBV (berfokus A), umum

Aux -104 dBV (berfokus A), umum
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Impedansi Input
Line 10 kΩ

Aux 12 kΩ

Konfigurasi
Seimbang

Jenis
Pemindahan Pin
Pinout XLR Standar

1=pentanahan, 2=audio +, 3=audio - )

Pengangkat GND
Kiri Pin 1=GND Terhubung

Kanan Pin 1=GND Tidak terhubung

Output Analog
Tingkat Output Maksimum
4,3 dBV

1%THD+N

Respons Frekuensi
1 Hz- 20 kHz (+0,5 dB/-3 dB

Audio yang Dimasukkan pada Input Dante

Total Distorsi Selaras
0,01%, umum

Audio yang Dimasukkan pada Input Dante

Rentang Dinamik
100 dB (berfokus A), 97 dB (Tidak berfokus), umum

Audio yang Dimasukkan pada Input Dante

Impedansi Beban
>600 Ω, umum

Jenis
3-pin XLR Jantan

Pemindahan Pin
Pinout XLR Standar

1=pentanahan, 2=audio +, 3=audio - )
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Pengangkat GND
Kiri Pin 1=GND Terhubung

Kanan Pin 1=GND Tidak terhubung

RF
WLAN Standar

IEEE 802.11 a, g

Pita Frekuensi
2,4 GHz ISM, 5 GHz UNII

Sensitivitas
-80 dBm pada 10% PER

Daya Output
1 mW (Rendah), 5 mW (Medium), 13 mW (Tinggi), 25 mW (Maksimum)

Jenis Antena
Proprietary Internal Bi-level Dual-band (PIFA), paten tertunda

Daya
Jenis Pasokan

Power Over Ethernet (PoE)

Voltase Persediaan
37–57 V

Pemakaian Daya
Maksimum 12,95 W, 6,5 W umum

Jaringan
Antarmuka

Ethernet Gigabit, audio digital Dante

Kecepatan Tautan
10/100/1000Mbps

Kemampuan Mengatasi Jaringan
DHCP atau IP address Manual

Panjang Kabel
maksimum 100 m
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Jenis Kabel
Cat 5e atau lebih tinggi

Jenis Konektor
RJ45

Layar
Jenis

LCD FFSTN Monokrom

Ukuran Tampilan
1,84 x 0,074 in. (46,7 x 18,8 mm)

Resolusi Tampilan
152 x 78 (78 ppi)

Mekanis
Dimensi
47,8 x 242,5 x 241,8 mm (1,88 x 9,55 x 9,52 in.)

Berat
1,15 kg

Wadah
Plastik Cetak, Aluminium Die-Casting

Jenis Pemasangan
Braket plafon atau dinding

Lingkungan
Kisaran Suhu Kerja

-7℃ (19,4℉) hingga 49℃ (120,2℉)

Suhu Penyimpanan
-29℃ (-20,2℉) hingga 60℃ (140℉)

Kelembaban Relatif
<95%

MXCW640

Input Mikrofon
Tingkat Input Nominal
-60 dBV



Shure Incorporated

77/93

Tingkat Input Maksimum
-1,5 dBV

Diukur pada Output Dante

Respons Frekuensi
20 Hz - 20 kHz (+0,5 dB/-3 dB)

Diukur pada Output Dante

Total Distorsi Selaras
0,04%, umum

Diukur pada Output Dante

Rentang Dinamik
112 dB berfokus A, 110 dB Tidak berfokus, umum

Diukur pada Output Dante

Praamplifier Equivalent Input Noise (EIN) (Kebisingan Input Setara)
-117 dBV berfokus A, umum

Impedansi Input
26 kΩ

Konfigurasi
Tidak Seimbang

Jenis
Soket Gooseneck Multipin Betina

Pemindahan Pin
Pinout Shure Khusus

Input Pemanggil Jarak Jauh
Tingkat Input Maksimum
1,6 dBV

Diukur pada Output Dante

Respons Frekuensi
30 Hz- 20 kHz (+0,5 dB/-3 dB

Diukur pada Output Dante

Total Distorsi Selaras
0,07%, umum

Diukur pada Output Dante
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Rentang Dinamik
95 dB berfokus A, 93 dB Tidak berfokus, umum

Diukur pada Output Dante

Praamplifier Equivalent Input Noise (EIN) (Kebisingan Input Setara)
-106 dBV berfokus A, umum

Impedansi Input
3,5 Ω

Konfigurasi
Tidak Seimbang

Jenis
TRRS 3,5 mm soket female

Pemindahan Pin
Pinout Standar CTIA/AHJ

Tip= Earpiece sisi kiri, Cincin 1= Earpiece sisi kanan, Cincin 2= Ground, Sleeve= Mikrofon

Input Mikrofon Headset
Tingkat Input Maksimum
-5,5 dBV

Diukur pada Output Dante

Respons Frekuensi
20 Hz- 20 kHz (+0,5 dB/-3 dB

Diukur pada Output Dante

Total Distorsi Selaras
0,07%, umum

Diukur pada Output Dante

Rentang Dinamik
94 dB berfokus A, 92 dB Tidak berfokus, umum

Diukur pada Output Dante

Impedansi Input
2,2 kΩ

Konfigurasi
Tidak Seimbang



Shure Incorporated

79/93

Jenis
TRRS 3,5 mm soket female

Pemindahan Pin
Pinout Standar CTIA/AHJ

Tip= Earpiece sisi kiri, Cincin 1= Earpiece sisi kanan, Cincin 2= Ground, Sleeve= Mikrofon

Output Pembicara
Level Output Nominal
72 dB SPL pada 0,5 m

Diukur dengan pengukur SPL menggunakan penimbangan dan perata-rataan cepat

Tingkat Output Maksimum
89 dB SPL pada 0,5 m

3% THD+N

Respons Frekuensi
220 Hz- 15 kHz (±10 dB)

Audio yang Dimasukkan pada Input Dante

Total Distorsi Selaras
1%, umum

Audio yang Dimasukkan pada Input Dante

Rentang Dinamik
94 dB berfokus A, 91 dB Tidak berfokus, umum

Output Headphone
Tingkat Output Maksimum
2,1 dBV

1% THD+N. Audio yang Dimasukkan pada Input Dante.

Respons Frekuensi
100 Hz- 20 kHz (+0,5 dB/-3 dB)

Audio yang Dimasukkan pada Input Dante

Total Distorsi Selaras
0,04%, umum

Audio yang Dimasukkan pada Input Dante

Rentang Dinamik
101 dB berfokus A, 99 dB Tidak berfokus, umum
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Audio yang Dimasukkan pada Input Dante

Impedansi Beban
>8 Ω, umum

Output headphone dilindungi dari arus pendek

Konfigurasi
Mono ganda

Akan mendorong stereo dan headphone mono

Jenis
TRRS 3,5 mm soket female

Pemindahan Pin
Pinout Standar CTIA/AHJ

Tip= Earpiece sisi kiri, Cincin 1= Earpiece sisi kanan, Cincin 2= Ground, Sleeve= Mikrofon

Output Pemanggil Jarak Jauh
Tingkat Output Maksimum
-29,1 dBV

1% THD+N. Audio yang Dimasukkan pada Input Dante.

Respons Frekuensi
4 Hz- 20 kHz (+0,5 dB/-3 dB)

Audio yang Dimasukkan pada Input Dante

Total Distorsi Selaras
0,07%, umum

Audio yang Dimasukkan pada Input Dante

Rentang Dinamik
87 dB berfokus A, 77 dB Tidak berfokus, umum

Audio yang Dimasukkan pada Input Dante

Impedansi Output
2 kΩ

Jenis
TRRS 3,5 mm soket female

Pemindahan Pin
Pinout Standar CTIA/AHJ

Tip= Earpiece sisi kiri, Cincin 1= Earpiece sisi kanan, Cincin 2= Ground, Sleeve= Mikrofon
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RF
WLAN Standar

IEEE 802.11 a, g

Pita Frekuensi
2,4 GHz ISM, 5 GHz UNII

Sensitivitas
-75 dBm pada 10% PER

Daya Output
1 mW (Rendah), 3 mW (Medium), 6 mW (Tinggi), 10 mW (Maksimum )

Jenis Antena
Proprietary Internal Bi-level Dual-band (PIFA), paten tertunda

NFC
Jangkauan Frekuensi Pembawa
13,56 MHz

Protokol Transmisi
ISO/IEC 14443

Jenis Antena
Antena Loop NFC Internal

Daya
Jenis Baterai

Shure

, Lithium-Ion

Konektor Baterai
Bilah kepemilikan

Voltase Baterai
3–4,2 V

Kemampuan Nominal
35 Wh

Pemakaian Daya
3 W, umum
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Waktu Pengoperasian
> 11 jam, umum

Waktu pengisian
6 jam: 30 menit umum jika dimatikan

8 jam umum jika dinyalakan

Ketika diisi daya dari port USB

USB
Rentang Tegangan Input
4,5–5,25 V

Pemakaian Daya
10 W maksimum

Kabel yang Direkomendasikan
28 AWG/1 P + 22 AWG/2 C, <1,5 m

Layar
Jenis

LCD TFT Warna dengan Layar Sentuh Kapasitif

Ukuran Tampilan
4,3 in. (109,2 mm)

Resolusi Tampilan
480 x 272 (128 ppi)

Mekanis
Dimensi
70,2 x 148 x 257,5 mm (2,8 x 5,8 x 10,1 in.)

Berat
1,21 kg dengan baterai, 1,025 kg tanpa baterai

Wadah
Plastik Cetak, Aluminium Die-Casting

Jenis Pemasangan
Baut segi enam M4
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Rentang Suhu
Kisaran Suhu Kerja
0  °C (−32 °F) hingga 35 °C (95 °F)

Kisaran Suhu Pengisian Daya
0 °C (32 °F) hingga 33 °C (91,4 °F)

Kisaran Suhu Penyimpanan
−20 °C (4 °F) hingga 50 °C (122 °F)

Kelembaban Relatif
> 95%

MXCWNCS
Jenis Baterai

Shure

Li-lon yang Dapat Diisi Ulang

Konektor Baterai
Bilah kepemilikan

Waktu pengisian
50% = 1,5 jam; 100% = 4 jam

Arus Pengisian
3,6 A

Persyaratan Daya
Input 100 hingga 240 V AC, 50/60 Hz, 2 A maksimum

Output 4,2 V DC maksimum, 160W maksimum

Koneksi Jaringan
RJ45  (Ethernet)

Koneksi Lain
IEC (daya)

Kemampuan Mengatasi Jaringan
DHCP atau IP address Manual

Jaringan Antarmuka
Ethernet 10/100 Mbp

Panjang Kabel
100 m maksimum
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Persyaratan Kabel
Cat 5e atau lebih tinggi

Wadah
Plastik Cetak, baja

Jenis Pemasangan
Permukaan meja, rak, atau dinding

Dimensi
72,4 mm  x   438,9 mm  x   193,5 mm  ( 2,9  in.  x   17,3  in.  x   7,6  in.)

Berat
2825 g

Kisaran Suhu Kerja
−20  °C (−4 °F) hingga 35 °C (95 °F)

Kisaran Suhu Pemakaian
−20  °C (−4 °F) hingga 35 °C (95 °F)

Pengosongan daya mungkin terjadi saat mode penyimpanan diaktifkan.

Kisaran Suhu Pengisian Daya
0 °C (32 °F) hingga 35 °C (95 °F)

Kisaran Suhu Penyimpanan
−29 °C (20,2 °F) hingga 60 °C (140 °F)

Terkait penyimpanan pengisi daya, bukan mode penyimpanan.

Kelembaban Relatif
<95%

SB930
SB930

3
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Aksesoris
Mini-shotgun gooseneck microphone for MXC and MXCW MXC406/MS

Cardioid gooseneck microphone for MXC and MXCW MXC416/C

Dualflex, cardioid gooseneck microphone for MXC and MXCW MXC416DF/C

Cardioid gooseneck microphone for MXC and MXCW MXC420/C

Dualflex, cardioid gooseneck microphone for MXC and MXCW MXC420DF/C

Cardioid gooseneck microphone for MXC and MXCW MXC425/C

Dualflex, cardioid gooseneck microphone for MXC and MXCW MXC425DF/C

Aksesori Opsional
Dual-Card for MXC, MXCW, and DCS; Quantity 10 MXCDUALCARD-10PK

Chairperson button set for MXCW640; Includes 1 of each: All Delegates Off, Mute 
All, Next On; Quantity 3

MXCW-ACC-CM

A and B buttons for MXCW640; Quantity 10 each MXCW-ACC-A/B

Mute button for MXCW640; Quantity 10 MXCW-ACC-M

Reply button for MXCW640; Quantity 10 MXCW-ACC-RPY
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Variasi Model Titik Akses
Daerah Model

Amerika Serikat MXCWAPT-A

Kanada dan Meksiko MXCWAPT-B

Jepang MXCWAPT-JP

Israel MXCWAPT-IL

Di seluruh dunia MXCWAPT-W

Titik akses MXCWAPT-W dapat diatur ke negara dan wilayah berikut:

MXCWAPT-W

Kawasan Negara

APAC (Asia Pasifik)
Australia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Malaysia, 
Selandia Baru, Pakistan, Filipina, Singapura, Korea Selatan, 
Taiwan, Thailand, Vietnam

Afrika Mesir, Ethiopia, Kenya, Maroko, Nigeria, Afrika Selatan

Amerika
Argentina, Brasil, Chile, Kolombia, Kosta Rica, Republik 
Dominika, El Salvador, Guatemala, Jamaika, Panama, Peru, 
Uruguay, Venezuela

EME

Austria*, Belgia*, Bulgaria*, Kroasia*, Siprus*, Republik 
Ceska*, Denmark*, Estonia*, Finlandia*, Prancis*, Jerman*, 
Yunani*, Hungaria*, Islandia*, Irlandia*, Italia*, Latvia*, 
Liechtenstein*, Lithuania*, Luksemburg*, Malta*, Belanda*, 
Norwegia*, Oman, Polandia*, Portugal*, Qatar, Rumania*, 
Rusia, Arab Saudi, Slowakia*, Slovenia*, Spanyol*, Swedia*, 
Swiss*, Turki, UEA, Inggris*

* bagian dari pencantuman Uni Eropa/EFTA di aplikasi web dan menu LCD.

Variasi Model Stasiun Pengisian Berjaringan
Semua termasuk kabel daya kecuali tercantum lain.

Wilayah Model

Amerika Serikat MXCWNCS-US

Argentina MXCWNCS-AR

Brasil MXCWNCS-BR
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Wilayah Model

Eropa MXCWNCS-E

Inggris MXCWNCS-UK

Jepang MXCWNCS-J

Cina MXCWNCS-CHN

Korea MXCWNCS-K

Taiwan MXCWNCS-TW

Australia MXCWNCS-AZ

India MXCWNCS-IN

Informasi Penting Produk
Informasi Keselamatan

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.
JANGAN halangi semua bukaan ventilasi. Berikan jarak yang cukup dengan lubang udara yang cukup dan pasang 
sesuai petunjuk pabrik.
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.
JANGAN abaikan tujuan keamanan steker terpolarisasi atau jenis pembumian. 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.
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.
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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CABUT perangkat ini selama petir atau bila tidak digunakan untuk waktu yang lama.
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.
Kebisingan Perangkat ini yang bersumber dari udara tidak melebihi 70dB (A).
Perangkat dengan konstruksi KELAS I harus dihubungkan ke stopkontak soket INDUK dengan sambungan 
pembumian pengaman.
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.

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.

PENCEGAHAN KEAMANAN
Kemungkinan hasil dari penggunaan yang salah ditandai dengan satu dari dua simbol - "PERINGATAN" dan "PERHATIAN" - 
tergantung pada bahaya yang akan terjadi dan parahnya kerusakan.

PERINGATAN: Mengabaikan peringatan ini dapat menyebabkan cidera berat atau kematian sebagai 
akibat operasi yang tidak tepat.

PERHATIAN: Mengabaikan pencegahan ini dapat menyebabkan cidera ringan atau kerusakan harta 
benda sebagai akibat operasi yang tidak tepat.

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 115 dB SPL 120 dB SPL
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selama ½ jam selama 15 menit Hindari atau bisa terjadi kerusakan

Catatan: Pakai produk ini hanya dengan catu daya yang disetujui agen yang memenuhi persyaratan regulasi setempat (misal., UL, CSA, VDE, CCC, 
INMETRO).

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
Jangan melakukan hubungan singkat; dapat menyebabkan terbakar atau kebakaran
Jangan mengisi 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 sejenisnya.
Jangan celup baterai ke dalam cairan, minuman, atau zat caiir lainnya.
Jangan pasang atau masukkan baterai dengan polaritas terbalik.
Jauhkan dari jangkauan anak kecil.
Jangan gunakan baterai yang tidak normal.
Kemas baterai dengan aman untuk pengangkutan.

Peringatan: Sebelum mengisi daya, pastikan produk berada pada suhu ruang, antara 0 sampai 45 °C (32 sampai 113 °F).

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及

功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時

方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及

醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

應避免影響附近雷達系統之操作。

高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

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.
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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.

Peralatan ini ditujukan untuk digunakan dalam aplikasi audio profesional.

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

Catatan: Perangkat ini tidak dimaksudkan untuk disambungkan langsung ke jaringan internet umum.

Peralatan ini hanya untuk penggunaan di dalam ruangan.
Personel pemasangan: Produk ini dirancang untuk aplikasi yang spesifik dan harus dipasang oleh personel yang kompeten 
dengan RF dan pengetahuan peraturan yang berkaitan. Pengguna umum tidak boleh berusaha memasang, atau mengubah 
pengaturan.

Sertifikasi
Penyesuaian EMC ke Lingkungan E2: Komersial dan Industri Ringan. Pengujian berdasarkan pada penggunaan jenis kabel yang disediakan dan dianjurkan. 
Penggunaan selain jenis kabel yang berpelindung dapat menurunkan performa EMC.

Perangkat ini memenuhi Bagian 15 Peraturan FCC. Pengoperasian tunduk kepada dua kondisi berikut ini: (1) perangkat ini 
kemungkinan tidak menyebabkan gangguan berbahaya, dan (2) perangkat ini harus menerima adanya gangguan, termasuk 
gangguan yang mungkin menyebabkan alat bekerja tidak sesuai yang diinginkan.

Peralatan ini memenuhi batas paparan radiasi FCC yang ditetapkan pada lingkungan yang tidak terkontrol. Peralatan ini harus 
dipasang dioperasikan dengan jarak minimal 20 cm di antara radiator & tubuh Anda.

Perangkat digital kelas B ini memenuhi Canadian ICES-003.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic 
Development Canada’s licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

This device may not cause interference.
This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no 
cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda 
causar su operación no deseada.

日本の電波法および電気通信事業法準拠。本デバイスは日本の電波法および電気通信事業法に基づく認証を受けています。本デ

バイスを改造しないでください（改造すると認証番号は無効になります）。

本製品が 5GHz 帯で使用するチャンネルは、下記の W52 、 W53 、 W56 の 3 タイプです。

タイプ チャンネル番号 周波数

W52

36 5.180 MHz

40 5.200 MHz

44 5.220 MHz

48 5.240 MHz

W53

52 5.260 MHz

56 5.280 MHz

60 5.300 MHz
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64 5.320 MHz

W56

100 5.500 MHz

104 5.520 MHz

108 5.540 MHz

112 5.560 MHz

116 5.580 MHz

120 5.600 MHz

124 5.620 MHz

128 5.640 MHz

132 5.660 MHz

136 5.680 MHz

140 5.700 MHz

W52 と W53 の帯域の電波は屋内でのみ使用可能です。

運用に際しての注意

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の

構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無

線局）が運用されています。

この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマ 　 チュア無線局が運用さ

れていないことを確認して下さい。

万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、 速やかに使用周波

数を変更するか又は電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混　 信回避のための処置等（例えば、パーティ

ションの設置など）についてご相談して下さい。

その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生

した場合など何かお困りのことが起きたときは、保証書に記載の販売代　 理店または購入店へお問い合わせください。代

理店および販売店情報は Shure 日本語ウェブサイト　 http://www.shure.co.jp でもご覧いただけます。

現品表示記号について

現品表示記号は、以下のことを表しています。 この無線機器は 2.4GHz 帯の電波を使用し、変調方式は「 DS-SS 」方式および

「 FH-SS 」方式、想定与干渉距離は 40m です。 2,400MHz ～ 2,483.5MHz の全帯域を使用し、移動体識別装置の帯域を回避する

ことはできません。

Klarifikasi EAC: Produk ini memenuhi peraturan kepatuhan Rusia serta persyaratan penandaan EAC.

http://www.shure.co.jp
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Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas 
devidamente autorizados.

Pembuangan ramah lingkungan

Peralatan listrik yang usang jangan dibuang bersama dengan sisa limbah, dan harus dibuang secara terpisah. Pembuangan 
pada titik pengumpulan komunal melalui orang pribadi adalah gratis. Pemilik peralatan yang usang bertanggung jawab untuk 
membawa peralatan ke titik pengumpulan ini atau ke titik pengumpulan serupa. Dengan sedikit usaha, Anda berkontribusi 
dalam mendaur ulang bahan mentah yang berharga dan pengobatan zat beracun.

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 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

Catatan: Lihat label tanda FCC, tanda CE, tanda RCM, dan rating listrik yang terletak pada sisi bawah tutup pengisi daya.

Merek Dagang
Audinate , logo Audinate, dan Dante adalah merek dagang Audinate Pty Ltd.®

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