
PETUNJUK PENTING KESELAMATAN
1. BACA petunjuk ini.
2. SIMPAN petunjuk ini.
3. PATUHI semua peringatan.
4. IKUTI semua petunjuk.
5. JANGAN gunakan perangkat ini dekat dengan air.
6. CUKUP DIBERSIHKAN dengan kain lap kering.
7. JANGAN halangi semua bukaan ventilasi. Berikan jarak yang cukup

dengan lubang udara yang cukup dan pasang sesuai petunjuk pabrik.
8. 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.

9. JANGAN abaikan tujuan keamanan steker terpolarisasi atau jenis pem-
bumian. 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.

10. LINDUNGI kabel listrik agar aman dari injakan atau jepitan, terutama
pada steker, stopkontak terbuka, dan titik yang menonjol dari perangkat.

11. HANYA GUNAKAN kelengkapan/aksesori yang ditetapkan pabrik.
12. 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.

13. CABUT perangkat ini selama petir atau bila tidak digunakan untuk waktu
yang lama.

14. 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.

15. JANGAN paparkan perangkat dengan tetesan dan percikan. JANGAN
letakkan benda yang penuh dengan cairan, seperti pot bunga di atas
perangkat tersebut.

16. Steker INDUK atau tusuk kontak harus tetap siap digunakan.
17. Kebisingan Perangkat ini yang bersumber dari udara tidak melebihi 70dB

(A).
18. Perangkat dengan konstruksi KELAS I harus dihubungkan ke stopkontak

soket INDUK dengan sambungan pembumian pengaman.
19. Untukmengurangi risiko kebakaran atau sengatan listrik, jangan paparkan

perangkat ini dengan hujan atau lembap.
20. Jangan coba-coba memodifikasi produk ini. Melakukannya dapat

menyebabkan cedera diri dan/atau kerusakan produk.
21. Jalankan produk ini di dalam jarak suhu kerja yang ditetapkan.

Simbol ini menunjukkan bahwa voltase yang berbahaya menim-
bulkan resiko atau sengatan yang ada di dalam unit ini.
Lambang 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.

Gambaran Umum
Catu daya AC/DC mode penyakelaran eksternal yang hemat energi, untuk
digunakan dengan produk Shure di seluruh dunia.

Spesifikasi
PS-CCUSBC10-USBPS51PS60PS43PS24

100–240V AC, 50–60 HzInput

1,6 A0,2 A400 mA1,3 A250 mA150 mAPengaliran Arus (maksimum)

48 V DC, 3,1 A5 V DC, 1,0 A5,5 V DC, 2,72 A15 V DC, 4,0 A
15 V DC,
600 mA

12 V DC,
400 mA

Output

0°C (32°F) dengan 40°C (104°F)Jarak Suhu Kerja

Sertifikasi
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PS24 PS43 PS60 PS51
Catu Daya



Memenuhi persyaratan California Energy Commission (Komisi Energi Cali-
fornia): CEC-400-2010-012: Desember 2010.

Telah disetujui sesuai persyaratan Australian Standard (Standar Australia)
AS/NZS 4665.1:2005 dan AS/NZS 4665.2:2005.

Telah terdaftar menurut standar keselamatan ANSI/UL 60065, CAN/CSA
22.2 E60065, EN60065, dan AS/NZS60065.

Sesuai persyaratan regulasi terkait (EC) No.278/2009, untuk catu daya ek-
sternal voltase rendah.

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

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

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

Perwakilan Eropa Resmi:
Shure Europe GmbH
Markas Besar Eropa, Timur Tengah & Afrika
Bagian: Persetujuan EMEA
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Germany
Telepon: +49-7262-92 49 0
Faks: +49-7262-92 49 11 4
Email: info@shure.de

Informasi bagi pengguna
Peralatan ini telah diuji dan dibuat sesuai batas alat digital Kelas B, sesuai
dengan bagian 15 dari Peraturan FCC. Batasan ini di design untuk mem-
berikan perlindungan yang layak terhadap gangguan berbahaya dalam pe-
masangan dilingkungan tempat tinggal. Peralatan ini menghasilkan, meng-
gunakan dan dapat memancarkan energi frekuensi radio dan, jika tidak di-
pasang dan digunakan sesuai petunjuk, dapat menyebabkan gangguan yang
merugikan komunikasi radio. Bagaimanapun, tidak ada jaminan bahwa
gangguan tidak akan terjadi dalam instalasi tertentu. Jika peralatan ini tidak
menyebabkan gangguan berbahaya pada penerimaan radio atau televisi,
yang mana dapat dimatikan dengan memutar alat off dan on, pengguna di-
anjurkan untuk mencoba membetulkan gangguan melalui satu atau lebih
langkah-langkah berikut:

• Reposisi atau pindahkan antena penerimaan.
• Tingkatkan pemisahan antara peralatan dengan receiver.
• Hubungkan peralatan ke stopkontak pada sirkuit yang berbeda dari mana

receiver terhubung.
• Konsultasikan dengan penjual atau teknisi radio/TV berpengalaman untuk

bantuan.

Perubahan atau modifikasi yang sama sekali tidak disetujui Shure In-
corporated dapat membatalkan hak Anda untuk mengoperasikan per-
alatan ini.

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

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