
RMCE-UNI
Shure Remote + Mic UNI Cable

The ShurePlus RMCE-UNI accessory cable user guide.
Version: 4.0 (2020-J)
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RMCE-UNI   
Shure Remote + Mic UNI Cable

UNI Accessory Cable
UNI-kabels van Shure zijn ontworpen voor continue functionaliteit tussen mobiele apparaten en uw Shure-hoofdtelefoons. Ze 
zijn uitgerust met een 3,5 mm (1/8") TRRS-connector en drie bedieningsknoppen met een in-line-microfoon voor telefoonge-
sprekken en stemtoepassingen.

Kenmerken
3,5 mm (1/8")-kabeladapter
Selecteerbare Andriod- of iOS-bediening
Bediening met drie knoppen
In-line microfoon
Legendarische Shure-kwaliteit en -betrouwbaarheid

De universele schakelaar

De universele schakelaar bevindt zich onderaan op de afstandsbediening met drie knoppen.

A Android-apparaat

i iOS

De afstandsbediening gebruiken
Regel met de afstandsbediening compatibele mediaspelers voor hoofdtelefoons af.

Muziek afspelen Klik eenmaal op de middelste knop

Muziek pauzeren Klik eenmaal op de middelste knop.
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Volume wijzigen
Klik op de knop voor volume omhoog (+) of volume omlaag 
(-) om het volume te verhogen of te verlagen.

Naar volgende nummer gaan Dubbelklik op de middelste knop.

Naar vorige nummer gaan Klik driemaal op de middelste knop.

Huidige nummer nogmaals afspelen Klik na 6 seconden driemaal.

Doorspoelen Dubbelklik op en houd de middelste knop ingedrukt.

Oproep verzenden/beëindigen Klik eenmaal op de middelste knop.

Ga voor meer informatie over compatibele modellen naar: www.shure.com

Productgegevens
Connector

3,5 mm (1/8")

Behuizing
ABS-kunststof met TPE-trekontlasting.

Maximale kabellengte
127 cm (50 in.)

Diameter kabel
3 mm

Nettogewicht
0,7oz.

Certificering
Opmerking: De test wordt gebaseerd op het gebruik van meegeleverde en aanbevolen kabeltypen. Bij gebruik van andere dan afgeschermde kabeltypen 
kunnen de EMC-prestaties worden aangetast.

Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van alle toepasselijke Europese richtlijnen en komt in aanmerking voor CE-
markering.

De CE-conformiteitsverklaring kan worden verkregen via: www.shure.com/europe/compliance

Erkende Europese vertegenwoordiger:
Shure Europe GmbH
Hoofdkantoren in Europa, Midden-Oosten en Afrika
Afdeling: EMEA-goedkeuring
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Duitsland
Telefoon: +49-7262-92 49 0
Fax: +49-7262-92 49 11 4
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E-mail: info@shure.de

Het label ‘Made for Apple’ betekent dat een accessoire is ontworpen om specifiek te worden aangesloten op Apple-producten 
die op het label zijn vermeld en door de ontwikkelaar zijn gecertificeerd om te voldoen aan de prestatienormen van Apple. Ap-
ple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheids- en regelgevingsnormen.

Apple, iPad, iPhone, iPod en Lightning zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. tvOS is 
een handelsmerk van Apple Inc. Het handelsmerk ‘iPhone’ wordt in Japan gebruikt met een licentie van Aiphone K.K.
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