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SBC250   
Stasiun Docking Berjaringan 2-Up

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.

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.
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Penjelasan Simbol

Perhatian: risiko tersengat listrik

Perhatian: risiko bahaya (Lihat catatan.)

Arus searah

Arus bolak-balik

Hidup (Catu)

Peralatan dilindungi seluruhnya dengan ISOLASI GANDA atau ISOLASI DIPERKUAT

Siaga

Peralatan tidak boleh dibuang dalam aliran limbah normal

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
Stasiun docking berjaringan SBC250 menyediakan pengisian daya, konfigurasi, dan penyimpanan yang mudah untuk baik 2 
pemancar ULXD6 dan ULXD8. Letakkan pemancar pada dock selama 15 menit untuk mendapatkan 1 jam penggunaan atau 
isi daya selama 3 jam untuk pengisian daya penuh.

Gunakan jaringan untuk menyesuaikan pengaturan pemancar dan memantau informasi baterai yang dapat diisi ulang. 
Gunakan perangkat lunak kontrol Shure seperti Wireless Workbench  atau sistem kontrol eksternal lain seperti AMX atau 
Crestron untuk memantau dan membuat perubahan.

Fitur
Kompatibel dengan pemancar ULXD6 dan ULXD8 menggunakan baterai isi ulang Shure
Hubungkan hingga 2 pemancar selama 15 menit untuk mendapatkan 1 jam penggunaan, atau 3 jam untuk pengisian 
daya penuh
Menyesuaikan pengaturan pemancar dengan mudah menggunakan perangkat lunak kontrol Shure seperti Wireless 
Workbench dan sistem kontrol eksternal seperti AMX atau Crestron
Memantau informasi baterai isi ulang seperti kesehatan, suhu, beban, dan siklus menggunakan perangkat lunak kontrol
Memperbarui pemancar dan firmware stasiun docking menggunakan Shure Update Utility
Rak- atau dinding-dapat dipasang dengan baki pemasangan Shure URT3 (dijual terpisah)

Pemasangan Rak dan Dinding
SBC250 dapat dipasang pada rak atau dinding menggunakan baki rak universal Shure URT3 yang opsional untuk 
penambahan fleksibilitas saat menyimpan mikrofon batas ULXD6.

®



Shure Incorporated

5/14

① Saat memasang pada rak, tempatkan partisi yang dapat diputar pada URT3 dengan 
lubang yang menghadap ke depan

② Untuk pemasangan pada dinding, putar partisi sehingga lubang melekat pada 
permukaan

Peringatan: Saat dipasang di dinding, sisipkan dan lepaskan mikrofon batas ULXD6 secara vertikal untuk mencegah 
kerusakan pada konektor USB

Informasi Lebih Lanjut Tersedia Online
Panduan pengguna online komprehensif tersedia di pubs.shure.com.

http://pubs.shure.com
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Kontrol dan Konektor

① Tombol Daya
Menghidupkan atau mematikan unit.

② Daya AC
Konektor IEC 100-240 V AC.

③ LED Daya

Nyala = Stasiun docking menyala
Mati = Stasiun docking mati

④ Port Ethernet
Sambungkan ke jaringan Ethernet untuk mengaktifkan kontrol perangkat jarak jauh dan memantau menggunakan Wireless 
Workbench atau perangkat lunak kontrol lainnya.

⑤ LED Kecepatan Link Ethernet (Kuning tua)

Tidak aktif = 10 Mbps
Aktif = 100 Mbps

⑥ LED Status Ethernet (Hijau)

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

⑦ Slot Pengisian Daya (USB 3.0)
Selipkan pemancar ULXD6 atau ULXD8 dengan baterai isi ulang Shure ke dalam slot untuk mulai mengisi daya.
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⑧ LED Status Pengisian Daya

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

LED % Pengisian Daya Baterai

1
Berkedip: < 10%
Terang: > 10%

2 > 25%

3 > 50%

4 > 75%

5 100%

⑨ Tombol Atur Ulang

Reset stasiun docking: Tekan dan tahan tombol reset sambil secara bersamaan menyalakan stasiun docking untuk 
memulihkan pengaturan pabrik. Alamat IP akan diatur ulang ke Otomatis. LED pengisian daya = hijau terang.
Reset pemancar: Letakkan pemancar di dock pengisian daya. Tekan dan tahan tombol reset selama lima detik untuk 
memulihkan pengaturan pabrik pemancar. LED senyap pemancar = berkedip.

⑩ Tombol ID
Mengidentifikasi perangkat yang ditunjukkan dalam Wireless Workbench dengan menyebabkan baik LED dan ikon 
perangkat yang berkaitan pada WWB berkedip.

Sambungan Daya
Sambungkan catu daya ke outlet daya dan input daya stasiun docking.
Stasiun docking menyala dan mati melalui sakelar dwiarah.

Jika stasiun docking kehilangan daya, pemancar juga akan mati.

Menghubungkan Pemancar
Masukkan pemancar ULXD6 atau ULXD8 dengan baterai isi ulang Shure ke dalam slot sebagaimana yang ditunjukkan:
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Stasiun docking menyediakan daya untuk mengisi baterai pemancar:

15 menit = 1 jam penggunaan
1 jam = terisi 50%
3 jam = terisi 100%

Catatan: Jika stasiun docking kehilangan daya, pemancar juga akan mati. Baterai akan kembali mengisi ketika daya dipulihkan.

Menghubungkan Perangkat Shure ke Wireless Workbench
Dengan Wireless Workbench, Anda dapat mengontrol dan memantau perangkat melalui jaringan. Untuk memulai, buka http://
www.shure.com/wwb dan unduh perangkat lunak Wireless Workbench. Wireless Workbench berhubungan dengan perangkat 
yang terhubung melalui jaringan Ethernet standar.

Peralatan yang diperlukan: Perangkat Shure, komputer yang terpasang Wireless Workbench, kabel Ethernet Cat 5 (atau 
yang lebih bagus), dan router atau sakelar jaringan

Sambungkan perangkat ke komputer Anda dengan kabel Ethernet Cat 5 (atau yang lebih baik) yang berpelindung guna 
memastikan kinerja jaringan yang andal. Jika Anda memiliki banyak perangkat yang dikelola, sambungkan tiap 
perangkat ke router atau sakelar jaringan. LED port Ethernet pada perangkat Anda akan menyala untuk 
mengindikasikan sambungan jaringan. Verifikasi apakah perangkat Shure dapat melihat satu sama lain dengan melihat 
ikon sambungan jaringan pada bagian depan panel (lokasi bervariasi).
Untuk sebagian besar aplikasi, gunakan mode Otomatis (default) agar sakelar atau router dapat menetapkan alamat IP 
menggunakan alamat DHCP. Jika tidak ditemukan server DHCP, perangkat Anda akan kembali ke alamat lokal link 
pada jangkauan 169.254.xxx.xxx. Jika Anda perlu menetapkan alamat IP khusus, atur mode IP ke Manual pada menu 
Network.
Buka perangkat lunak Wireless Workbench.
Pilih Antarmuka Jaringan pada jendela pop-up. Pilih jaringan yang paling cocok dengan port Ethernet tempat perangkat 
Anda tersambung.
Perangkat Anda akan muncul pada tab Inventori saat sambungan berhasil.

http://www.shure.com/wwb
http://www.shure.com/wwb
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Tips Konfigurasi
Periksa pengaturan firewall Anda untuk memastikan Wireless Workbench memiliki akses ke jaringan Anda
Gunakan beberapa sakelar Ethernet guna memperluas jaringan untuk instalasi yang lebih besar

Untuk bantuan lainnya, buka menu Bantuan pada Wireless Workbench atau http://www.shure.com/wwb.

Memonitor Baterai dengan Wireless Workbench
Wireless Workbench memberikan informasi baterai secara terperinci untuk tiap pemancar.

Klik tab Inventory untuk melihat stasiun docking berjaringan pada Wireless Workbench.

Setiap tab menyediakan statistik baterai yang berbeda:

Mengisi daya
Menampilkan daya sebagai persentase kapasitas baterai total. Juga menunjukkan waktu yang tersisa untuk mengisi daya 
penuh.

Kesehatan
Menampilkan kesehatan baterai yang dipilih sebagai persentase dari kapasitas daya baterai baru. Kapasitas daya (masa 
pakai baterai saat terisi daya penuh) akan menurun sebagai hasil dari siklus daya, usia, dan kondisi penyimpanan 
berulang.

Siklus
Menunjukkan jumlah waktu total bahwa baterai telah mengalami satu kali hitungan pengosongan dan pengisian daya. 
Pengisian ulang setelah pengosongan terhitung sebagai satu setengah siklus. Pengisian ulang setelah pengosongan 
seperempat terhitung sebagai satu seperempat siklus.

Suhu
Menampilkan suhu dan status baterai (dalam Celsius dan Fahrenheit).

Tip: Untuk mengidentifikasi pemancar terpisah pada SBC250, tekan dan tahan tombol senyap pada ULXD6 atau ULXD8 Anda 
untuk menyebabkan ikon yang berkaitan pada WWB berkedip. Mengklik Dismiss all menghapus berkedip.

http://www.shure.com/wwb
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Mengontrol Transmitter dengan Stasiun Docking Jaringan
Meninjau dan mengontrol banyak pengaturan transmitter secara cepat menggunakan Wireless Workbench atau sistem kontrol 
eksternal lain.

Anda dapat menyesuaikan pengaturan berikut:

Perilaku tombol senyap dan LED senyap atau kecerahan
Filter High-pass
Daya RF
Kunci daya
Kondisi awal dari pengisi daya
Tipe baterai
Nama perangkat
Nama saluran
Frekuensi (hanya WWB)
Mode Normal atau Densitas Tinggi
Ofset Batas dan gooseneck

Tempatkan transmitter di dalam stasiun docking. Periksa apakah stasiun pengisi daya telah tersambung ke jaringan 
dan ke Wireless Workbench.
Temukan stasiun docking di inventori dan klik kanan untuk memilih Properties.
Pilih satu atau beberapa transmitter.
Lakukan perubahan pada pengaturan transmitter dan pilih Terapkan. Transmitter siap digunakan.

Menghubungkan ke Sistem Kontrol Eksternal
Stasiun docking jaringan SBC250 tersambung ke sistem kontrol eksternal seperti AMX atau Crestron melalui Ethernet. 
Gunakan saja satu kontrol per sistem untuk menghindari konflik pesan. Untuk daftar lengkap string perintah, visit the ULX-D 
product page at https://www.shure.com.

Koneksi: Ethernet (TCP/IP; SBC250 adalah klien)
Port: 2202

https://www.shure.com/en-US/products/wireless-systems/ulx-d_digital_wireless#support
https://www.shure.com/en-US/products/wireless-systems/ulx-d_digital_wireless#support
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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. Untuk memanfaatkan 
peningkatan desain, unduh versi firmware baru menggunakan alat Shure Update Utility.

Unduh Shure Update Utility di http://www.shure.com/suu.

Memperbarui Firmware Pemancar dengan Stasiun Terpasang
Tempatkan pemancar pada stasiun terpasang dan pastikan stasiun terpasang terhubung ke jaringan.
Buka Shure Update Utility untuk menemukan pembaruan firmware.
Unduh pembaruan dan klik Send Updates.

Variasi Model
Semua termasuk catu daya kecuali tercantum lain.

Wilayah Model

Amerika Serikat SBC250-US

Argentina SBC250-AR

Brasil SBC250-BR

Eropa SBC250-E

Inggris SBC250-UK

Jepang SBC250-J

China SBC250-CN

Korea SBC250-K

Taiwan SBC250-TW

Australia SBC250-AZ

India SBC250-IN

Global SBC250 (tidak ada catu daya)

Spesifikasi
SBC250

Waktu pengisian
ULXD6 and ULXD8 15 menit = 1 jam waktu kerja; 1 jam = 50% terisi daya; 3jam = 100% terisi daya

http://www.shure.com/suu
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Antar Muka Jaringan
Ethernet 10/100 Mbp

Persyaratan Daya
100 - 240V AC @ 0,35 A

maksimum, 50/60 Hz

Rumah
Plastik Cetak, Logam Lembar

Dimensi
215 x 191 x 62,5 mm (8,46 x 7,52 x 2,44in.)

Berat
2,7 kg(5,95 lb)

Jarak Suhu Kerja
0°C (32°F) dengan 45°C (113°F)

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

Sertifikasi
Memenuhi persyaratan utama dari seluruh Petunjuk Eropa yang berlaku.

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

Perwakilan Eropa Resmi:
Shure Europe GmbH
Global Compliance
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Germany
Telepon: +49-7262-92 49 0
Email: info@shure.de
www.shure.com

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

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

Memenuhi syarat untuk simbol CE.

Resmi berdasarkan ketentuan verifikasi FCC Bagian 15B.

CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

Label Kepatuhan Industry Canada ICES-003: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
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Catatan: Lihat label tanda FCC, tanda CE, dan tanda RCM, tanda KC, dan rating listrik yang terletak pada sisi bawah tutup pengisi daya.

Catatan: Uji kesesuaian EMC didasarkan pada penggunaan tipe kabel yang disediakan dan direkomendasikan. Penggunaan tipe kabel lainnya dapat 
memperburuk kinerja EMC.

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

Memenuhi persyaratan standar berikut:

EN55032
EN55103-2
EN55024
EN60950
Korea KN32/35
IEC60950

Harap perhatikan lingkungan. Produk elektronik dan kemasannya adalah bagian dari skema daur ulang regional dan tidak 
termasuk limbah rumah tangga biasa.

Informasi Penting Produk
PERINGATAN: Bisa terjadi ledakan jika baterai diganti secara tidak tepat. Hanya dioperasikan dengan baterai AA.

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.

Information to the user
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

This device may not cause harmful interference.
This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
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Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of 
the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee 
that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and the receiver.
Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

INFORMASI PERIZINAN
Perizinan: Izin kementerian untuk mengoperasikan peralatan ini mungkin diperlukan di beberapa wilayah. Konsultasikan 
dengan instansi negara Anda tentang persyaratan yang diperlukan. Perubahan atau modifikasi yang jelas tidak disetujui Shure 
Incorporated dapat membatalkan hak Anda untuk mengoperasikan peralatan ini. Izin peralatan mikrofon wireless (nirkabel) 
Shure adalah tanggung jawab pengguna, dan izin yang diberikan tergantung pada klasifikasi dan permohonan pengguna, dan 
pada frekuensi yang dipilih. Shure sangat mendorong pengguna agar menghubungi kantor telkom terkait dengan perizinan 
yang tepat, dan sebelum memilih dan memesan frekuensi.

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