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AONIC 50
Headphone Nirkabel
®

Pemasangan Bluetooth

Headphone akan secara otomatis masuk mode pemasangan ketika Anda menyalakannya untuk pertama kali atau ketika
sebelumnya belum dipasangkan dengan sumber audio ini.
1. Dari sumber audio Anda, pilih "Shure 50."
2. Ketika berhasil dipasangkan, Anda akan mendengar “Tersambung".
Headphone akan secara otomatis dipasangkan dengan perangkat yang dipasangkan sebelumnya ketika Anda
menghidupkannya. Setelah beberapa detik Anda akan mendengar “Tersambung”.

Pemasangan manual
1.
2.
3.
4.
5.

Mematikan headphone.
Tekan dan tahan tombol daya selama 6 detik.
Ketika Anda mendengar “Mode pemasangan Bluetooth,” lepaskan tombol.
Dari sumber audio Anda, pilih "Shure 50."
Ketika berhasil dipasangkan, Anda akan mendengar “Tersambung".

Catatan: Jika pemasangan pertama gagal dilakukan, ulangi proses ini dari awal.

Untuk mengubahsuaikan fitur mendengarkan di perangkat Anda, unduh aplikasi ShurePlus™ PLAY gratis untuk iOS dan
Android.

Pemasangan multi-titik
Headphone AONIC 50 mendukung pemasangan multi-titik Bluetooth yang memungkinkan headphone terhubung ke dua
perangkat pada saat yang bersamaan. AONIC 50 akan tetap terhubung ke kedua perangkat dan menerima input secara
bergantian.
Jika Anda mengalami kesulitan dengan headphone AONIC 50 dan pemasangan multi-titik, ikuti langkah-langkah berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Hapus daftar perangkat yang dipasangkan ke AONIC 50 (PDL) dari aplikasi PLAY
Hapus AONIC 50 dari perangkat yang dipasangkan sebelumnya
Matikan headphone AONIC 50
Tekan dan tahan tombol daya AONIC 50 selama 6 detik
Ketika Anda mendengar “Mode pemasangan Bluetooth,” lepaskan tombol
Pilih “Shure 50” pada ponsel
Ketika berhasil dipasangkan, Anda akan mendengar “Tersambung”
Nonaktifkan Bluetooth pada ponsel Anda
Matikan Headphone AONIC 50
Tekan dan tahan tombol daya AONIC 50 selama 6 detik untuk masuk ke mode pemasangan Bluetooth kembali
Hubungkan ke perangkat lainnya
Nyalakan Bluetooth pada ponsel pertama, lalu pilih “Shure 50” di pengaturan

Anda tidak akan mendengar prompt “Terhubung”, tapi Anda akan melihat headphone terhubung di kedua perangkat.
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Menggunakan Tombol

Tombol daya

Daya aktif

Tekan dan tahan, 2 detik

Daya mati

Tekan dan tahan, 2 detik

1. Mematikan headphone.
2. Tekan dan tahan, 6 detik

Pasangkan Bluetooth

Periksa status baterai

Tekan dua kali (pemberitahuan status yang bisa didengar)

1. Matikan headphone dan colokkan ke charger
2. Tekan dan tahan, 7 detik

Atur ulang perangkat yang dipasangkan

Tombol tengah

Mainkan/Jeda

Tekan sekali

Track berikutnya

Tekan dua kali

Track sebelumnya

Tekan tiga kali

Menjawab/Mengakhiri panggilan

Tekan sekali

Menolak panggilan

Tekan dan tahan, 2 detik

Mengaktifkan asisten suara

Tekan dan tahan, 2 detik

Tombol samping

Volume naik

Tekan +

Volume turun

Tekan -
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Sakelar mode lingkungan/ANC

Mode lingkungan

Dorong sakelar ke atas

Pembatalan Derau Aktif

Dorong sakelar ke bawah

Atur ulang perangkat keras
Jika tombol-tombol tidak merespons terhadap penekanan berulang kali, Anda dapat mengatur ulang perangkat keras untuk
mematikan secara paksa.
1. Tekan tombol +, -, dan daya secara bersamaan untuk dengan segera mematikan daya headphone. Ini tidak mengatur
ulang nilai apa pun yang mungkin sudah Anda ubah.
2. Hidupkan headphone.

Indikator lampu LED
Pemasangan bluetooth

Merah dan biru bergantian

Bluetooth tersambung

Biru selama 2 detik, kemudian mati

Koneksi bluetooth hilang

Berkedip pelan biru

Baterai lemah

Berkedip pelan merah

Mengisi Daya

Merah

Aplikasi Mendengarkan Mobile ShurePlus PLAY
Deskripsi Umum
Aplikasi Mendengarkan Mobile ShurePlus PLAY adalah pemutar musik beresolusi tinggi dengan kontrol EQ canggih. Putar filefile audio yang tidak dikompres dengan perangkat seluler iOS atau Android menggunakan tab musik. Gunakan prasetel EQ
internal untuk mengubah suaikan suara, atau membuat prasetel EQ Anda pada tab pengaturan. Buka kunci mode lingkungan
dan fitur-fitur ANC dengan menyambungkan ke produk nirkabel Shure dan True Wireless pada tab perangkat.

Fitur
• Mengimpor dan memutar beberapa jenis file beresolusi tinggi dan tinggi
• Menyetel prasetel dengan EQ parametrik grafis
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• Menyetel volume dengan fader layar penuh
• Membuat daftar putar dan mengatur pustaka musik dengan daftar putar, artis, judul album, judul lagu, genre, atau
komposer
• Cepat memanggil dengan suara pada mode prasetel EQ untuk berbagai situasi mendengarkan.

Mode lingkungan
Mode lingkungan memungkinkan Anda mengaksentuasi suara selingkung di sekitar Anda. Ini berguna ketika Anda ingin
mendengarkan musik atau ketika menelepon, namun masih menyadari suara di sekitar Anda.
Untuk menggunakan mode lingkungan, pencet sakelar vertikal pada bagian belakang cuping telinga kanan ke posisi atas.
Pada aplikasi ShurePlus PLAY, Anda dapat menyesuaikan mode lingkungan pada sepuluh level:

Pembatalan derau aktif
Pembatalan Derau Aktif (ANC) memungkinkan Anda untuk menekan sebagian atau semua derau di sekitar Anda. Ini terutama
bermanfaat ketika berpergian di mana jalan bising di dalam mobil, bus, atau kereta apai, atau derau jet di pesawat terbang
yang bisa memaksa Anda membesarkan volume.
Untuk menggunakan ANC, pencet sakelar vertikal pada bagian belakang cuping telinga kanan ke posisi bawah.
Pada aplikasi ShurePlus PLAY, Anda dapat menyesuaikan ANC di antara dua level:
• Maks
• Normal
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Buat Preset Kustom
Tambah preset baru
1. Gulir ke bawah untuk mengetuk Tambahkan Preset Baru atau ketuk Manual. Preset baru dimulai secara datar.
2. Sesuaikan parameter frekuensi, gain, dan bandwidth. Ada tiga cara untuk menyesuaikan equalizer Anda.
◦ Ketuk nilai untuk mengetikkan angka spesifik.
◦ Ketuk - atau + untuk menyesuaikan dalam peningkatan lebih besar.
◦ Ketuk dan seret lingkaran bernomor untuk perubahan yang lebih besar.
3. Ketuk Simpan untuk memberi nama dan menyimpan preset kustom Anda. Preset kustom akan ditampilkan setelah
daftar preset dari Shure.

Duplikasi Preset
Anda bisa menduplikasi preset Shure dan kustom. Menduplikasi preset perlu dilakukan jika Anda suka dengan suara preset
tetapi ingin melakukan dan menyimpan penyesuaian terhadap suara.
1.
2.
3.
4.
5.

Dimulai dengan memilih preset yang sudah ada.
Ketuk 3 titik Opsi Lainnya dan pilih Duplikat.
Gulir ke bawah untuk menemukan preset duplikat dalam daftar preset kustom.
Ketuk 3 titik Opsi Lainnya dan pilih Edit.
Sesuaikan parameter frekuensi, gain, dan bandwidth. Masukkan nilai yang diinginkan. Ketuk - atau + untuk
menyesuaikan dalam peningkatan kecil. Atau ketuk dan seret lingkaran bernomor secara manual untuk perubahan
yang lebih besar.
6. Ketuk Simpan untuk menyimpan preset kustom Anda.
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Adjusting EQ

Select and adjust frequency, gain, and bandwidth in the equalizer.

Penjelasan Equalizer
Equalizer parametrik 4-band digunakan untuk menyesuaikan volume dari rentang frekuensi bebas yang dapat diatur, untuk
membentuk respons frekuensi dengan lebih tepat. Equalizer dapat di-bypass untuk semua respons frekuensi datar.
Frekuensi

Pilih frekuensi tengah dari filter yang akan dipotong/ditingkatkan.

Gain

Sesuaikan tingkatan untuk filter tertentu.

Bandwidth atau Q

Menyesuaikan rentang frekuensi yang dipengaruhi oleh filter. Nilai yang ditunjukkan berupa
oktaf.

Penyesuaian EQ yang Biasa Digunakan
Peningkatan treble untuk memperbaiki kejelasan vokal: Tambahkan filter susunan tinggi untuk meningkatkan frekuensi
lebih besar dari 1 kHz per 3–6 dB
Penurunan Kebisingan HVAC: Tambahkan filter area rendah untuk melemahkan frekuensi di bawah 200 Hz
Mengurangi flutter echo dan bunyi desis: Mengidentifikasi rentang frekuensi khusus yang “meramaikan” ruangan:
1. Atur nilai Q sempit
2. Tingkatkan penguatan menjadi antara +10 dan +15 dB, kemudian lakukan percobaan dengan frekuensi di antara 1 kHz
dan 6 kHz untuk menentukan rentang flutter echo atau bunyi desis
3. Kurangi penguatan pada frekuensi yang teridentifikasi (mulai antara – 3 dan – 6 dB) untuk meminimalkan suara ruang
yang tidak diinginkan
Mengurangi suara hollow, suara ruang resonansi: Mengidentifikasi rentang frekuensi spesifik yang “meramaikan” ruangan
serta meredakannya:
1. Atur nilai Q sempit
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2. Tingkatkan penguatan menjadi antara +10 dan +15 dB, kemudian lakukan percobaan dengan frekuensi di antara 300
Hz dan 900 Hz untuk menentukan frekuensi resonansi
3. Kurangi penguatan pada frekuensi yang teridentifikasi (mulai antara – 3 dan – 6 dB) untuk meminimalkan suara ruang
yang tidak diinginkan

Mode Preset
Gunakan preset untuk dengan cepat mengakses skenario mendengarkan yang umum digunakan. Tujuh preset 4-band dapat
dipilih untuk mengoptimalkan pengaturan gain, ekualisasi, dan kompresi. Putar lagu dan temukan preset yang menurut Anda
paling cocok dengan lagu tersebut, kemudian sesuaikan tingkat volume sesuai keperluan.
Preset

Aplikasi

Booster Bass

Tingkatkan frekuensi rendah

Bass Cut

Kurangi frekuensi rendah

Treble Boost

Tingkatkan frekuensi tinggi

Treble Cut

Kurangi frekuensi tinggi

Vocal Boost

Menambah kejernihan vokal dengan menekankan rentang vokal

De-ess

Mengurangi desis/sibilan dalam vokal

Loudness

Kejernihan untuk mendengarkan di volume rendah. Frekuensi bass dan treble dikuatkan
untuk membuat suara secara keseluruhan terasa lebih nyaring.

Memperbarui Firmware untuk produk-produk Shure AONIC
Manfaatkan fitur dan peningkatan desain dengan memperbarui firmware produk AONIC Anda. Untuk memeriksa pembaruan
firmware, sambungkan produk AONIC ke perangkat yang menjalankan aplikasi PLAY ShurePlus, tersedia untuk Android dan
iOS.

Ikuti langkah-langkah ini untuk pembaruan firmware yang berhasil
1. Aktifkan mode Pesawat Terbang di perangkat seluler Anda.
2. Aktifkan Bluetooth dan pasangkan produk AONIC ke perangkat Anda.
Perhatian: Bagi pengguna Android, periksa pengaturan untuk memastikan bahwa kedua adaptor terhubung ke
perangkat Anda.
3. Buka aplikasi ShurePlus PLAY dan pilih tab Perangkat.
◦ PENTING: Pastikan bahwa earphone atau adaptor terpasang pada perangkat dan berada dalam jarak dekat (untuk
produk-produk yang didukung).
◦ Jika baik earphone atau pun adaptor tidak menyambung secara otomatis, ketuk tab musik lalu kembali ke tab
perangkat.
4. Jika tersedia pembaruan, titik warna hijau akan keluar di sebelah Pembaruan Firmware pada menu pengaturan
perangkat.
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5. Ketuk ikon tanda sisipan dan ikuti petunjuk tahap-per-tahap yang ditampilkan. Akan ditampilkan bilah persentase
progres untuk kedua adaptor; hal ini merupakan satu proses.

6. Setelah pembaruan berhasil, layar konfirmasi “Pembaruan Selesai” akan selesai.
◦ Jangan matikan produk AONIC sebelum pembaruan selesai.
◦ Jangan memasukkan adaptor ke dalam wadahnya selama pembaruan firmware. Karena hal tersebut akan
membatalkan pembaruan.
◦ Catatan: Jika pembaruan gagal pada kesempatan pertama, pastikan untuk sepenuhnya keluar dari aplikasi
sebelum mencoba kembali. Anda mungkin perlu menutup paksa aplikasinya untuk memastikan aplikasi tidak
berjalan di latar belakang. Tunggu 5 menit sebelum membuka aplikasi dan coba lagi. Periksa daftar di bawah agar
pembaruan berhasil.
7. Konfirmasikan versi firmware baru sebagaimana ditampilkan pada menu Tentang (Layar perangkat > … > Tentang >
Versi Firmware).
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Tips untuk memastikan pembaruan yang andal
• Pastikan bahwa perangkat seluler dan produk AONIC Anda dinyalakan dan berdekatan satu sama lain.
• Menggunakan produk atau perangkat seluler ketika mengunduh bisa memperlambat atau membatalkan proses
pembaruan.
• Pembaruan mengharuskan pengisian daya baterai minimum 50% pada perangkat seluler Anda dan pada produk
AONIC.
• Perkiraan waktu mengunduh untuk headphone dan earphone adalah hingga 30 menit.
• Jangan keluar dari aplikasi PLAY dan pastikan bahwa layar Anda aktif.
• Jangan memperbarui di area dengan aktivitas seluler atau WiFi yang tinggi, seperti pesawat terbang atau stasiun kereta
api. Interferensi seperti ini bisa secara signifikan memperlambat atau membatalkan proses pembaruan.
• Pastikan bawha perangkat seluler Anda menggunakan sistem operasi (OS) terbaru.
Hubungi Servis dan Perbaikan Shure jika Anda mengalami masalah.

Sambungan kabel
Headphone bisa juga menggunakan dua kabel yang berbeda untuk mengakses audio dan bukannya menggunakan fitur
nirkabel:
• USB-C:
◦ Isi daya headphone
◦ Menyambungkan audio digital
• Kabel audio 3,5 mm: Menyambungkan ke port audio analog

Perawatan dan Pemeliharaan
Untuk membersihkan headphone gunakan kain basah yang lembut
HATI-HATI: Jangan gunakan pembersih yang mengandung pelarut. Jauhkan benda-benda cair dan asing dari bukaan driver.

11/17

Shure Incorporated

Frequently Asked Questions - FAQ
For more information, or to view other Frequently Asked Questions, visit the Shure FAQ.

Penyimpanan
Store headphones in protective case when not in use.

Aksesoris
Aksesori Tambahan
REPL SBH2350 CASE ONLY

RPH-SBH2350-CASE

REPL USB-C to USB-A CABLE 1M

RPH-CABLE-USB

REPL 2.5-3.5MM CABLE 1.5M

RPH-CABLE-AUDIO

Suku Cadang Pengganti
SBH2350 REPLACEMENT EARPADS (BLACK)

SBH2350-BK-PADS

SBH2350 REPLACEMENT EARPADS (DARK BROWN)

SBH2350-BR-PADS

Spesifikasi
Model/Model:
SBH2350

Jenis Transduser
Magnit Dinamik, Neodymium
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Ukuran Penggerak
50 mm

Respon Frekuensi
20 dengan 22,000 Hz

Sensitivitas
@ 1 kHz

97,5 dB/mW

Impedansi
@ 1 kHz

39 Ω

Daya Input Maksimum
100 mW

Berat
334 g (11,8oz.)

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

Suhu Penyimpanan
-10°C dengan 45°C (14°F dengan 113°F)

Jenis Antena
Monopole Internal

Penguatan
+2,05 dBi

Frekeunsi Operasi
2402 MHz-2480 MHz

Jenis Modulasi
FHSS

Daya Output RF
+4 dBm ( EIRP)

Codec yang Didukung
aptX, aptX HD, aptX Low Latency, SBC, AAC, LDAC
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PENCEGAHAN KEAMANAN
Sebelum menggunakan produk ini, silakan baca dan simpan lampiran instruksi peringatan dan keamanan.

PERINGATAN UNTUK SEMUA EARPHONE!
Gunakan, bersihkan, dan rawat earphone sesuai petunjuk produsen.

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
• Jika air atau benda asing lainya masuk kedalam peralatan, kejut api atau listrik dapat terjadi.
• Jangan coba-coba memodifikasi produk ini. Melakukannya dapat menyebabkan cedera diri dan/atau kerusakan produk.
• Jangan digunakan jika Anda tidak dapat mendengar suara sekitar. Situasi ini berbahaya, seperti saat menyetir, atau ketika
bersepeda, berjalan atau lari santai ketika sedang di lalu lintas karena dapat terjadi kecelakaan.
• Jauhkan produk ini dan aksesorisnya dari jangkauan anak-anak. Penanganan atau penggunaan oleh anak-anak dapat
menyebabkan risiko kematian atau cidera serius. Memiliki suku cadang dan kabel kecil dapat menyebabkan risiko
pencekikan atau strangulasi.
• Jangan gunakan earphone dan konsultasikan kepada konsultan medis sekiranya ada iritasi, penumpukan wax berlebihan,
atau ketidaknyamanan lainnya.

PERHATIAN
•
•
•
•

Jangan pernah membongkar atau mengganti peralatan, kerusakan dapat terjadi.
Jangan melakukan paksaan yang berlebih dan jangan menarik kabel atau kerusakan dapat terjadi.
Pastikan earphone tetap kering dan jangan sampai terpapar pada suhu dan kelembapan yang ekstrim.
Jika Anda menerima pengobatan telinga saat ini, konsultasikan dengan dokter Anda sebelum menggunakan peralatan ini.

Tekanan suara tinggi
Risiko kerusakan pedengaran
Untuk mencegah kerusakan pendengaran yang memungkinkan, jangan mendengarkan earphone dengan volume tinggi dalam
waktu lama.
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PETUNJUK PENTING KESELAMATAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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. Pasang sesuai petunjuk pabrik.
JANGAN pasang dekat dengan sumber panas seperti radiator, kisi-kisi tungku pemanas, kompor, atau perangkat lain
(termasuk amplifier) yang menghasilkan panas.
9. LINDUNGI kabel listrik agar aman dari injakan atau jepitan, terutama pada steker, stopkontak terbuka, dan titik yang
menonjol dari perangkat.
10. HANYA GUNAKAN kelengkapan/aksesori yang ditetapkan pabrik.
11. CABUT perangkat ini selama petir atau bila tidak digunakan untuk waktu yang lama.

Untuk Produk Yang Menggunakan Bluetooth
PERINGATAN
• Ikuti petunjuk dari pabrik.
• Baterai produk bisa meledak atau mengeluarkan bahan beracun. Berisiko kebakaran atau terbakar. Jangan membuka,
menghancurkan, mengubah, membongkar, memanaskan di atas 60 °C (140 °F), atau membakar.
• Perhatikan aspek lingkungan pembuangan baterai.
• Produk tidak boleh terpapar ke sumber panas yang berlebihan seperti sinar matahari, api, atau sejenisnya.
• JANGAN membuat perubahan yang tidak sah pada produk ini.

PERHATIAN
• Patuhi undang-undang yang berlaku terkait penggunaan telepon seluler dan headphone saat mengemudi.
• Produk ini mengandung bahan magnetik. Konsultasikan dengan dokter Anda apakah produk ini dapat memengaruhi
perangkat medis implan.
• Baterai (kemasan baterai atau baterai terpasang) tidak boleh terpapar ke sumber panas yang berlebihan seperti sinar
matahari, api, atau sejenisnya.
• Baterai (paket baterai atau baterai terpasang) tidak boleh dihancurkan atau dipotong
• Baterai (paket baterai atau baterai terpasang) tidak boleh terkena tekanan udara sangat rendah
• Risiko kebakaran atau ledakan jika baterai diganti dengan tipe yang salah

PERHATIAN
• Jangan pernah membongkar atau mengganti peralatan, kerusakan dapat terjadi.
• Jangan melakukan paksaan yang berlebih dan jangan menarik kabel atau kerusakan dapat terjadi.
• Jaga produk tetap kering dan jangan sampai terpapar pada suhu dan kelembaban yang ekstrim.

PERINGATAN
• Jika air atau benda asing lainya masuk kedalam peralatan, kejut api atau listrik dapat terjadi.
• Jangan coba-coba memodifikasi produk ini. Melakukannya dapat menyebabkan cedera diri dan/atau kerusakan produk.
Catatan: Penggantian baterai hanya boleh dilakukan oleh perwakilan petugas servis resmi Shure.
Perubahan atau modifikasi yang sama sekali tidak disetujui pihak yang bertanggung jawab atas kepatuhan dapat membatalkan hak Anda untuk
mengoperasikan peralatan ini.
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Catatan: Pengujian berdasarkan pada penggunaan jenis kabel yang disediakan dan dianjurkan. Penggunaan kabel selain tipe kabel berpelindung (tertutup)
dapat mengurangi kinerja EMC.

低功率射頻器材技術規範
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。

Sertifikasi
Kunjungi http://www.shure.com/earphones untuk informasi mengenai peraturan dan kepatuhan.
Catatan: Pengujian berdasarkan pada penggunaan jenis kabel yang disediakan dan dianjurkan. Penggunaan kabel selain tipe kabel berpelindung (tertutup)
dapat mengurangi kinerja EMC.

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

GARANSI TERBATAS
Shure Incorporated (“Shure”) dengan ini memberikan garansi kepada pembeli atau konsumen dari produk Shure bahwa hanya
produk ini yang akan bebas dari pemakaian normal terhadap cacat-cacat dalam pembuatan selama jangka waktu 2 (dua)
tahun dari tanggal pembelian semula oleh konsumen langsung dari Shure atau dari agen resmi Shure.
Semua baterai isi ulang yang terdapat di dalam dan dikemas dengan produk ini juga mendapat garansi selama satu (1) tahun
sejak tanggal pembelian semula.Namun, baterai isi ulang bisa habis masa pakainya dan kapasitasnya akan berkurang dari
waktu ke waktu yang disebabkan oleh suhu, lama penyimpanan, siklus pengisian daya, dan faktor lain; oleh karenanya
berkurangnya kapasitas baterai ini tidak termasuk cacat dalam pembuatan.
Dengan opsi tunggalnya, Shure bersedia untuk memperbaiki atau mengganti produk yang cacat dan segera mengirimkan ke
alamat Anda. Agar garansi ini berlaku, pada saat produk ini dikembalikan, konsumen harus memberikan tanda bukti pembelian
dalam bentuk kuitansi asli pembelian langsung dari Shure atau dari agen resmi Shure.Seandainya Shure memilih untuk
mengganti produk yang cacat, maka Shure berhak untuk mengganti produk yang cacat itu dengan produk lain dari model yang
sama atau model yang setidak-tidaknya dengan kualitas dan fitur yang setara dengan penentuan tunggal oleh Shure.
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Jika Anda yakin produk ini cacat dalam jangka waktu garansi, silakan kemas kembali unit produk tersebut dengan hati-hati,
pastikan dan kirim kembali bersama bukti pembelian, melalui pos, kepada Shure Incorporated, U.p.: Service Department, pada
alamat di bawah ini.Service Department, pada alamat di bawah ini.
Di luar Amerika Serikat, silakan kirim kembali produk tersebut ke agen Anda atau Pusat Servis Resmi.Alamat dicantumkan di
www.Shure.com atau dapat diperoleh dengan menghubungi Shure di alamat yang tercantum berikut.
Garansi ini tidak dapat dipindahkan.Garansi ini tidak berlaku jika kerusakan produk tersebut disebabkan oleh penyalahgunaan
atau kesalahan tata cara pemakaian, pemakaian yang bertentangan dengan petunjuk Shure, aus normal, bencana alam,
kelalaian pemakaian, dibeli dari pihak lain selain dari Shure atau agen resmi Shure, perbaikan yang dilakukan bukan di dealer
resmi, atau produk tersebut telah dimodifikasi.
SEMUA GARANSI YANG TERMASUK DARI YANG DAPAT DIJUAL-BELIKAN ATAUPUN KEMAMPUAN UNTUK MAKSUD
TERTENTU DENGAN INI DITOLAK PADA TINGKAT YANG DIBOLEHKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG YANG
BERLAKU DAN, PADA TINGKAT YANG TIDAK DIBOLEHKAN, DENGAN INI DIBATASI PADA LAMANYA DAN JANGKA
WAKTU GARANSI INI. SHURE JUGA DENGAN INI MENOLAK SEMUA KEWAJIBAN DARI KERUSAKAN YANG BERSIFAT
KEBETULAN, KHUSUS MAUPUN KERUSAKAN YANG DIAKIBATKANNYA.
Beberapa negara tidak mengizinkan pembatasan pada berapa lama garansi tersebut berlangsung, atau larangan maupun
pembatasan terhadap kerusakan yang bersifat kebetulan atau yang ditimbulkan, maka pembatasan di atas tidak bisa berlaku
pada Anda. Garansi ini memberikan Anda hak hukum khusus, dan Anda mungkin memiliki hak lain yang berbeda dari setiap
negara.
Garansi ini tidak membatasi hak-hak konsumen yang diharuskan menurut undang-undang yang berlaku.
GARANSI INI MENGGANTIKAN SEMUA GARANSI LAINNYA YANG TERKAIT DENGAN ATAU YANG TERMASUK DALAM
PRODUK INI, KECUALI PERANGKAT LUNAK YANG TERDAPAT DALAM DAN DIKEMAS DENGAN PRODUK INI TIDAK
TERCAKUP DALAM GARANSI INI DAN SEBALIKNYA AKAN DICAKUP OLEH GARANSI, JIKA ADA, YANG DIBERIKAN
DALAM PERNYATAAN LISENSI PENGGUNA AKHIR SHURE YANG MENYERTAI PERANGKAT LUNAK TERSEBUT.
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