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SBRC   
Pengisi Daya Rak Baterai

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: Bisa terjadi ledakan jika baterai diganti secara tidak tepat. Hanya dioperasikan dengan baterai AA.

Catatan:
Peralatan ini dimaksudkan untuk digunakan dalam aplikasi audio profesional.
Kesesuaian EMC didasarkan pada penggunaan tipe kabel yang disediakan dan direkomendasikan. Penggunaan tipe 
kabel lainnya dapat memperburuk penampilan EMC.
Gunakan pengisi baterai ini hanya dengan modul pengisian Shure dan kemasan baterai dimana ia di desain. 
Menggunakan modul dan kemasan baterai selain yang sudah ditetapkan dapat meningkatkan resiko kebakaran atau 
ledakan.
Perubahan atau modifikasi yang tidak disetujui oleh Perusahaan Shure dapat membatalkan hak Anda untuk 
mengoperasikan peralatan ini.

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

Pengisi Daya Pemasangan Rak SBRC
Pengisi Daya Rak Baterai Shure (Shure Battery Rack Charger, SBRC) mendukung hingga delapan baterai isi ulang di satu 
ruang rak yang ringkas. SBRC menerima modul pengisian daya yang dapat diganti, yang mengakomodasi baterai Lithium-ion 
Shure, termasuk AXT910, AXT920, dan SB900B. Panel depan yang mudah dibaca menampilkan parameter penting baterai 
termasuk status pengisian daya, waktu hingga penuh, dan indikator kesehatan baterai (seperti suhu dan jumlah siklus). Saat 
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tersambung ke jaringan, perangkat lunak Shure Wireless Workbench  memberikan pemantauan jarak jauh SBRC untuk 
melacak status baterai.

Fitur
Modul pengisian daya yang dapat diganti untuk memadupadankan delapan baterai pemancar bodypack dan genggam
Solusi pengisian dan penyimpanan baterai siap bepergian dengan tampilan status yang komprehensif
Isi daya baterai hingga 50 persen kapasitas dalam satu jam; kapasitas penuh dalam tiga jam.
Dapat dihubungkan sepenuhnya ke jaringan untuk memantau semua parameter status pengisian di perangkat lunak 
Shure Wireless Workbench
Mode penyimpanan untuk mengisi atau menguras bateri ke tegangan penyimpanan yang optimal
Melacak metrik kesehatan baterai untuk hitungan siklus pengisian daya dan persentase dari kapasitas asli
Kontrol antarmuka tiga tombol yang mudah digunakan

Komponen yang disertakan

Kabel Daya AC IEC (1)

Nomor suku cadang berbeda 
menurut wilayah. Hubungi 
perwakilan Shure setempat 
Anda untuk mendapatkan 
informasi selengkapnya

Kabel Ethernet Terlindung 3-kaki (1) C803

Kit Perangkat Keras (1) 90XN1371

Sekrup Pemasangan untuk Modul Pengisi Daya (8) 30B13476

Aksesori Opsional
Aksesori Opsional

Modul Pengisian Daya SBC-AX untuk SB900B SBC-AX

Modul Pengisian Daya SBM910 untuk SB910 SBM910

Modul Pengisian Daya SBM910M untuk SB910M SBM910M

Modul Pengisian Daya SBM920 untuk SB920 dan SB920A SBM920

Petunjuk Pemasangan
Komponen ini didesign agar pas dengan rak audio.

Peringatan: Untuk mencegah cedera, perangkat ini harus dipasang dengan aman ke rak.

®



Shure Incorporated

5/16

•
•

•

Baterai
Pengisi daya ini mendukung modul pengisian daya Shure dan baterai isi-ulang Lithium-ion Shure berikut ini:

Modul Battery

SBC-AX SB900B

SBM910 SB910

SBM910M SB910M

SBM920 SB920, SB920A

Modul Pengisian Daya
Perhatian! Putuskan sambungan daya AC dan cabut baterai ketika memasang modul pengisian daya.

Untuk melepaskan modul, lepaskan empat (4) sekrup pengunci dan tarik.
Untuk memasang, geser modul ke dalam tempatnya (perhatikan orientasi rel pandu) hingga masuk sepenuhnya ke 
tempatnya.
Pasang kembali sekrup.
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Kontrol Dan Konektor

① Layar Tampilan
Menampilkan status baterai dan menu pengaturan.

② Tombol Kontrol
Untuk menavigasi layar menu. Tekan dan tahan kedua tombol panah untuk masuk atau keluar dari menu kegunaan (utility).

③ Modul Pengisian Daya
Modul yang dapat ditukar untuk baterai lithium-ion Shure.

④ LED Status Pengisian Daya
Menunjukkan status pengisian baterai

⑤ LED Pilihan Pemantauan
Lampu LED putih ini memperlihatkan baterai mana yang dipilih dalam menu pemantauan.

⑥ Daya Masuk AC (mengunci)
Menghubungkan ke stop kontak AC utama dengan kabel daya yang disediakan.

⑦ Tombol Daya
Menyalakan dan mematikan unit.

⑧ LED Kecepatan Jaringan (kuning tua)
Mati = 10 Mbps

Hidup = 100 Mbps

⑨ Port Ethernet
Menghubungkan ke jaringan Ethernet guna mengaktifkan kendali jarak jauh dan pemantauan.

⑩ LED Status Jaringan (hijau)
Mati = tidak terhubung ke jaringan
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Hidup = hubungan ke jaringan aktif

Berkedip = hubungan ke jaringan aktif, kecepatan kedip sesuai volume trafik.

⑪ Ventilasi Kipas Pendingin
Bersihkan pelindung kipas bila perlu untuk menjaga aliran udara.

LED Status Pengisian Daya
Setiap lubang pengisi daya memiliki lampu LED untuk menunjukkan status baterai.

Warna Lampu LED Mode Pengisian Daya Display (Layar) Status Bateri

Hijau Pengisian Selesai Layar Beranda Baterai penuh

Merah

Mengisi Daya Layar Beranda Pengisian baterai

Pemulihan Daya Terlalu 
Kosong

Layar Beranda Pengisian baterai

Mengisi Daya Warm
Baterai mengisi daya, suhu 
hangat

Berkedip Merah Mode Penyimpanan Store at 3.8V
Baterai mengisi daya atau 
mengosongkan daya ke 3,8 
volt

Kuning Mode Penyimpanan Store at 3.8V Voltase baterai pada 3,8 volt

Kuning Tua Berkedip

Mengisi Daya Error - press SET for info
Kesalahan pengisian daya, 
tekan tombol SET untuk 
informasi

Pemulihan Daya Terlalu 
Kosong

Error - press SET for info
Pemulihan Daya Terlalu 
Kosong gagal

Mengisi Daya Warm
Baterai diisi daya ke 80 
persen

Mengisi Daya Hot
Pengisian daya berhenti, 
baterai panas

Mengisi Daya Cold
Pengisian daya berhenti, 
baterai dingin

Kontrol
Gunakan tombol panah untuk menggulir ke menu yang diinginkan.
Tekan tombol SET untuk masuk ke item menu yang dipilih.
Gunakan tombol panah untuk mengubah parameter menu.
Tekan SET untuk menyimpan pengaturan.
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Tekan dan tahan kedua tombol panah untuk masuk atau keluar dari menu Utility.

Tekan dan tahan tombol SET selama 1 detik untuk mengaktifkan fitur Identifikasi Perangkat Keras di Wireless Workbench.

Memasukkan Baterai ke dalam Lubang Pengisian
Geser baterai ke dalam lubang pengisian hingga terkunci di tempatnya. Lampu LED pengisian daya menyala dan siklus 
pengisian daya dimulai.

Layar Beranda dan Status Baterai
Ketika tersambung ke daya, pengisi daya menampilkan layar beranda. Ikon menunjukkan tingkat pengisian setiap baterai, dan 
layar bergantian menampilkan perkiraan sisa jam dan menit hingga baterai terisi penuh.

Nomor pada layar sesuai dengan lubang pengisian 1 sampai 8 dari kiri ke kanan.

Pesan berikut bisa muncul di sebelah nomor lubang untuk menunjukkan status baterai:

CALC menghitung waktu penuh

COLD baterai dingin

WARM baterai hangat

HOT baterai panas

Recovery mode pemulihan aktif

Error Kesalahan, tekan tombol SET untuk informasi
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Menu Pemantauan
Gunakan menu pemantauan untuk mengakses informasi lengkap tentang setiap baterai.

Dari layar beranda, gunakan tombol panah untuk menyorot nomor baterai yang ingin Anda pantau. LED putih di 
samping baterai yang dipilih menyala saat pilihan dibuat.
Tekan tombol SET untuk mengakses menu pemantauan.
Gunakan tombol panah untuk menggulir di layar menu. Tekan tombol SET kapan saja untuk kembali ke layar beranda.

Time to Full
Menampilkan sisa waktu hingga baterai terisi penuh.

PENTING: Baterai tidak bisa diisi dengan kapasitas penuh jika salah satu indikator status berikut muncul:

Cold: Pengisian berhenti karena suhu baterai terlalu dingin. Pengisian bisa dilanjutkan jika suhu baterai meningkat.
Warm: Pengisian baterai kurang dari kapasitas penuh (tidak kurang dari 80 persen) karena suhu meningkat. LED kuning 
tua akan menyala ketika pengisian berhenti.
Hot: Pengisian berhenti karena suhu baterai terlalu panas.

Charge Status
Menampilkan pengisian secara persentase dari kapasitas baterai total. Juga menampilkan pengisian dengan milliampere-
hours (mAh) (miliamper-jam).

Battery Health
Ini akan menampilkan kesehatan baterai yang dipilih secara 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.

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

Batt. Temp. (Suhu Baterai)
Menampilkan kedua suhu baterai (dalam Celcius dan Fahrenheit) dan status, sebagai berikut:

[Normal]: Suhu baterai = 0 °C hingga 45 °C (32 °F hingga 113 °F)
[Cold]: Suhu baterai = 0 °C (32 °F) atau lebih rendah
[Warm]: Suhu baterai = 45 °C hingga 60 °C (113 °F hingga 140 °F)
[Hot]: Suhu baterai = 60 °C (140 °F) atau lebih tinggi

Catatan: Jika warm atau hot, cobalah menyesuaikan kecepatan kipas atau menambah ventilasi ke rak.

Network Status
Alamat IP harus benar guna memudahkan kontrol jaringan.

Active: Menunjukkan konektivitas dengan perangkat lain pada jaringan
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Inactive: Tidak ada konektivitas dengan perangkat lain pada jaringan

Menu kegunaan
Tekan dan tahan kedua tombol panah untuk masuk dan keluar dari menu kegunaan (utility), yang berisi pengaturan jaringan 
dan layar.

Mode Alamat IP: Automatic
Ini merupakan pengaturan awal untuk digunakan pada server DHCP, yang secara otomatis menetapkan alamat IP.

Arahkan ke menu Mode IP lalu tekan tombol SET.
Gunakan tombol panah untuk menyoroti Automatic.
Tekan tombol SET.
Gunakan tombol panah untuk memindahkan ► ke pilih OK ke simpan, atau Cancel ke kesampingkan, lalu tekan 
tombol SET.

Mode Alamat IP: Manual
Gunakan pengaturan alamat IP manual untuk mengatur secara manual alamat IP, mask subnet , atau gateway.

Masukkan Alamat IP

Arahkan ke menu Mode IP lalu tekan tombol SET.
Gunakan tombol panah untuk menyoroti Manual.
Tekan tombol SET untuk mengaktifkan pengeditan alamat IP.
Gunakan tombol panah untuk memindahkan ► ke pilih IP:.
Gunakan tombol panah nomor IP dan gunakan tombol SET untuk maju ke nomor selanjutnya.
Setelah selesai, gunakan tombol panah untuk memindahkan ► ke pilih OK untuk menyimpan atau Cancel ke 
kesampingkan, lalu tekan tombol SET.

Alamat GW
Menampilkan alamat gateway (GW) saat ini. Tekan tombol SET untuk mengedit di menu IP.

Pengaturan Gateway

Arahkan ke menu Mode IP lalu tekan tombol SET.
Gunakan tombol panah untuk menyoroti Manual.
Tekan tombol SET untuk mengaktifkan pengeditan gateway.
Gunakan tombol panah untuk memindahkan ► ke pilih GW:.
Gunakan tombol panah nomor IP dan gunakan tombol SET untuk maju ke nomor selanjutnya.
Setelah selesai, gunakan tombol panah untuk memindahkan ► ke pilih OK untuk menyimpan atau Cancel ke 
kesampingkan, lalu tekan tombol SET.
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Subnet
Menampilkan pengaturan subnet saat ini. Tekan tombol SET untuk mengedit di menu IP.

Mengatur Subnet

Arahkan ke menu Mode IP lalu tekan tombol SET.
Gunakan tombol panah untuk menyoroti Manual.
Tekan tombol SET untuk mengaktifkan pengeditan subnet.
Gunakan tombol panah untuk memindahkan ► ke pilih Sub:.
Gunakan tombol panah nomor IP dan gunakan tombol SET untuk maju ke nomor selanjutnya.
Setelah selesai, gunakan tombol panah untuk memindahkan ► ke pilih OK untuk menyimpan atau Cancel ke 
kesampingkan, lalu tekan tombol SET.

MAC (Alamat MAC)
Menampilkan alamat MAC, yang merupakan nomor identifikasi terpasang, tidak dapat diedit secara khusus pada setiap 
perangkat. Alamat MAC digunakan oleh jaringan dan perangkat lunak Wireless Workbench untuk mengidentifikasi komponen.

Brightness
Atur kecerahan layar ke low, medium, atau high.

Display Invert
Ini mengubah warna layar dari teks warna putih pada latar belakang gelap menjadi teks warna hitam dengan latar belakang 
terang.

Mengatur Kecepatan Kipas
Kipas pendingin memiliki opsi kecepatan berikut:

Low Speed = kipas selalu hidup, pada kecepatan rendah untuk pengoperasian tenang.
High Speed = kipas selalu hidup, pada kecepatan tinggi untuk pendinginan maksimum.
Automatic = kipas hanya akan dioperasikan jika suhu internal terlalu panas.

Catatan: Kecepatan dapat berubah dari Low ke High jika pendinginan tambahan dibutuhkan untuk melindungi komponen.

Tekan dan tahan kedua tombol ▲ dan ▼ untuk mengakses menu kegunaan.
Gunakan tombol panah untuk menggulir ke pengaturan Fan.
Tekan Set untuk mengaktifkan pengeditan, lalu gunakan tombol panah untuk memilih opsi kecepatan.
Tekan Set untuk menyimpan, lalu tekan dan tahan kedua tombol ▲ dan ▼ untuk kembali ke menu utama.

Fan (Mode Kipas Pendingin)
Kipas pendingin memiliki mode operasi berikut:

Automatic: Kipas diaktifkan dan sesuaikan kecepatan kipas berdasarkan suhu internal unit
Always on: Kipas bekerja terus menerus untuk memberikan pendinginan maksimum pada lingkungan hangat

Storage Mode
OFF: Baterai akan diisi daya hingga kapasitas penuh
Store at 3.8 V: Isi atau kosongkan daya semua baterai untuk menghasilkan 3,8 volt, cocok untuk penyimpanan jangka 
panjang
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Firmware
Menampilkan versi firmware yang diinstal pada perangkat ini.

Nomor Seri
Menampilkan nomor seri.

Device ID
Nama sepanjang delapan karakter ini muncul ketika perangkat terdeteksi pada perangkat jaringan lain atau pada perangkat 
lunak WWB.

Tekan tombol SET untuk mengaktifkan pengeditan.
Gunakan tombol panah untuk mengubah karakter.
Untuk menyelesaikan pengeditan, tekan tombol SET sampai tidak satu pun karakter disoroti.

Mode Penyimpanan
Saat diatur ke mode penyimpanan (Storage Mode = Store at 3.8 V), semua baterai diisi daya atau dikosongkan ke 3,8 volt, 
yang cocok untuk penyimpanan jangka panjang.

Lampu LED status pengisian menunjukkan keadaan voltase:

Kedip warna merah = pengisian atau pengosongan daya baterai ke 3,8 volt.
Kuning tua = voltase baterai pada 3,8 volt.

Indikator berikut muncul pada layar beranda di sebelah setiap nomor lubang:

Rdy baterai dengan 3,8 v, siap untuk disimpan

Cold baterai dingin

Wrm baterai hangat

Hot baterai panas

Err Kesalahan, tekan tombol SET untuk info

% persentase pengisian

Mengisi atau mengosongkan daya mungkin memerlukan waktu beberapa jam. Sisa waktu ditampilkan sebagai Time to 3.8 V
pada menu pemantauan baterai (alih-alih dariTime to Full).

Untuk keluar dari mode penyimpanan:

Masuk ke menu penggunaan (utility) dengan menahan kedua tombol panah.
Arahkan ke menu Storage Mode lalu tekan tombol SET.
Gunakan tombol panah untuk memilih Off.
Tekan tombol SET untuk keluar.

Ketika baterai siap untuk disimpan, harus dilepas dari pengisi dan ditempatkan ke dalam tempat dengan suhu terkendali. Suhu penyimpanan bateri yang 
direkomendasikan adalah 0 °C (32 °F) sampai dengan 25 °C (77 °F).
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Pemulihan Baterai dari Daya Terlalu Kosong
Baterai dengan daya terlalu kosong adalah yang dayanya dikosongkan hingga kurang dari 3,0 volt. Ketika pengisi daya 
mendeteksi baterai dengan daya terlalu kosong, secara otomatis pengisi daya masuk ke mode pemulihan, yang mengisi 
baterai dengan menggunakan arus yang dikurangi. Ikon Recovery muncul di sebelah nomor lubang pada layar beranda. Jika 
pemulihan berhasil, pengisi daya keluar dari mode pemulihan dan mengisi baterai hingga kapasitas penuh. Jika baterai tidak 
dapat dipulihkan kurang dari 30 menit, Recovery Failed muncul dan pengisian berhenti.

Tips: Isi daya baterai secara berkala menggunakan fungsi Storage Mode untuk menghindari daya terlalu kosong dan agar 
voltase penyimpanan baterai yang ideal adalah 3,8 volt.

Pembaruan 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 mengambil manfaat dari 
peningkatan desain, versi baru firmware bisa diunggah dan diinstal dengan menggunakan alat Firmware Update Manager 
yang tersedia di perangkat lunak Wireless Workbench. Firmware tersedia untuk diunduh dari www.shure.com.

Penyelesaian Masalah dan Pesan Kesalahan
Peringatan dan Pesan Kesalahan Solusi Penyelesaian Masalah

Cold
Pengisian daya berhenti. Suhu baterai harus di atas 0° C 
agar pengisian daya dapat dilanjutkan.

Hot
Pengisian daya berhenti. Suhu baterai harus dingin di bawah 
60° C agar pengisian daya dapat dilanjutkan. Hindari sinar 
matahari langsung dan sumber panas lainnya.

Warm
Pengisian daya baterai berhenti saat mencapai 80 persen 
dari kapasitas penuh. Biarkan baterai dingin di bawah 45° C 
untuk melanjutkan pengisian daya ke kapasitas penuh.

Recovery
Pengisi daya telah mendeteksi baterai yang telah kosong 
dengan voltase di bawah 3,0 volt dan telah masuk ke mode 
Deep Discharge untuk memulihkan pengisian daya baterai.

Recovery Failed
Baterai dikosongkan melebihi pemulihan — ganti baterai. 
Untuk menghindari kondisi ini, isi daya baterai secara 
berkala untuk mencegah baterai benar-benar kosong.

Charging Failed
Baterai tidak dapat mengisi ulang dalam bingkai waktu yang 
ditetapkan. Periksa baterai dan kontak. Jika kondisi 
berlanjut, ganti baterai.

Unknown Battery Perbarui firmware pengisi daya baterai

Unknown Module Perbarui firmware pengisi daya baterai
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Peringatan dan Pesan Kesalahan Solusi Penyelesaian Masalah

Read Error

Kontak baterai mungkin kotor atau rusak, sehingga 
mencegah deteksi baterai oleh pengisi daya. Pastikan 
kontak baterai bersih dan tidak rusak. Jika kondisi berlanjut, 
ganti baterai.

Check Charger

Periksa kontak baterai dan kontak modul pengisi daya untuk 
memastikan kontak bersih dan terkait di posisinya. Jika 
kondisi berlanjut, coba mengganti baterai fungsional atau 
modul pengisi daya.

Check Battery

Pastikan baterai terpasang di posisinya di dalam modul 
pengisi daya dan pintu modul terkunci. Periksa kontak 
baterai dan kontak modul pengisi daya untuk memastikan 
kontak bersih. Ganti baterai jika kondisi berlanjut.

Over Temp! Check Fan/Vents
Bersihkan penyumbat atau serpihan dari ventilasi kipas dan 
pastikan ada cukup aliran udara ke pengisi daya.

Mode Hemat Energi
Gunakan mode hemat energi untuk mengisi baterai dengan fungsi lampu latar layar dan jaringan (termasuk informasi 
pengisian dan baterai) yang dinonaktifkan.

Tekan dan tahan tombol atas saat menghidupkan pengisi daya.
LED pengisi daya dan layar tampilan akan berkedip selama 10 detik.
Ketika berhenti, LED putih di ruang pertama akan menyala pada setengah kecerahan, dan tampilan akan 
mencantumkan kata Energy Efficiency Mode (Mode Hemat Energi).

Untuk melanjutkan operasi normal, matikan pengisi daya, tunggu 5 detik, dan hidupkan kembali.

Spesifikasi
Jenis Bateri

Hingga 8 bateri Li-lon isi ulang

Waktu pengisian
50%=1 jam; 100%=3jam

Jenis Modul Pengisian Daya
hingga4 modul pengisiandalam kombinasi

Jarak Suhu Kerja
-18°C (0°F) dengan 63°C (145°F)
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Jarak Suhu Pengisian Bateri
0°C (32°F) dengan 60°C (140°F)

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

Dimensi
44 mm x 483 mm x 366 mm (1,7 in. x 19,0 in. x 14,4 in.), H x W x D

Berat
4,4 kg (9,8 lbs), tanpa bateri ataumodul pengisian

Rumah
Baja; Aluminium Tekanan

Persyaratan-Persyaratan Daya
Input 100 dengan 240 V AC, 50-60 Hz

Output 4,5  V DC maksimum, 60 W maksimum

Pengaliran Arus
1,8 A

RMS (mengacu pada 90 V AC)

Jaringan

Antar Muka Jaringan
Ethernet 10/100 Mbps

Kemampuan Mengatasi Jaringan
DHCP atau IP address Manual

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

Sesuai persyaratan keamanan listrik berdasarkan IEC 60950-1.

Memenuhi persyaratan utama dari seluruh Petunjuk Eropa yang berlaku.

Memenuhi syarat untuk simbol CE.

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
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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.

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

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.
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.

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

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