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ShurePlus PLAY   
Aplikasi Mendengarkan Mobile ShurePlus  PLAY

Deskripsi Umum
Aplikasi Mendengarkan Mobile ShurePlus PLAY adalah pemutar musik beresolusi tinggi dengan kontrol EQ canggih. Putar file-
file 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
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.

Tab Musik
Lihat dan sortir perpustakaan musik Anda dengan kategori seperti daftar putar, artis, album, lagu, genre, komposer, atau 
kompilasi di tab Musik.

™
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① Cari
Ketuk ikonnya dan cari pustaka musik berdasarkan artis, album, daftar putar, atau judul lagu. Ketuk Hapus untuk 
menghapus pencarian yang sudah tersimpan.

② Edit
Ketuk Edit untuk menambah atau mengurangi kategori pustaka musik yang ditampilkan. Lihat Pengurutan Pustaka Musik 
untuk informasi tentang beberapa cara menampilkan koleksi Anda.

③ Terakhir Diputar
Melihat album tempat berisi lagu yang terakhir kali diputar. Ketuk Tampilkan Semua untuk melihat riwayat yang Anda putar 
dari yang paling terakhir ke yang paling awal.

④ Terakhir Ditambahkan
Melihat penambahan paling akhir ke dalam pustaka musik dalam kolom Terakhir Ditambahkan. Ketuk Tampilkan Semua
untuk melihat album yang paling akhir ditambahkan dalam daftar dari penambahan terakhir ke yang paling awal.



Shure Incorporated

5/21

⑤ Mini Player
Menampilkan lagu yang saat ini diputar. putar atau jeda musik. Ketuk untuk menampilkan rincian informasi track lagu.

⑥ Bilah Navigasi
Ketuk untuk mengakses tab koneksi perangkat, equalizer, tab pengaturan aplikasi, dan kembali ke pustaka musik.

Mengurutkan Pustaka Musik
Mengurutkan dan menampilkan file audio berdasarkan kategori daftar putar, artis, album, lagu, genre, atau komposer. Ketuk 
Edit pada layar Musik untuk memilih kategori yang ingin ditampilkan. Ketuk Selesai setelah selesai memilih.

Di dalam kategori, item-item akan diurutkan sesuai abjad. Ketuk ikon Filter untuk menampilkan opsi pengurutan 
lainnya di dalam kategori.

Ketuk ikon filter di pojok kanan atas untuk melihat semua opsi pengurutan. Daftar putar bisa diurutkan sesuai abjad 
berdasarkan nama atau berdasarkan tanggal dibuat.
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Artis diurutkan secara alfabetis.

Menampilkan semua album atau filter yang tersedia untuk menampilkan hanya album yang ada dalam pustaka PLAY. 
Diurutkan berdasarkan nama atau tahun rilis.
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Kategori lagu menampilkan semua track audio yang ada atau dapat difilter untuk hanya menampilkan track audio 
yang ada di dalam pustaka PLAY. Diurutkan berdasarkan nama, tanggal lagu tersebut dimasukkan ke dalam pustaka, 

atau berdasarkan artis.

Menambahkan Musik ke Perangkat iOS
ShurePlus PLAY bisa dipakai untuk memutar file yang tersimpan pada perangkat Anda. Setiap kali Anda menjalankan PLAY, 
akan muncul titik di ikon roda gigi Pengaturan untuk menunjukkan adanya file audio baru yang terdeteksi di dalam perangkat 
dan ditambahkan ke dalam pustaka musik PLAY. Tunggu beberapa saat hingga file-file tersebut muncul di dalam pustaka 
musik. Setiap kali Anda membuka PLAY, pustaka musik akan sinkron dengan file yang ada di dalam perangkat. Semua 
perubahan pada file audio, seperti perubahan judul lagu, akan tetap konsisten di seluruh perangkat.

Tips: Untuk hasil terbaik, usahakan aplikasi tetap terbuka agar sinkronisasi pustaka musik tidak terputus dan lengkap. Waktu 
tunggu pemuatan tergantung pada jenis perangkat dan ukuran pustaka. Jika sinkronisasi terganggu, cukup buka kembali 
PLAY dan sinkronisasi akan dilanjutkan.

Catatan: Track yang disimpan di cloud tidak akan terlihat di aplikasi PLAY dan tidak bisa diputar. File bisa diputar jika sudah diunduh ke perangkat dan bebas 
DRM. PLAY tidak bisa stream musik dari aplikasi lain atau dari cloud.

Menambahkan Musik Menggunakan AirDrop
Pastikan bahwa Receiving sudah menyala di perangkat yang menerima. Pilih Contacts Only atau Everyone.
Pilih file audio pada perangkat pengirim. Ketuk Share dan kemudian More untuk mengakses kontak.
Pilih PLAY untuk menyalin lagu ke ShurePlus PLAY.

Penting: ShurePlus PLAY tidak akan menambahkan trek jika file korup atau tidak bisa diputar. Selain itu, PLAY tidak akan 
membuat duplikat trek.

®
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Menambahkan Musik Menggunakan aplikasi Files
Anda dapat menyalin musiik ke aplikasi PLAY dari aplikasi lain di perangkat Anda jika aplikasi itu mendukung berbagi file.

Unggah file audio dari komputer ke aplikasi berbasis cloud apa pun di perangkat seluler.
Buka aplikasi Files di perangkat dan cari file yang Anda unggah.
Pilih file yang ingin Anda tambahkan ke ShurePlus PLAY. Untuk hasil paling bagus, unggah file satu per satu.
Ketuk ikon tindakan (kotak dengan panah menunjuk ke atas).
Ketuk Salin ke Play. Aplikasi Play akan terbuka.
Notifikasi akan muncul untuk memberi tahu Anda ketika file Anda berhasil diimpor.

Penting: ShurePlus PLAY tidak akan menambahkan track jika file rusak atau tidak bisa diputar. Selain itu, PLAY tidak akan 
membuat duplikat track.

Menambahkan Musik dari iTunes Store
File musik yang sudah dibeli dari iTunes Store bebas dari DRM dan bisa diputar di aplikasi PLAY.

Pada perangkat iOS, sinkronkan dengan menjalankan Pengaturan > PLAY. Aktifkan "Izinkan PLAY untuk mengakses Media 
and Apple Music." Selanjutnya Anda membuka aplikasi PLAY, titik hijau tanda sinkron akan muncul di tab Pengaturan, dan file 
secara otomatis akan ditambahkan ke pustaka musik PLAY. File terbaru akan terlihat di kolom Baru Ditambahkan sebagai 
tambahan di Pustaka Musik. Jika file yang dimaksud tidak terlihat, buka aplikasi Musik, unduh lagu yang sudah dibeli, 
kemudian kembali ke aplikasi PLAY dan cari titik hijau tanda sinkron.

Catatan: PLAY bisa memutar sebagian besar file yang sudah dibeli dan diunduh dari iTunes karena sudah tidak mempunyai DRM (digital rights management).

Menambahkan Musik dari Pustaka Musik iCloud
Pada perangkat iOS, aktifkan Pustaka Musik iCloud dengan membuka Pengaturan > PLAY. Aktifkan "Izinkan PLAY untuk 
mengakses Media and Apple Music." Selanjutnya Anda menjalankan PLAY, aplikasi akan otomatis mencari file yang sudah 
dibeli dan diunduh ke perangkat Anda.

Pertama, unduh file ke perangkat. Aktifkan sinkronisasi Pustaka Musik iCloud dalam aplikasi Apple Music pada 
perangkat Anda dengan membuka Pengaturan > Musik > Sync Pustaka. Atau sinkronkan dengan komputer 
menggunakan kabel USB atau WiFi untuk terhubung ke perangkat.
Mengunduh file musik bebas DRM ke perangkat Anda. File yang sudah dibeli dari iTunes (bebas DRM) atau yang 
sudah diambil dari media yang sudah Anda miliki.
Buka PLAY untuk secara otomatis sinkron dengan file yang sudah diunduh dengan pustaka musik PLAY. Tanda titik 
hijau akan menunjukkan bahwa PLAY sedang sinkron dengan perangkat.
File musik yang bebas DRM akan ditampilkan dalam pustaka musik PLAY. Track musik yang dilindungi salinannya, 
seperti yang diunduh dari langganan Apple Music, tidak didukung oleh PLAY, dan tidak akan muncul di dalam aplikasi.

Catatan: Semua musik dari layanan berlangganan Apple Music, streaming ataupun sudah diunduh, memiliki DRM (digital rights management) dan tidak akan 
tersedia pada ShurePlus PLAY.

Menambahkan Musik ke Perangkat Android
Aktifkan Berbagi File
Beberapa perangkat Android devices mengharuskan Anda mengaktifkan berbagi file sebelum Anda dapat mentransfer file ke 
ShurePlus PLAY. Ketika perangkat seluler terhubung ke komputer dengan kabel USB, perangkat secara otomatis mulai 
mengisi daya. Ikuti langkah-langkah berikut ini untuk mentransfer file.

Hubungkan perangkat Android ke komputer desktop dengan kabel USB
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Buka Settings untuk menemukan preferensi koneksi USB
Pilih File transfer
Di komputer Anda, cari perangkat Anda di Windows Explorer
Temukan folder Music
Seret dan jatuhkan file dari komputer Anda ke folder musik pada perangkat Anda. File audio apa pun yang secara fisik 
sudah tersimpan di perangkat Anda akan disinkronkan ke ShurePlus PLAY ketika Anda membuka aplikasi PLAY.

Penting: ShurePlus PLAY tidak akan melewatkan trek jika file korup atau tidak bisa diputar. Selain itu, PLAY tidak akan 
membuat duplikat trek.

Tambahkan Musik Menggunakan Amazon Music dan 
Aplikasi Lainnya
ShurePlus PLAY secara otomatis akan menampilkan file audio yang ditemukan dalam aplikasi lain yang sudah diunduh dan 
disimpan di perangkat Anda. Saat membeli musik online, pastikan bahwa yang Anda beli adalah file audio sebenarnya. 
Layanan streaming akan memungkinkan Anda mengunduh tautan ke file musik yang disimpan di layanan streaming serupa 
dengan pintasan aplikasi di desktop komputer Anda. Pintasan ini tidak akan muncul dalam aplikasi PLAY. PLAY hanya 
mengenali file audio yang sudah diunduh ke perangkat.

Memutar Album
Ketuk pada album yang ingin Anda putar. Ketuk trek pertama untuk mendengar seluruh album.

Anda juga dapat mendengarkan album dalam mode Shuffle. Mode shuffle (kocok) menampilkan semua lagu di album secara 
acak dan berhenti ketika semua lagu sudah selesai diputar.
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Tampilan Trek
Pemutaran

① Output Audio
② Antrean pemutaran (Anda juga dapat menggesek ke atas untuk melihat antrean pemutaran.)
③ Karya seni track
④ informasi EQ, tingkat volume
⑤ Informasi track: Judul track, Artis, Album
⑥ Waveform track
⑦ Kontrol pemutaran: Loop, track sebelumnya, Putar/Jeda, track berikutnya, Shuffle ON/OFF
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Mengatur Volume

Dari layar pemutaran lagu, ketuk ikon volume. Geser bilah hijau ke atas dan bawah untuk mengatur volume dan ketuk X
untuk menutup ketika sudah menemukan tingkat volume yang diinginkan.
Tekan yang lama volume ikon sampai muncul fader layar penuh. Geser bilah hijau ke atas dan bawah untuk mengatur 
volume dan ketuk X untuk menutup ketika sudah menemukan tingkat volume yang diinginkan.

Berputar

Ketuk ikon loop untuk mengulangi pemutaran ulang semua lagu di dalam album, daftar putar, atau antrean putar yang sedang 
Anda dengarkan.

Ketuk lagi untuk mengulang satu lagu.

Ketuk satu kali lagi untuk mematikan putar ulang satu lagu. Dalam pemutaran normal (ulangi mati), pemutaran akan selesai 
setelah semua lagu telah diputar.

Shuffle
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Mode acak akan mengambil semua lagu dalam daftar putar, lagu dari satu artis, lagu dalam satu album, atau keseluruhan 
pustaka lagu dan memutar semuanya dengan urutan acak. Dengan dimainkannya suatu lagu, lagu tersebut akan dihapus dari 
daftar putar acak. Matikan mode acak untuk meneruskan memutar lagu dengan urutan antrean semula, minus lagu-lagu yang 
sudah Anda putar.

Putar Berikutnya dan Putar Nanti adalah pilihan untuk menambahkan lagu ke dalam antrean pemutaran.

Putar Berikutnya: Lagu yang dipilih ditambahkan ke antrean putar acak dan akan diputar setelah lagu yang saat ini 
sedang diputar selesai.
Putar Nanti: Lagu yang dipilih ditambahkan ke akhir antrean putar acak.

Ekualiser
Gunakan equalizer PLAY untuk melakukan menyesuaikan pengaturan musik Anda di aplikasi PLAY. Untuk eq datar, respons 
frekuensi tidak berubah, matikan equalizer, maka ini akan dilewati. Perubahan EQ dalam bentuk apa pun akan dipertahankan 
dalam perangkat AONIC Anda yang terhubung dan berdampak pada semua audio. Ini akan tetap ada hingga diubah di aplikasi 
PLAY.

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.

Buat Preset Kustom

Tambah preset baru
Gulir ke bawah untuk mengetuk Tambahkan Preset Baru atau ketuk Manual. Preset baru dimulai secara datar.
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.

Ketuk Simpan untuk memberi nama dan menyimpan preset kustom Anda. Preset kustom akan ditampilkan setelah 
daftar preset dari Shure.
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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.

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.
Ketuk Simpan untuk menyimpan preset kustom Anda.

Menyesuaikan EQ

Memilih dan menyesuaikan frekuensi, gain, dan bandwidth pada 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
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Mengurangi flutter echo dan bunyi desis: Mengidentifikasi rentang frekuensi khusus yang “meramaikan” ruangan:

Atur nilai Q sempit
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
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:

Atur nilai Q sempit
Tingkatkan penguatan menjadi antara +10 dan +15 dB, kemudian lakukan percobaan dengan frekuensi di antara 300 
Hz dan 900 Hz untuk menentukan frekuensi resonansi
Kurangi penguatan pada frekuensi yang teridentifikasi (mulai antara – 3 dan – 6 dB) untuk meminimalkan suara ruang 
yang tidak diinginkan

Menggunakan Ekualitasi dengan ANC
“Untuk menyalakan equalizer, peredaman derau aktif akan dikurangi dari maksimum ke normal. Atau Anda dapat membiarkan 
ANC diatur ke Maks dan menggunakan EQ dalam aplikasi.”

Nama di atas tab Equalizer di atas menunjukkan apakah EQ dalam aplikasi AONIC 50 atau PLAY sedang digunakan.

AONIC 50 EQ: Simpan preset EQ PLAY Anda ke headphone, keluar dari aplikasi PLAY, lalu lanjutkan mendengarkan 
pengaturan EQ Anda di aplikasi lain di perangkat Anda. Equalizer ini memengaruhi segala sesuatu yang Anda dengarkan 
melalui AONIC 50.

Catatan: Jika ANC diatur ke Maks, EQ AONIC 50 akan dimatikan.

EQ dalam aplikasi PLAY: Bekerja dengan ANC diatur ke Maks, namun, EQ akan hanya memengaruhi file di perpustakaan 
musik PLAY. EQ dalam aplikasi memengaruhi segala sesuatu yang diputar dari aplikasi PLAY.

Catatan: Jika Anda mengaktifkan codec LDAC pada Android, EQ AONIC 50 dinonaktifkan, tapi Anda akan dapat 
menggunakan EQ dalam aplikasi PLAY dengan file yang diunduh ke perpustakaan musik PLAY Anda. Codec LDAC akan tetap 
aktif hingga mati.

Antrean Pemutaran

Antrean putar adalah kumpulan lagu yang diantrekan dalam urutan tertentu untuk diputar. Setelah lagu tersebut diputar atau 
dilewatkan, maka lagu akan dihapus dari antrean.
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Menampilkan antrean putar: Membuka tampilan track. Ketuk dan usap ke atas untuk melihat antrean. Atau ketuk ikon 
antrean di pojok kanan atas untuk membuka atau menyembunyikan antrean putar.

Menghapus antrean putar: Dengan menekan putar lagu di album atau daftar lagu baru akan menghapus antrean dan 
menambahkan track dan lagu berikutnya. Sebelum antrean putar dihapus, Anda akan diminta mengonfirmasi pilihan untuk 
menghindari ketidaksengajaan. Pemutaran lagu akan dilanjutkan dari track yang baru dipilih.

Kontrol
Tekan dan tahan pada opsi menu artis, album, atau lagu mana saja untuk memunculkan opsi menu yang ada.

Track Sebelumnya/Track Berikutnya: Pada Tampilan Track, usap ke kiri atau kanan untuk melihat-lihat antrean.

Putar Berikutnya: Menambahkan lagu, artis, atau album ke atas antrean putar.

Putar Nanti: Menambahkan lagu, artis, atau album ke bagian bawah antrean putar.

Tambahkan ke Daftar Putar: Menambahkan lagu, artis, atau album ke daftar putar yang dipilih.

Lihat Artis: Untuk membuka pustaka artis.

Lihat Album: Untuk membuka album.

Hapus: Menghapus lagu, artis atau album.

Sambil mendengarkan PLAY, aplikasi ini akan terus memutar antrean Anda bahkan jika Anda kembali ke tampilan beranda dari 
perangkat dan setelah layar perangkat diredupkan.

Menggunakan Daftar Putar
Membuat Daftar Putar Baru

Ketuk tautan daftar putar di layar beranda.
Ketuk "Buat Daftar Putar...".
Masukkan nama daftar putar dan ketuk "OK".

Catatan: PLAY bisa memiliki beberapa daftar putar dengan nama daftar putar yang sama.

Tambahkan Musik ke Daftar Putar

Tambahkan lagu dari Daftar Lagu
Ketuk Songs.
Tekan lama lagu yang ingin ditambahkan ke daftar putar.
Ketuk Add to Playlist dan pilih daftar putar yang ingin digunakan.

Tambahkan lagu dari Daftar Putar
Ketuk Playlists.
Pilih daftar putar
Ketuk 3 titik di pojok kanan atas untuk memunculkan menu opsi.
Ketuk Edit Playlist dan Add Songs.
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Menghapus Lagu, Album, Artis, atau Daftar Putar
Ketika Anda menghapus aplikasi PLAY, lagu apa pun sudah Anda unggah ke perpustakaan musik juga terhapus. Lagu yang 
tersimpan di aplikasi lain tidak terpengaruh.

Hapus daftar putar Tekan yang lama daftar putar yang ingin Anda hapus dan ketuk Delete Playlist. Daftar putar akan dihapus 
tetapi lagu masih tetap ada di perpustakaan PLAY.

Hapus artis Tekan yang lama artis yang ingin Anda hapus dan ketuk Delete Artist. Semua lagu dan album oleh artis itu akan 
dihapus dari perangkat.

Hapus album Tekan yang lama album yang ingn Anda hapus dan ketuk Delete Album. Hanya album itu yang akan dihapus 
dari perangkat.

Hapus lagu Tekan yang lama lagu yang ingin Anda hapus dan ketuk Delete Song. Lagu akan dihapus dari perangkat. Atau 
tekan yang lama sebuah lagu dalam daftar putar dan ketuk Delete Song untuk menghapus lagu dari perangkat.

Gunakan antrean daftar putar untuk menghapus lagu dari daftar lagu tanpa menghapusnya dari perpustakaan musik. Dari 
jendela Pemutaran, usap ke atas untuk membuka antrean pemutaran. Ketuk lingkaran merah dengan garis yang melewatinya 
dan ketuk Delete. Ini akan menjaga lagu tetap ada di perangkat, tetapi menghapusnya dari daftar putar.

Tab Perangkat
Gunakan tab perangkat untuk terhubung ke produk nirkabel Shure dan mengakses fitur yang disediakan di dalam perangkat, 
seperti mode lingkungan dan ANC, dan untuk pengaturan nada dan pemberitahuan. Berikan EQ pada audio dalam aplikasi 
PLAY dan pengaturan suara akan disimpan dalam perangkat AONIC.

Pastikan bahwa Anda memilih model aksesori yang tepat sehingga aplikasi PLAY mendukung tingkat sensitivitas yang sesuai. 
Perangkat Anda akan keluar dalam tampilan bersama fitur terkait.
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Warning! Kegagalan dalam memilih earphone yang tepat dapat meningkatkan level tekanan suara. Tingkat suara berlebih 
dapat merusak telinga anda dan berakibat pada gangguan pendengaran secara permanen (NIHL). Silakan baca pedoman 
keselamatan dalam panduan pengguna untuk earphone Anda untuk mendapatkan informasi tambahan.

Mikrofon Panggilan Telepon Aktif
Bagi pengguna earphone True Wireless, mohon diingat bahwa panggilan telepon hanya menggunakan satu adaptor (kiri atau 
kanan) untuk mengirim audio. Sisi yang dipilih didasarkan atas koneksi sinyal terkuat dari adaptor. Anda bisa melihat di tab 
perangkat untuk menentukan sisi mana yang akan aktif untuk panggilan telepon.

Tab Pengaturan

Ketuk ikon Pengaturan untuk mengakses tab Pengaturan aplikasi PLAY. Di sana Anda bisa menentukan fitur aplikasi, dan 
mengakses penduan pengguna dan pengaturan equalizer. Gunakan preset equalizer PLAY untuk menentukan bentuk suara, 
atau buat preset Anda sendiri. Lihat Buat Preset Kustom untuk informasi lainnya.
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1.
2.

3.

◦

◦

4.

5.

Mikrofon Panggilan Telepon Aktif
Panggilan telepon hanya menggunakan satu adaptor untuk mengirimkan audio. Periksa tab pengaturan untuk melihat adaptor 
yang saat ini digunakan. Dengan cara ini Anda bisa memastikan untuk tidak melepaskan adaptor atau secara tidak sengaja 
menutup mikrofon selama panggilan.

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
Aktifkan Jangan Ganggu pada perangkat seluler Anda untuk menghindari gangguan dari notifikasi.
Aktifkan Bluetooth dan pasangkan produk AONIC ke perangkat Anda.

Perhatian: Bagi pengguna Android, periksa pengaturan untuk memastikan bahwa kedua adaptor terhubung ke 
perangkat Anda.

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.

Jika tersedia pembaruan, titik warna hijau akan keluar di sebelah Pembaruan Firmware pada menu pengaturan 
perangkat.

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.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shure.listening
https://apps.apple.com/us/app/shureplus-play/id1326288926
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6.
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7.

•
•

•

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.

Konfirmasikan versi firmware baru sebagaimana ditampilkan pada menu Tentang (Layar perangkat > … > Tentang > 
Versi Firmware).

Tips untuk memastikan pembaruan yang andal
Pastikan bahwa perangkat seluler dan produk AONIC Anda dinyalakan dan berdekatan satu sama lain.
Menggunakan earphone atau perangkat seluler ketika mengunduh bisa memperlambat atau membatalkan proses 
pembaruan firmware.
Pembaruan mengharuskan pengisian daya baterai minimum 50% pada perangkat seluler Anda dan pada produk 
AONIC.
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1.
2.

Perkiraan waktu mengunduh untuk headphone dan earphone adalah hingga 30 menit.
Jangan keluar dari aplikasi PLAY dan pastikan bahwa layar Anda aktif.
Kami menyarankan mengaktifkan Jangan Ganggu untuk menghindari gangguan saat mengunduh pembaruan.
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.

Mengatasi Gangguan
Masalah Solusi

Track audio dari cloud tidak 
muncul di aplikasi.

Hanya track yang diunduh ke perangkat yang akan ditampilkan.

PLAY tidak sinkron dengan 
perpustakaan musik saya.

Tutup dan buka kembali aplikasi untuk sinkronisasi ulang dengan file audio di perangkat.

File saya tidak diputar di 
aplikasi.

Untuk memastikan bahwa PLAY akan dapat memutar audio, pastikan file tersebut:

Adalah file musik.
Adalah aset yang tidak diproteksi; tidak diproteksi dari penyalinan.
Telah diunduh ke perangkat dan bukan streaming.
Bukan file rusak.

Suara audio terlalu tinggi 
atau terlalu rendah.

Periksa pengaturan equalizer. Matikan Equalizer untuk memastikan tidak ada pengaturan 
yang tidak diinginkan pada file audio.

Tidak ada perubahan 
signifikan pada Equalizer.

Pastikan Equalizer menyala. Equalizer hanya berlaku pada musik yang telah diunduh dan 
diputar dari aplikasi PLAY.

Headphone tidak tersambung 
ke Bluetooth.

Pilih Pengaturan Perangkat >  > Kembali ke Pengaturan Default >  > 
Konfirmasi untuk mereset headphone nirkabel. Hal ini akan memulihkan bahasa 
pemberitahuan, volume suara pemberitahuan, dan menghapus daftar perangkat yang 
disandingkan.

Pemecahan Masalah Umum

Pastikan Anda telah memperbarui versi terbaru aplikasi PLAY.
Pastikan sistem operasi ponsel Anda diperbarui sesuai dengan versi saat ini.
Tutup dan mulai lagi aplikasi.
Mematikan dan menyalakan ulang perangkat akan menghapus cache dan kadang bisa 
membantu performa perangkat.

Ada dua cara melakukan atur ulang pabrik:

Menghapus semua lagu dari perangkat Tentang > Hapus Semua Lagu
Menghapus PDL (Daftar Perangkat yang Dipasangkan) Pengaturan > Lupakan Perangkat
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Spesifikasi
System Requirements

Persyaratan dan Kompatibilitas Sistem: iOS
iOS: iOS 14 dan lebih tinggi
iPhone: iPhone 6S dan lebih tinggi
iPod Touch: 7th gen

Persyaratan dan Kompatibilitas Sistem: Android
Akan berfungsi dengan perangkat Android dengan:

Android Pie 9.0 atau yang lebih tinggi
Dukungan Audio USB Kelas 1.1 dan lebih tinggi

Android merupakan merek dagang dari Google Inc.

Format Audio yang Didukung
iOS

FLAC Hingga 352 KHz

MP3 32 dengan 320 Kbps,44,1 kHz,48 kHz

MP4 Audio Ekstensi file audio: .mp4, .m4a, .m4p, .m4b

AIFF Ekstensi file audio: .aiff, .aif, .aifc

AAC Hingga 352 KHz

PCM/WAV Hingga 352 KHz

ALAC Hingga 384 KHz

Android
FLAC Hingga 352 KHz

M4A Hingga 352 KHz

MP3 16 dengan 320 Kbps,44,1 kHz,48 kHz

MKV Hingga 352 KHz

PCM/WAV Hingga 352 KHz

OGG Vorbis Hingga 352 KHz
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