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1.

2.

◦
◦

Stem Ecosystem Platform   
Panduan Sistem

Stem Ecosystem Platform
Perangkat Stem Ecosystem dirancang untuk menjadi solusi lengkap dengan menggabungkan penggunaan perangkat dengan 
Platform Stem Ecosystem. Platform Ecosystem dari kami memungkingkan Anda untuk menyiapkan, mengontrol, dan 
mengelola semua ruangan dan perangkat melalui jaringan.

Lakukan akses ke Stem Ecosystem Platform untuk menyiapkan perangkat Anda.

Perangkat-Perangkat Stem Ecosystem

Hub / Hub 
Express

Wall Ceiling Table Speaker Kontrol

Penyiapan Perangkat Pertama Anda
Pemasangan Perangkat:

Sambungkan setiap perangkat Stem yang Anda beli dengan jaringan dan pasang di lokasi yang Anda inginkan di 
dalam ruangan.

Mengakses Perangkat Anda:

Untuk mengakses Platforn Stem Ecosystem, buka aplikasi Stem Control, atau ketik alamat IP pada browser web. 
Lakukan akses ke perangkat yang terhubung di dalam jaringan melalui tab Ecosystem.

Catatan:Platform Stem terintegrasi di dalam setiap perangkat Stem. Alamat IP yang ada pada semua perangkat Stem memberikan akses ke 
Platform. Saat menggunakan lebih dari satu perangkat Stem, pastikan semua perangkat Stem terhubung ke jaringan yang sama.

Fungsionalitas dan informasi lebih lanjut tersedia pada masing-masing tab halaman beranda:

Konferensi Video
Dialer
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4.

Ecosystem
Stats
Pengaturan
Mulai Cepat

Pilih Pengaturan Keamanan:

Organisasi memungkinkan Anda untuk melindungi semua perangkat Stem dengan satu kata sandi. Pengaturan Default
tidak memerlukan kata sandi untuk mengakses perangkat.

Buat Ruangan:

Ruangan memungkinkan beberapa perangkat bekerja secara bersama-sama. Klik Ecosystem > Ruangan > Tambah 
Ruangan untuk membuat ruangan pertama Anda.

Pengaturan Keamanan
Pengaturan Organisasi memungkinkan Anda untuk melindungi perangkat Stem Anda dengan satu kata sandi. Pengaturan 
Default menghapus persyaratan untuk memasukkan kata sandi untuk mengakses perangkat.

Pengaturan Keamanan Organisasi
Kata sandi organisasi diperlukan untuk mengakses atau melakukan perubahan pada perangkat-perangkat Ecosystem. 
Informasi organisasi disimpan di dalam setiap perangkat. Hanya satu kata sandi yang diizinkan untuk setiap organisasi, hanya 
satu organisasi yang diizinkan per jaringan, tetapi tidak ada batasan untuk ruangan atau perangkat Stem yang diizinkan di 
dalam satu organisasi.

Catatan: Jika Anda lupa kata sandi organisasi, hubungi layanan pelanggan Stem.

Pengaturan Keamanan Default
Tidak diperlukan kata sandi untuk melakukan perubahan atau penambahan perangkat pada Stem Ecosystem Anda. Ini artinya 
semua orang yang bisa mengakses jaringan juga bisa mengontrol perangkat Stem Anda. Perangkat Stem tanpa perlindungan 
kata sandi bisa dikonfigurasi ulang dan diubah pengaturannya.

Ecosystem
Terdapat tiga fitur yang bisa diakses dari tab Ecosystem platform Stem: Ruangan, Perangkat dan Design Wiz. Tab Ruangan 
dan Perangkat memungkinkan Anda untuk mengontrol setiap ruangan dan perangkat. Design Wiz memungkinkan Anda untuk 
merancang ruangan baru yang sesuai dengan perangkat Stem.
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Ruangan
Dalam tab Ruangan, Anda bisa menciptakan ruangan baru atau mengakses ruangan yang sudah ada.

Klik Ecosystem > Ruangan > Tambah Ruangan untuk membuat ruangan baru, atau pilih ruangan yang sudah ada untuk 
membuat perubahan nama, perangkat, notifikasi, serta untuk mengakses menu fungsi.

Catatan: Saat terdapat masalah pada salah satu perangkat atau lebih pada suatu ruangan, ikon  akan muncul dan ruangan tersebut akan berpindah ke 
paling atas dalam daftar.

Edit

Mengedit nama ruangan.

Tambah Perangkat

Menambahkan perangkat ke ruangan.

Hapus Perangkat

Menghapus perangkat yang dipilih dari ruangan.

Gabung Ruangan

Menggabungkan beberapa ruangan, hingga 10 perangkat audio, menjadi satu ruangan dengan 1 Hub atau Hub Express. 
Tindakan ini akan menghapus parameter RoomDesign, sehingga Anda bisa membuat rancangan baru pada ruangan baru 
hasil penggabungan. (Informasi dari masing-masing ruangan masih disimpan, dan bisa dikembalikan lagi dengan 
memisahkan ruangan penggabungan menjadi ruangan terpisah.)

Catatan: Ruangan pertama yang dipilih akan menjadi ruangan utama, dan semua pengaturan pada perangkat-perangkat Hub atau Hub Express lainnya akan 
diabaikan atau disimpan untuk keperluan berikutnya. Jika, misalnya, Anda menggabungkan ruangan dan satu ruang adalah SIP aktif, pilih ruangan tersebut 
sebagai ruangan pertama untuk tetap memberlakukan pengaturan tersebut.

Pisahkan Ruangan

Memisahkan satu ruangan menjadi beberapa ruangan.

Menugaskan Kembali

Mengubah penugasan perangkat yang dipilih untuk ruangan ini.

Melepas Penugasan
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Melepaskan penugasan perangkat yang dipilih untuk ruangan ini.

Design Wiz
Design Wiz memungkinkan Anda untuk membuat ruangan secara virtual, memasukkan dimensi, perabotan, serta mencoba 
perangkat-perangkat Stem yang tepat. Anda juga bisa menyimpan rancangan untuk penggunaan di masa mendatang dan 
Anda juga bisa mengimpor rancangan tersebut saat waktunya diperlukan untuk ruangan Anda.

Untuk merancang ruangan baru, klik Design Wiz > Tambahkan Ruangan. Dengan klik arah panah belakang untuk keluar 
Design Wiz akan mengeluarkan opsi untuk menyimpan ruangan yang sudah Anda rancang.

Walls

Menambahkan dimensi ruangan.

Perabotan

Menambahkan perabotan ke dalam rancangan.

Perangkat

Menambahkan perangkat Stem ke ruangan.

Estimasi Cakupan

Menampilkan estimasi jangkauan perangkat di dalam rancangan ruangan.

Clear Design

Menghapuskan semua perangkat, perabotan, serta dimensi, dan kembali ke templat rancangan kosong.

RoomCheck

Saat semua perangkat dipersiapkan di dalam ruangan dan ditambahkan ke Platform Stem Ecosystem, Anda bisa 
menjalankan RoomCheck untuk menguji tingkat kejernihan suara di dalam ruangan.

Metrik/Imperial

Beralih antar satuan pengukuran untuk dimensi ruangan.

Hanya tersedia dalam HTML.

Export Design

Membuat file PDF hasil rancangan Anda.
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Hanya tersedia dalam HTML.

Menu Fungsi Ruangan
Menu fungsi ruangan memungkinkan Anda untuk melakukan berbagai macam pengujian untuk memastikan perangkat yang 
ada di dalam ruangan diatur dengan benar serta dioptimasi untuk kinerja terbaik.

Uji Ruangan

Memeriksa tingkat sensitivitas speaker dan mikrofon dengan menimbulkan derau chirping dari semua perangkat.

Ping Ruangan

Dengan cepat menemukan serta mengidentifikasi ruangan dengan menimbulkan derau ping dari semua perangkat (untuk 
Stem Ceiling, lampu cincin LED akan berkedip warna merah).

RoomAdapt

Mengoptimalkan kinerja dengan menyesuaikan level mikrofon dan speaker pada lingkungan tersebut.

Lanjutan

Memberikan akses menu pengaturan ruangan lanjutan.

Pengaturan (Ruangan) Lanjutan
Menyesuaikan pengaturan untuk semua perangkat yang ditugaskan pada satu ruangan. Untuk mengonfirmasi perubahan di 
dalam menu ini, klik tombol Terapkan pengaturan.

Catatan: Pengaturan ruangan lanjutan akan menimpa pengaturan lanjutan untuk organisasi.
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Kontrol Senyap: Pilih mikrofon dan speaker mana yang aktif untuk perangkat-perangkat Anda.
Jadwal Restart: Pilih apakah akan restart semua perangkat dalam jadwal harian atau mingguan.
Jadwal Pengujian: Pilih apakah akan menguji semua perangkat dalam jadwal harian atau mingguan.
Tampilan Lampu: Menyalakan atau mematikan lampu arah atau cincin lampu LED untuk semua perangkat di dalam 
ruangan.

Catatan: Pengaturan ini tidak berlaku untuk lampu senyap atau lampu krusial lainnya.

Pembaruan Firmware Perangkat: Aktifkan pembaruan firmware otomatis, atau periksa pembaruan firmware yang 
tersedia.
Audio Fencing: Audio fencing mengambil suara yang berada dalam susunan mikrofon, dan memblokir suara lainnya.
Server Lokal: Menentukan server FTP lokal untuk pembaruan dalam perangkat-perangkat pemblokiran organisasi agar 
tidak mengakses komunikasi luar.
Offset Zona Waktu: Mengatur zona waktu secara otomatis, atau bisa dilakukan secara manual.
Konfigurasi SIP: Mengonfigurasi pemanggilan SIP pada masing-masing perangkat untuk penggunaan tersendiri, atau 
pada Hub atau Hub Express saat menggunakan beberapa perangkat dalam satu ruangan.

Catatan: Membuat ruangan saat Anda menggunakan perangkat secara tersendiri untuk mengakses semua fungsi dan pengaturan lanjutan.

Layout Ruangan
Mengimpor RoomDesign yang sudah disimpan ke ruangan baru dengan mengklik , atau mengedit rancangan ruangan 
yang sudah ada.

Untuk membuat atau mengedit RoomDesign pada ruangan yang sudah ada, klik .

Catatan: Perangkat yang ditugaskan pada ruangan ditulis dalam daftar di panel kanan. Ikon  berarti perangkat ditugaskan pada ruangan, tetapi belum 
dimasukkan ke RoomDesign.

Untuk melihat cakupan mikrofon dalam RoomDesign, klik tombol .

RoomCheck
RoomCheck adalah perekaman selama lima detik untuk menguji kejernihan suara dari arah mana saja di dalam ruangan. 

Untuk memulai RoomCheck, berdiri di lokasi mana saja di dalam ruangan, klik  dan bicara selama 5 detik.

Setelah RoomCheck selesai, akan ditampilkan sebuah peta kualitas tangkapan audio. Pastikan untuk memasang perangkat 
perangkat Anda di titik yang sama di dalam ruangan seperti pada RoomDesign untuk hasil yang akurat.

Catatan: Anda harus menjalankan RoomAdapt sebelum memulai RoomCheck.
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Hijau

Cakupan optimal

Kuning

Cakupan memadai

Merah

Cakupan tidak memadai

Perangkat
Tab Perangkat menampilkan semua perangkat di dalam jaringan, atau dalam organisasi, dan status dari perangkat tersebut:

① Lingkaran merah
Terdapat error pada perangkat atau ruangan

② Centang di latar belakang
Perangkat ada dalam organisasi tetapi tidak ditugaskan pada ruangan

③ Latar belakang jelas
Perangkat ada dalam organisasi dan ditugaskan pada ruangan

④ Lingkaran hijau
Perangkat atau ruangan siap digunakan

⑤ Garis luar biru
Perangkat atau ruangan sedang digunakan.

Catatan: Anda tidak bisa menggunakan ping, uji, atau RoomAdapt saat perangkat sedang digunakan.

⑥ Teks merah
Perangkat ada di luar organisasi.
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Menu Fungsi Perangkat
Dengan memilih perangkat secara terpisah, Anda akan bisa melihat nama perangkat, nomor seri, alamat MAC, alamat IP, 
serta versi firmware. Anda juga bisa mengganti nama perangkat, menugaskan ulang ke ruangan yang berbeda, mencabut 
tugas perangkat, atau mengakses menu fungsi perangkat.

Menu fungsi perangkat memungkinkan Anda untuk melakukan berbagai macam pengujian untuk memastikan perangkat diatur 
dengan benar serta dioptimasi untuk performa terbaik.

Ping Perangkat

Dengan cepat menemukan dan mengidentifikasi perangkat dengan menimbulkan suara ping dari speaker perangkat. 
(Untuk Stem Ceiling, lampu cincin LED akan berkedip merah.)

Uji Perangkat

Memeriksa tingkat sensitivitas speaker dan mikrofon dengan menimbulkan derau chirping dari speaker perangkat.

Diagnosis

Membantu usaha untuk menyelesaikan masalah dengan melakukan diagnosis pada masalah. Jika terdapat masalah, ikon 

 akan muncul dan ruangan tersebut akan berpindah ke paling atas dalam daftar.

Catatan: Jika perangkat berfungsi dengan benar, tombolnya akan berubah warna jadi abu-abu dan labelnya akan tertulis Online.

Lanjutan

Memberikan akses menu pengaturan perangkat lanjutan.

Catatan: Anda tidak dapat melakukan ping, diagnosis, pengujian, atau mengubah pengaturan lanjutan selama perangkat digunakan.

Pengaturan (Perangkat) Lanjutan
Lakukan penyesuaian pengaturan lanjutan untuk perangkat yang dipilih. Untuk mengonfirmasi perubahan di dalam menu ini, 
klik tombol Terapkan pengaturan.

Catatan: Pengaturan perangkat lanjutan akan menimpa pengaturan lanjutan untuk ruangan dan organisasi.
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Kontrol Senyap: Pilih apakah mikrofon dan speaker diaktifkan untuk perangkat Anda.
Jadwal Restart: Pilih apakah akan melakukan restart perangkat dalam jadwal harian atau mingguan.
Jadwal Pengujian: Pilih apakah akan menguji perangkat dalam jadwal harian atau mingguan.
Tampilan Lampu: Menyalakan atau mematikan lampu arah atau cincin lampu LED untuk semua perangkat di dalam 
ruangan.

Catatan: Pengaturan ini tidak berlaku untuk lampu senyap atau lampu krusial lainnya.

Pembaruan Firmware Perangkat: Aktifkan pembaruan firmware otomatis, atau periksa pembaruan firmware yang 
tersedia.
Konfigurasi IP: Tentukan alamat IP statis untuk perangkat yang dipilih.
Server Lokal: Menentukan server FTP lokal untuk pembaruan dalam perangkat-perangkat pemblokiran organisasi agar 
tidak mengakses komunikasi luar.
Offset Zona Waktu: Mengatur zona waktu secara otomatis, atau bisa dilakukan secara manual.
Konfigurasi SIP: Mengonfigurasi pemanggilan SIP pada masing-masing perangkat untuk penggunaan tersendiri, atau 
pada Hub atau Hub Express saat menggunakan beberapa perangkat dalam satu ruangan.
Restart Perangkat ini: Boot ulang perangkat yang dipilih.

Pengaturan Perangkat Ceiling
Dengan Stem Ceiling, Anda punya pilihan untuk menyesuaikan pengaturan arah sorotan perangkat, atau mengaktifkan audio 
fencing.

Pengaturan Arah Sorotan Ceiling
Akses ruangan lokasi Ceiling yang ingin Anda sesuaikan. Pilih perangkat Ceiling spesifik yang ingin disesuaikan, klik Sorotan, 
dan pilih pengaturan sorotan sempit, medium, atau luas.

Tips: Jika terdapat lebih dari satu perangkat Ceiling di dalam satu ruangan, Anda bisa ping perangkat Ceiling yang Anda cari.

Audio Fencing
Audio fencing memungkinkan Anda untuk membatasi tangkapan mikrofon dengan memilih suara yang ada dalam susunan 
mikrofon, dan memblokir suara yang berada di luar susunan tersebut. Akses pengaturan lanjutan dari ruangan, dan pilih kotak 
centang Aktifkan Fencing.
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Konferensi Video
Tab Konferensi Video memberitahukan kepada Anda untuk membuka perangkat lunak konferensi video yang Anda inginkan. 
Saat menggunakan perangkat Stem secara tersendiri, sambungkan perangkat langsung dengan komputer melalui USB. Saat 
menggunakan beberapa perangkat dalam satu ruangan, sambungkan Hub atau Hub Express langsung ke komputer, dan 
pastikan perangkat-perangkat Anda terhubung melalui Platform Stem Ecosystem.

Dialer
Tab Dialer memungkinkan Anda untuk melakukan panggilan telepon dan langsung melakukan telepon SIP melalui platform 
ecosystem.

Penyiapan Konfigurasi SIP
Pengambilan Kredensial SIP

Dapatkan informasi berikut dari penyedia VoIP yang di-host: Nama pengguna SIP, kata sandi SIP, gateway host, outbound 
proxy

Login ke Platform Stem Ecosystem dengan browser

Masukkan alamat IP dari perangkat mana saja yang terhubung dengan perangkat Stem pada browser web.

Masukkan dan terapkan kredensial SIP

Klik Ecosystem > Ruangan > Pengaturan Lanjutan > Konfigurasi SIP untuk mengakses pengaturan konfigurasi. 
Masukkan kredensial SIP Anda dan klik Tereapkan Pengaturan.

Uji konfigurasi Anda

Kembali ke dialer dan uji panggilan masuk dan keluar. Jika penyedia layanan memiliki portal admin, Anda juga akan 
melihat konfirmasi bahwa perangkat Stem telah teregistrasi, aktif, atau online.

Stats
Tab Stats menampilkan statistik perangkat atau ruangan di dalam organisasi, termasuk:

Penggunaan: Penggunaan ruangan berdasarkan jumlah sesi dan berapa menit ruangan tersebut telah digunakan.
Uptime: Jumlah waktu setiap perangkat dinyalakan dan aktif.
Log Peristiwa: Pengujian, koneksi, putus koneksi, dll.
Log Panggilan: Informasi panggilan SIP dalam organisasi, ruangan, atau berdasarkan perangkat.

Pengaturan
Tab Pengaturan memungkinkan Anda untuk menyesuaikan pengaturan pada semua ruangan dan perangkat di dalam 
organisasi. Untuk mengonfirmasi perubahan di dalam menu ini, klik tombol Terapkan pengaturan.
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Catatan: Pengaturan organisasi akan menimpa pengaturan perangkat dan ruangan secara individual.

Jadwal Restart: Pilih apakah akan melakukan restart perangkat dalam jadwal harian atau mingguan.
Jadwal Pengujian: Pilih apakah akan menguji perangkat dalam jadwal harian atau mingguan.
Tampilan Lampu: Menyalakan atau mematikan lampu arah atau cincin lampu LED untuk semua perangkat di dalam 
ruangan.

Catatan: Pengaturan ini tidak berlaku untuk lampu senyap atau lampu krusial lainnya.

Pembaruan Firmware Perangkat: Aktifkan pembaruan firmware otomatis, atau periksa pembaruan firmware yang 
tersedia.
Server Lokal: Menentukan server FTP lokal untuk pembaruan dalam perangkat-perangkat pemblokiran organisasi agar 
tidak mengakses komunikasi luar.
Offset Zona Waktu: Mengatur zona waktu secara otomatis, atau bisa dilakukan secara manual.
Organisasi: Mengelola pengaturan Organisasi, jika sudah dibuat.

Catatan: Jika Anda lupa kata sandi organisasi, hubungi layanan pelanggan Stem.

Menghapus atau Mereset Perangkat
Untuk menghapus perangkat Stem dari organisasi, atau untuk mereset perangkat ke pengaturan pabrik, akses Platforn Stem 
Ecosystem dengan memasukkan alamat IP perangkat ke browser web.

Untuk menghapus perangkat dari organisasi, masukkan alamat IP perangkat ke browser web dan klik Pengaturan > 
Organisasi > Manajemen > Keluar Organisasi. Anda perlu memasukkan kata sandi organisasi.

Catatan: Jika Anda lupa kata sandi organisasi, hubungi layanan pelanggan Stem.

Untuk mereset perangkat ke pengaturan pabrik, masukkan alamat IP perangkat ke browser web dan klik Pengaturan > 
Reset Pabrik.

Mulai Cepat
Tab Start Cepat akan mengantar Anda menjalani proses instalasi tahap demi tahap. Anda akan dibimbing untuk 
menghubungkan perangkat Stem pada jaringan, menugaskan perangkat pada satu ruangan, serta menyalakan dan 
menjalankan ecosystem.

Penyiapan Stem Ecosystem
Wall, Ceiling, Table, atau Speaker bisa diatur masing-masing untuk penggunaan secara individual, atau penggunaan beberapa 
perangkat secara bersama-sama dalam satu ruangan.
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Dengan penyiapan multi-perangkat, diperlukan Hub atau Hub Express. Hub dan Hub Express memungkinkan semua titik akhir 
koneksi untuk saling berkomunikasi serta menyediakan titik koneksi tunggal untuk loudspeaker eksternal, jaringan Dante
(hanya untuk Stem Hub), dan antarmuka konferensi lainnya untuk semua perangkat.

Stem Control menyediakan akses penuh ke Platform Stem Ecosystem, serta mengintegrasikan platform video konferensi 
pilihan Anda untuk bergabung dengan pertemuan dengan sekali sentuh.

Tempatkan atau pasang perangkat di lokasi yang diinginkan.
Sambungkan perangkat ke port jaringan yang mendukung PoE+ menggunakan kabel Ethernet.
Pasang semua perangkat Stem lainnya, termasuk Hub atau Hub Express, ke jaringan yang sama.
Lakukan akses ke Stem Ecosystem Platform untuk mengkonfigurasi perangkat Anda.

Stem Hub & Stem Hub Express
Tinjauan
Stem Hub dan Stem Hub Express berperan sebagai otak dari sebuah ruangan, menghubungkan jaringan perangkat Stem 
Ecosystem dengan loudspeaker eksternal dan antarmuka konferensi lainnya melalui USB Tipe B, Dante, atau SIP.

* Hanya Stem Hub

Fitur

Isi kemasan:
Kabel USB Tipe A ke USB Tipe B: 3,7 m (12 ft.)
kabel Ethernet CAT 6: 4,6 m (15 ft.)
Konektor blok terminal (male)
Sekrup kepala plus dan jangkar dinding (2)

Pemasangan
Dengan menggunakan level, berikan tanda dua titik pada permukaan untuk dudukan dengan jarak tepat 7 cm (2,75 in).
Pasang sekrup kepala plus yang sudah disediakan di tempat yang diberi tanda. Gunakan jangkar dinding yang 
disediakan sesuai dengan kebutuhan.
Sejajarkan lubang sekrup pada bagian belakang perangkat dengan sekrupnya. Masukkan dan dorong ke arah dalam 
untuk mengunci di tempatnya.

®
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Pengaturan
Stem Hub dan Stem Hub Express memungkinkan semua titik akhir koneksi untuk saling berkomunikasi serta menyediakan 
satu tempat untuk melakukan koneksi dengan loudspeaker eksternal, dan antarmuka konferensi lainnya untuk semua 
perangkat Stem Ecosystem.

Sambungkan Hub dan Hub Express ke jaringan yang mendukung PoE+ menggunakan kabel Ethernet. Sambungan 
tersebut memberikan daya, data, dan kapabilitas IoT atau SIP lain kepada perangkat.

Catatan: Jika jaringan Anda tidak mendukung PoE+, gunakan switch pengaktif injektor PoE+ atau PoE+ secara terpisah.

Sambungkan perangkat audio dan konferensi ke dalam Hub atau Hub Express menggunakan konektor berikut ini. 
Sambungan berikut akan digunakan untuk semua perangkat Stem Ecosystem di dalam jaringan.

USB (Tipe B): Mengaktifkan kapabilitas konferensi video dan audio saat terhubung dengan PC.

Speaker Eksternal: Blok konektor tipe female (tanpa ampli) untuk speaker eksternal atau amplifier. Gunakan 
dengan blok terminal tipe male yang sudah disediakan.

Dante*: Membuat satu saluran output dan input Dante untuk semua perangkat Stem.

* Hanya Stem Hub

Selesaikan persiapan yang Anda lakukan menggunakan Platform Stem Ecosystem.

Penting: Untuk memastikan loudspeaker eksternal berfungsi dengan baik, gunakan Stem RoomAdapt.

Catatan: Untuk informasi mengenai penyiapan room Anda, kunjungi shu.re/stemproductinfo

Stem Wall
Tinjauan
Stem Speakerphone Wall Array mengoptimalkan penerimaan suara percakapan untuk membuat semua suara lingkungan 
terdengar seperti ruang konferensi profesional, dalam kondisi terpasang secara horizontal atau terpasang di dinding. 

https://shu.re/stemproductinfo
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Dilengkapi dengan 15 mikrofon yang menciptakan cakupan seluas 180 derajat yang diarahkan untuk sumber suara 
percakapan, plus speaker dan subwoofer full range, Stem Wall memastikan setiap orang punya suara untuk disampaikan.

Susunan Terarah
Selama panggilan telepon, teknologi paten beamforming kami mengarahkan susunan mikrofon pada arah suara percakapan di 
dalam ruangan, dan memblokir semua sumber derau. Teknologi ini akan memberikan kejernihan bagi pendengar yang 
merupakan rekan bicara dari telekonferensi. Beamforming secara dinamis menyesuaikan diri untuk berubah, dengan lampu 
indikator biru yang menunjukkan arah setiap sorotan audio saat mendeteksi dan mengikuti suara dalam ruangan.

Kontrol Volume
Ubah volume speaker menggunakan tombol + dan - yang ada di sisi atas perangkat.

Tombol Senyap

Selama panggilan telepon, gunakan tombol senyap yang ada di sisi atas perangkat untuk menyalakan atau mematikan 
mikrofon. Jika disenyapkan, cincin lampu pada perangkat akan berkedip pelan warna merah.

Isi kemasan:
Kabel USB Tipe A ke USB Tipe B: 3,7 m (12 ft.)
kabel Ethernet CAT 6: 4,6 m (15 ft.)
Braket Dudukan
Level magnetis
Sekrup kepala plus dengan jangkar (3)
Kit aksesori dudukan kamera dengan sekrup (2)
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Pemasangan

Braket

Perangkat

Aksesori Dudukan Kamera

Temukan lokasi tonjolan di permukaan bagian belakang dudukan.
Dengan menggunakan level magnetis, tempatkan braket pada permukaan yang diinginkan dan beri tanda lokasi 
lubang untuk sekrup.
Dimulai dari lubang sekrup tengah, gunakan sekrup yang telah disediakan (dan jangkar jika diperlukan) untuk 
mengencangkan braket ke permukaan yang diinginkan.
Jika diperlukan, pasang aksesori dudukan kamera ke bagian belakang perangkat Wall menggunakan sekrup yang 
disediakan.
Pasang perangkat Wall pada braket, sejajarkan tanda pemandu dengan kenop dan tekan secara perlahan ke arah 
bawah untuk mengunci pada posisinya.

Pengaturan
Perangkat ini dapat dipasang sebagai unit tersendiri atau di dalam jaringan bersama perangkat Stem Ecosystem lainnya 
menggunakan Stem Hub atau Stem Hub Express.
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Perangkat ini harus tersambung dengan port jaringan yang mendukung PoE+, melalui opsi penyiapan yang ada. Sambungan 
tersebut memberikan daya, data, dan kapabilitas IoT atau SIP lain kepada perangkat.

Catatan: Jika jaringan Anda tidak mendukung PoE+, Anda harus menyediakan switch pengaktif injektor PoE+ atau PoE+ secara terpisah.

Untuk informasi lebih lanjut tentang pengaturan ruangan, kunjungi shu.re/stemproductinfo atau shu.re/steminstallation.

Penyiapan Stem Ecosystem
Dengan penyiapan multi-perangkat, diperlukan Stem Hub atau Stem Hub Express. Hub dan Hub Express memungkinkan 
semua titik akhir koneksi untuk saling berkomunikasi serta menyediakan titik koneksi tunggal untuk loudspeaker eksternal, 
jaringan Dante (hanya untuk Stem Hub), dan antarmuka konferensi lainnya untuk semua perangkat.

Tempatkan atau pasang perangkat di lokasi yang diinginkan.
Sambungkan perangkat ke port jaringan yang mendukung PoE+ menggunakan kabel Ethernet.
Pasang semua perangkat Stem lainnya, termasuk Hub atau Hub Express, ke jaringan yang sama.
Lakukan akses ke Stem Ecosystem Platform untuk mengkonfigurasi perangkat Anda.

Penyiapan Mode Mandiri
Tempatkan atau pasang perangkat di lokasi yang diinginkan.
Sambungkan perangkat ke port jaringan yang mendukung PoE+ menggunakan kabel Ethernet.
Untuk konferensi video, sambungkan perangkat dengan PC melalui kabel USB Tipe B.

Panduan untuk Lampu
Nyala Lampu Fungsi Perangkat

Berkedip pelan warna merah Disenyapkan

Berkedip cepat warna merah (~2 detik) Menerima ping

Merah Terang Error

Satu titik berosilasi warna biru Booting

Biru terang surut dari kanan ke kiri Restart

Biru terang bergeser Menguji dan adaptasi dengan lingkungan

Satu atau lebih banyak titik warna biru
Menunjukkan arah suara yang diaktifkan oleh pengarahan 
sorotan

Stem Ceiling
Tinjauan
Stem Ceiling Microphone Array yang dipasang di atas ruangan konferensi mempunyai elemen simpel menempel pada plafon 
atau menggantung seperti chandelier. Memiliki 100 mikrofon tertanam, tiga pilihan sorotan (lebar, medium, dan sempit), dan 
audio fencing. Dengan kebutuhan estetika untuk menyatu dengan sekitar dan performa audio terbaik, Stem Ceiling
melenyapkan halangan sehingga Anda bisa tetap fokus pada pembicaraan konferensi.

https://shu.re/stemproductinfo
https://shu.re/steminstallation
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Isi kemasan:
Kabel USB tipe A ke USB tipe B: 3,7 m (12 ft.)
kabel Ethernet CAT 6: 4,6 m (15 ft.)
Dudukan kotak
Adapter dudukan kotak 24 in. (4)
Adapter dudukan kotak 625 mm. (4)
Kepala sekrup bentuk oval
Kit gantung chandelier
Kit kabel Pencengkeram

Instalasi

Alat Dudukan Chandelier

Kap Logam Plafon (Terinci)

®
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Alat Dudukan Profil Rendah

Memilih Metode Pemasangan
Stem Ceiling merupakan susunan mikrofon serbaguna. Dihubungkan dengan Stem Ecosystem Platform, Anda dapat 
memasangnya baik sebagai elemen low-profile dari plafon, atau digantung seperti chandelier, dan dengan mudah 
mendapatkan cakupan yang bagus untuk semua pembicara.

Praktik Terbaik Pemasangan

Sebelum pemasangan, buka ruangan Anda di Design Wiz, lalu klik Perkiraan Pengambilan untuk menemukan lokasi 
terbaik pada plafon Anda.
Ketinggian pemasangan yang disarankan adalah 9 ft. (~2,8 m.) dari lantai. Ukur tinggi plafon Anda untuk menentukan 
apakah pemasangan low-profile atau gantung yang terbaik.
Cakupan juga tergantung pada akustik, konstruksi, dan material ruangan Anda. Pertimbangkan ini saat merencanakan 
cakupan.
Jangan meletakkan mikrofon di belakang penghalang.
Rencanakan kebutuhan cakupan mendatang.

Dudukan "Chandelier" Gantung
Pasang semua koneksi kabel yang diperlukan pada perangkat.
Kencangkan kit kawat gantung untuk chandelier pada perangkat menggunakan sekrup pada bagian bawah kawat.
Geser penutup konektor dan kap penutup diatas kawat gantung.
Sejajarkan penutup konektor plastik dengan indentasi dan dorong perlahan hingga klik pada tempatnya, kemudian 
pasang kap penutup.
Lepaskan braket plafon dari kap logam plafon dan pasang ke struktur penahan beban.
Masukkan kabel-kabel melalui lubang pada kap plafon dan sambungkan kawat gantung dengan menekan pada per 
stopper sambil memasukkannya.
Tentukan ketinggian gantung yang diinginkan kemudian pasang putar kap plafon ke dalam braket plafon.

Dudukan Profil Rendah
Pasang semua koneksi kabel yang diperlukan pada perangkat.
Jika diperlukan, tentukan adaptor dudukan kotak yang sesuai untuk ukuran petak plafon akustik. Pasang adaptor pada 
semua sisi dari dudukan kotak dan kencangkan dengan sekrup kepala oval yang disediakan.
Dengan menggunakan sekrup tengah berukuran besar yang disediakan, kencangkan perangkat pada braket lurus 
yang dipasang sepanjang dudukan kotak.
Pasang dudukan kotak dengan hati-hati pada petak plafon akustik.
Penting: Gunakan kit kabel Pencengkeram untuk mengencangkan dudukan kotak. Pasang dua kait besar pada lubang 
kawat pada sudut-sudut dudukan kotak atau adapter dudukan kotak, dan pasang ujung atas kabel ke struktur 
bangunan di atas petak plafon akustik.
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Pengaturan
Perangkat ini dapat dipasang sebagai unit tersendiri atau di dalam jaringan bersama perangkat Stem Ecosystem lainnya 
menggunakan Stem Hub atau Stem Hub Express.

Perangkat ini harus tersambung dengan port jaringan yang mendukung PoE+, melalui opsi penyiapan yang ada. Sambungan 
tersebut memberikan daya, data, dan kapabilitas IoT atau SIP lain kepada perangkat.

Catatan: Jika jaringan Anda tidak mendukung PoE+, Anda harus menyediakan switch pengaktif injektor PoE+ atau PoE+ secara terpisah.

Untuk informasi lebih lanjut tentang pengaturan ruangan, kunjungi shu.re/stemproductinfo atau shu.re/steminstallation.

Penyiapan Mode Mandiri
Tempatkan atau pasang perangkat di lokasi yang diinginkan.
Sambungkan perangkat ke port jaringan yang mendukung PoE+ menggunakan kabel Ethernet.
Untuk konferensi video, sambungkan perangkat dengan PC melalui kabel USB Tipe B.

Penyiapan Stem Ecosystem
Dengan penyiapan multi-perangkat, diperlukan Stem Hub atau Stem Hub Express. Hub dan Hub Express memungkinkan 
semua titik akhir koneksi untuk saling berkomunikasi serta menyediakan titik koneksi tunggal untuk loudspeaker eksternal, 
jaringan Dante (hanya untuk Stem Hub), dan antarmuka konferensi lainnya untuk semua perangkat.

Tempatkan atau pasang perangkat di lokasi yang diinginkan.
Sambungkan perangkat ke port jaringan yang mendukung PoE+ menggunakan kabel Ethernet.
Pasang semua perangkat Stem lainnya, termasuk Hub atau Hub Express, ke jaringan yang sama.
Lakukan akses ke Stem Ecosystem Platform untuk mengkonfigurasi perangkat Anda.

Lampu Indikator
Nyala Lampu Fungsi Perangkat

Berkedip pelan warna merah Disenyapkan

Berkedip cepat warna merah (~2 detik) Menerima ping

Cincin merah terang Error

Berkedip pelan warna biru Booting

Berkedip pelan warna biru kemudian mati Restart

Berkedip terang warna biru Menguji dan adaptasi dengan lingkungan

Redup warna biru Daya aktif

Berkedip cepat warna biru Booting selesai

https://shu.re/stemproductinfo
https://shu.re/steminstallation
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Stem Table
Tinjauan
Diopttimasikan untuk penggunaan di atas meja dan di atas permukaan yang datar, Stem Table Array Speakerphone akan 
mengubah semua lingkungan menjadi ruang konferensi. Dengan sembilan mikrofon untuk menangkap suara dari 360 derajat 
serta dengan speaker inovatif yang menghadap ke bawah, Stem Table menghadirkan kualitas tingkat lanjut ke dalam 
pertemuan Anda.

Tabel Tinjauan

Susunan Terarah
Selama panggilan telepon, teknologi paten beamforming kami mengarahkan susunan mikrofon pada arah suara percakapan di 
dalam ruangan, dan memblokir semua sumber derau. Teknologi ini akan memberikan kejernihan bagi pendengar yang 
merupakan rekan bicara dari telekonferensi. Beamforming secara dinamis menyesuaikan diri untuk berubah, dengan lampu 
indikator biru yang menunjukkan arah setiap sorotan audio saat mendeteksi dan mengikuti suara dalam ruangan.

Kontrol Volume
Ubah volume speaker menggunakan tombol + dan - yang ada di sisi atas perangkat.

Tombol Senyap
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Selama panggilan telepon, gunakan tombol senyap yang ada di sisi atas perangkat untuk menyalakan atau mematikan 
mikrofon. Jika disenyapkan, cincin lampu pada perangkat akan berkedip pelan warna merah.

Isi kemasan:
Kabel USB Tipe A ke USB Tipe B: 3,7 m (12 ft.)
kabel Ethernet CAT 6: 4,6 m (15 ft.)

Pengaturan
Perangkat ini dapat dipasang sebagai unit tersendiri atau di dalam jaringan bersama perangkat Stem Ecosystem lainnya 
menggunakan Stem Hub atau Stem Hub Express.

Perangkat ini harus tersambung dengan port jaringan yang mendukung PoE+, melalui opsi penyiapan yang ada. Sambungan 
tersebut memberikan daya, data, dan kapabilitas IoT atau SIP lain kepada perangkat.

Catatan: Jika jaringan Anda tidak mendukung PoE+, Anda harus menyediakan switch pengaktif injektor PoE+ atau PoE+ secara terpisah.

Untuk informasi lebih lanjut tentang pengaturan ruangan, kunjungi shu.re/stemproductinfo atau shu.re/steminstallation.

Penyiapan Mode Mandiri
Tempatkan atau pasang perangkat di lokasi yang diinginkan.
Sambungkan perangkat ke port jaringan yang mendukung PoE+ menggunakan kabel Ethernet.
Untuk konferensi video, sambungkan perangkat dengan PC melalui kabel USB Tipe B.

Penyiapan Stem Ecosystem
Dengan penyiapan multi-perangkat, diperlukan Stem Hub atau Stem Hub Express. Hub dan Hub Express memungkinkan 
semua titik akhir koneksi untuk saling berkomunikasi serta menyediakan titik koneksi tunggal untuk loudspeaker eksternal, 
jaringan Dante (hanya untuk Stem Hub), dan antarmuka konferensi lainnya untuk semua perangkat.

Tempatkan atau pasang perangkat di lokasi yang diinginkan.
Sambungkan perangkat ke port jaringan yang mendukung PoE+ menggunakan kabel Ethernet.
Pasang semua perangkat Stem lainnya, termasuk Hub atau Hub Express, ke jaringan yang sama.
Lakukan akses ke Stem Ecosystem Platform untuk mengkonfigurasi perangkat Anda.

Indikator Lampu Cincin
Nyala Lampu Fungsi Perangkat

Berkedip pelan warna merah Disenyapkan

Berkedip cepat warna merah (~2 detik) Menerima ping

Merah Terang Error

Satu titik warna biru berputar Booting

Biru terang meredup beralawana arah jam Restart

Biru terang berotasi Menguji dan adaptasi dengan lingkungan

Satu atau lebih banyak titik warna biru
Menunjukkan arah suara yang diaktifkan oleh pengarahan 
sorotan

https://shu.re/stemproductinfo
https://shu.re/steminstallation
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Stem Speaker
Tinjauan
Stem Speaker secara fleksibel bisa dipasang di dinding, plafon, atau meja dan memberikan suara yang luar biasa pada semua 
ruang pertemuan. Pasang dan padukan dengan perangkat Stem Ecosystem lainnya hingga ruangan Anda memenuhi 
kebutuhan Anda.

Komponen Bagian Dalam
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Tampilan depan setelah kisi dilepas

Isi kemasan:
kabel Ethernet CAT 6: 4,6 m (15 ft.)
Cincin aluminium dudukan atap
Kaki-kaki dudukan tripod
Sekrup eyelet M4
Sekrup sambungan dan sambungan dudukan
Sekrup kepala plus dan jangkar dinding

Dudukan Meja
Dengan menggunakan benda tipis dan datar, lepaskan dua kepala penutup kaki-kaki.
Arahkan tripod kaki-kaki dudukan ke dalam posisinya dengan sudut yang diinginkan.
Tempatkan Speaker pada lokasi yang Anda inginkan di dalam ruangan.

Dudukan Dinding
Lepaskan tiga sekrup yang menghubungkan bagian dalam sasis aluminium dari sasis plastik luar.
Lepaskan sasis luar dan lepaskan konektor pengontrol volume secara perlahan.
Pegang sasis luar pada permukaan dudukan dan berikan tanda pada permukaan yang Anda inginkan lewat lubang 
sekrup.
Buat empat lubang pada lokasi yang telah diberi tanda. Jika tanda tersebut tidak sejajar dengan tonjolan, gunakan 
jangkar untuk dinding yang disediakan.



Shure Incorporated

29/38

5.

6.

7.
8.

1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

Gunakan sekrup kepala plus yang disediakan untuk mengencangkan sasis luar pada permukaan dudukan ke dalam 
lubang yang sudah dibuat.
Setelah sasis terpasang dengan benar pada permukaan dudukan, sejajarkan dan sambungkan kembali kabel kontrol 
volume.
Pastikan untuk menyejajarkan bukaan untuk konektor Ethernet.
Gunakan tiga sekrup untuk mengencangkan bagian dalam sasis alumunium dengan sasis plastik luar.

Dudukan Plafon
Pasang semua koneksi kabel yang diperlukan pada perangkat.
Gunakan lingkaran dalam dari cincin aluminium dudukan plafon sebagai templat untuk memotong lubang dengan 
ukuran yang tepat. Untuk pemasangan plafon, selalu gunakan tile bridge.
Lepaskan tiga sekrup yang menghubungkan sasis plastik luar ke bagian dalam sasis aluminium.
Lepaskan sasis luar dan lepaskan kabel pengontrol volume secara perlahan. Tarik kisi depan secara perlahan.
Masukkan tiga sekrup sambungan melalui lubang pada bagian depan perangkat, dan pasang tiga sambungan dudukan 
warna putih ke bagian belakang sekrup. Untuk memasang kabel tambatan, pasangkan sekrup eyelet M4 yang 
disertakan ke satu dari tiga lubang berulir di sekeliling perangkat.

Menjaga flens sejalur dengan perangkat, menempatkan wadah aluminium melalui lubang di plafon. Jika menggunakan 
tile bridge, letakkan cincin dudukan aluminium di atas wadah, di atas tile bridge.
Putar sekrup flens hingga perangkat terpasang di plafon, kemudian kencangkan dengan tangan. Jangan terlalu 
mengencangkannya (tidak melebihi torsi 10 lb/in).
Sejajarkan anak panah di bagian belakang kisi dan gerigi plastik di bagian dalam perangkat, dan tekan secara 
perlahan untuk memasang kisi kembali.
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PERHATIAN: Saat memasang Speaker1 pada plafon atau struktur bangunan, selalu gunakan gantungan yang tepat dan 
praktik pengikat sesuai dengan kode dan peraturan bangunan di area Anda.

Pengaturan
Tempatkan atau pasang perangkat di lokasi yang diinginkan.
Sambungkan perangkat ke port jaringan yang mendukung PoE+ menggunakan kabel Ethernet. Sambungan tersebut 
memberikan daya, data, dan kapabilitas IoT atau SIP lain kepada perangkat.
Pasang semua perangkat Stem lainnya, termasuk Hub atau Hub Express (diperlukan untuk.Speaker), ke jaringan yang 
sama.
Lakukan akses ke Stem Ecosystem Platform untuk mengkonfigurasi perangkat Anda.

Catatan: Jika jaringan Anda tidak mendukung PoE+, Anda harus menyediakan switch pengaktif injektor PoE+ atau PoE+ secara terpisah.

Untuk informasi mengenai penyiapan room Anda, kunjungi shu.re/stemproductinfo atau shu.re/steminstallation.

Lampu Indikator
Nyala Lampu Fungsi Perangkat

Berkedip pelan warna merah Disenyapkan

Berkedip cepat warna merah (~2 detik) Menerima ping

Cincin merah terang Error

Berkedip pelan warna biru Booting

Berkedip pelan warna biru kemudian mati Restart

Berkedip terang warna biru Menguji dan adaptasi dengan lingkungan

Redup warna biru Daya aktif

Berkedip cepat warna biru Booting selesai

Stem Control
Tinjauan
Stem Control Touch Controller merupakan antarmuka sentuh khusus untuk Platform Stem Ecosystem. Gunakan secara jarak 
jauh untuk mengkonfigurasi perangkat-perangkat Stem Ecosystem atau mengelola panggilan dengan platform konferensi 
video kesukaan Anda.

https://shu.re/stemproductinfo
https://shu.re/steminstallation
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Fitur

Isi kemasan:
kabel Ethernet CAT 6: 4,6 m (15 ft.)

Pengaturan
Dengan menggunakan kabel Ethernet, sambungkan Stem Control ke jaringan Stem Ecosystem melalui port yang 
mendukung PoE+. Sambungan tersebut memberikan daya, data, dan kapabilitas IoT atau SIP lain kepada perangkat.

Catatan: Jika jaringan Anda tidak mendukung PoE+, gunakan switch pengaktif injektor PoE+ atau PoE+ secara terpisah.

Selesaikan penyiapan menggunakan Platform Stem Ecosystem.

Catatan: Untuk informasi lebih lanjut tentang pengaturan ruangan, kunjungi shu.re/stemproductinfo atau shu.re/steminstallation.

Spesifikasi Produk
Spesifikasi STEM HUB1

Respons Frekuensi: 50Hz – 16KHz
Peredam Derau: >15 dB (tanpa pumping noise)
Berat: 0,23 kg (0,5 lbs.)
Dimensi: 17,8 x 3,8 cm (7 x 1,5 in) D x T
Pemakaian Daya: PoE+ 802.3 pada Tipe 2
Sistem Operasi: Windows 10 dan di atasnya / Linux / MacOS 10.15 dan di atasnya

Konektor
USB: USB Tipe B
Ethernet: Konektor RJ45 (memerlukan PoE+)

https://shu.re/stemproductinfo
https://shu.re/steminstallation
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Dante :®  Konektor RJ45
Analog: Block terminal female (untuk speaker eksternal)

Spesifikasi HUBX1
Respons Frekuensi: 50Hz – 16KHz
Peredam Derau: >15 dB (tanpa pumping noise)
Berat: 0,23 kg (0,5 lbs.)
Dimensi: 17,8 x 3,8 cm (7 x 1,5 in) D x T
Pemakaian Daya: PoE+ 802.3 pada Tipe 2
Sistem Operasi: Windows 10 dan di atasnya / Linux / MacOS 10.15 dan di atasnya

Konektor
USB: USB Tipe B
Ethernet: Konektor RJ45 (memerlukan PoE+)
Analog: Block terminal female (untuk speaker eksternal)

Spesifikasi WALL1
Respons frekuensi: 50Hz – 16KHz
Level broadcast (puncak): 90 dB SPL @ 1 Khz dari 1 m (5 watt RMS)
Digital Signal Processing Tertanam:

Peredam derau: >15 dB (tanpa pumping noise)
Acoustic echo cancellation: >40 dB dengan kecepatan konversi 40 dB/dtk. Echo residual diturunkan hingga 
tingkatan derau lingkungan, guna mencegah ducking sinyal artifisial.
Automatic voice-level adjustment (AGC) / Penyesuaian tingkatan suara otomatis
100% full duplex – tanpa pelemahan (pada setiap arah) selama full duplex
Performa tingkat tinggi: Sesuai dengan ITU-T G.167.

Dua subwoofer: 10 watt (RMS) masing-masing
Dua Full-Range Loudspeaker: 4 watt (RMS) masing-masing
Berat: 3,4 kg (7,5 lbs.)
Dimensi: 121,9 x 8,9 x 8,3 cm (48 x 3,5 x 3,25) P x L x T
Pemakaian Daya: PoE+ 802.3 pada Tipe 2
Sistem Operasi: Windows 10 dan di atasnya / Linux / MacOS 10.15 dan di atasnya

Konektor
USB: USB Tipe B
Ethernet: Konektor RJ45 (memerlukan PoE+)

Spesifikasi STEM CEILING1
Respons Frekuensi: 50Hz – 16KHz
Digital Signal Processing Tertanam:

Peredam derau: >15 dB (tanpa pumping noise)
Acoustic echo cancellation: >40 dB dengan kecepatan konversi 40dB/dtk. Echo residual diturunkan hingga 
tingkatan derau lingkungan, guna mencegah ducking sinyal artifisial
Automatic voice-level adjustment (AGC) / Penyesuaian tingkatan suara otomatis
100% full duplex – tanpa pelemahan (pada setiap arah) selama full duplex
Performa tingkat tinggi: Sesuai dengan ITU-T G.167.
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Berat:
Mikrofon 4,1 kg (9lbs.)
Dudukan Kotak: 3,4 kg (7,5 lbs.)

Dimensi:
Mikrofon 54,6 x 4,4 cm (21,5 x 1,75 in) D x T di pusat; T di tepi: 1,8 cm (0,5 in)
Dudukan Kotak: 59,7 x 59,7 x 3,2 cm (23,5 x 23,5 x 1,25 in.) P x L x T

Pemakaian Daya: PoE+ 802.3 pada Tipe 2
Sistem Operasi: Windows 10 dan di atasnya / Linux / MacOS 10.15 dan di atasnya

Sambungan
USB: USB Tipe B
Ethernet: Konektor RJ45 (memerlukan PoE+)

Spesifikasi STEM TABLE1
Respons Frekuensi: 50Hz – 16KHz
Level Broadcast (puncak): 90 dB SPL @ 1 Khz dari 1 m (5 watt RMS)
Digital Signal Processing Tertanam:

Peredam derau: >15 dB (tanpa pumping noise)
Acoustic echo cancellation: >40 dB dengan kecepatan konversi 40 dB/dtk. Echo residual diturunkan hingga 
tingkatan derau lingkungan, guna mencegah ducking sinyal artifisial.
Automatic voice-level adjustment (AGC) / Penyesuaian tingkatan suara otomatis
100% full duplex – tanpa pelemahan (pada setiap arah) selama full duplex
Performa tingkat tinggi: Sesuai dengan ITU-T G.167.

Satu Loudspeaker: 4 watt (RMS)
Berat: 1,1 kg (2,5 lbs.)
Dimensi: Diameter: 19,7 cm (7,75) Tinggi: 7,6 cm (3 in.)
Pemakaian Daya: PoE+ 802.3 pada Tipe 2
Sistem Operasi: Windows 10 dan di atasnya / Linux / MacOS 10.15 dan di atasnya

Konektor
USB: USB Tipe B
Ethernet: Konektor RJ45 (memerlukan PoE+)

Spesifikasi SPEAKER1
Sambungan: Konektor Ethernet RJ45 (memerlukan PoE+)
Respons frekuensi: 80Hz – 15KHz
Pemakaian Daya: 22 W (PoE+)
Level output maks: 85 dB SPL @ 1M
Berat: 5,6 lbs. (2,5 kg)
Dimensi: 9" x 4" x 4" (22,9 cm x 10,2 cm. x 10,2 cm.) P x L x T

Spesifikasi STEM CONTROL1
Ethernet: Konektor RJ45 (memerlukan PoE+)
Berat: 0,77 kg (1,7 lbs.)
Dimensi: 24,4 x 14,5 x 9,4 cm (9,6 x 5,7 x 3,7 in.) L x T x P
Processor Multimedia:Qualcomm Snapdragon  820 Quad Core (APQ8096 SoC), QualcommKryo  64-bit CPU 
@2.2GHz masing-masing, QualcommAdreno  530 GPU, QualcommHexagon  DSP 680

® ™ ™

™ ™
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Memori/Ruang Penyimpanan:4GB LPDDR4, 16GB eMMC
Sistem Operasi: Pre-loaded Android pie
Suhu Kerja: 0 hingga 70° celsius

Spesifikasi Layar
Ukuran layar: 10,1 inch
Dimensi: 229 x 149 mm (L x T)
Area Aktif: 217 x 136 mm
Resolusi: 1280(RGB)×800
Tipe Teknologi: a-si TFT Pixel
Konfigurasi: R.G.B. Vertical Stripe
Pixel pitch(mm): 0,1695x0,1695
Mode Layar: TM, Normally Black
Perlakuan Permukaan Layar: HC

PETUNJUK KESELAMATAN UTAMA
BACA buku petunjuk ini.
SIMPAN buku petunjuk ini.
PATUHI semua peringatan.
IKUTI semua petunjuk.
JANGAN gunakan perangkat ini di dekat air.
HANYA BERSIHKAN dengan kain lap kering.
JANGAN menghalangi semua lubang ventilasi. Berikan jarak untuk memberikan ventilasi yang cukup dan pasang 
menurut petunjuk yang diberikan oleh produsen.
JANGAN pasang di dekat sumber panas seperti api, radiator, kisi-kisi tungku pemanas, kompor, atau perangkat lain 
(termasuk amplifier) yang menghasilkan panas. Jangan menaruh api yang sedang menyala pada produk ini.
JANGAN mengabaikan sisi keselamatan dari tipe steker terpolarisasi atau tipe steker dengan arde. Steker terpolarisasi 
memiliki dua bilah dengan salah satu bilah yang lebih lebar dari bilah lainnya. Steker dengan arde memiliki dua bilah 
dan satu bilah ketiga yang merupakan arde. Bilah yang lebih lebar atau bilah ketiga dibuat demi keselamatan Anda. 
Jika steker yang disediakan tidak cocok dengan stopkontak Anda, hubungi teknisi listrik untuk penggantian stopkontak 
yang lama.
LINDUNGI kabel listrik agar terhindar dari terinjak atau terjepit, terutama pada steker, multi stopkontak, dan lokasi 
tempat kabel keluar dari perangkat.
HANYA GUNAKAN kelengkapan/aksesori yang ditentukan oleh produsen.
HANYA GUNAKAN kereta dorong, dudukan, tripod, braket atau meja yang ditetapkan oleh pabrikan, atau yang dijual 
bersama perangkat tersebut. Saat menggunakan kereta dorong, gunakan secara hati-hati untuk menghindari cedera 
karena perangkat terguling saat menggerakkan kereta dorong/perangkat tersebut secara bersama-sama.

LEPASKAN perangkat ini dari stopkontak selama hujan petir atau jika tidak digunakan untuk waktu yang lama.
MINTA petugas servis yang memenuhi kualifikasi untuk semua perbaikan. Perbaikan diperlukan jika perangkat rusak 
dalam artian apa pun, seperti kabel 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.
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JANGAN memaparkan perangkat pada tetesan dan percikan air. JANGAN meletakkan benda yang terisi cairan, seperti 
pot bunga, di atas perangkat.
Steker UTAMA atau sambungan daya untuk perangkat harus tetap siap untuk digunakan.
Kebisingan Alat ini yang ditransmisikan melalui udara tidak melebihi 70 dB (A).
Alat dengan konstruksi KELAS I harus terhubung dengan stopkontak UTAMA dengan pengamanan sambungan arde.
Untuk mengurangi risiko kebakaran atau sengatan listrik, jangan memaparkan perangkat ini pada hujan atau udara 
lembap.
Jangan coba-coba memodifikasi produk ini. karena dapat menyebabkan cedera pada diri sendiri dan/atau kerusakan 
pada produk.
Operasikan produk ini dalam rentang Suhu kerja yang ditentukan.
Ikuti regulasi lokal dan konsultasikan kepada personel yang berkualifikasi jika instalasi atau relokasi produk 
memerlukan kerja konstruksi. Pilih perangkat keras mounting dan lokasi instalasi yang mendukung berat produk. 
Hindarkan subjek lokasi dari getaran konstan. Gunakan alat yang diperlukan untuk memasang produk dengan baik. 
Periksa produk secara berkala.

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.

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.

Informasi Penting Produk
Shure telah menilai bahwa produk ini merupakan harmonized product (produk harmonisasi) Kelas A. Bagian berikut ini 
menyediakan informasi keselamatan EMC/EMI khusus negara atau produk.

Peringatan: Ini adalah produk Kelas A. Di lingkungan rumah tangga produk ini bisa menyebabkan gangguan radio dalam hal 
mana pengguna mungkin diminta untuk mengambil langkah-langkah yang memadai.

Peralatan ini ditujukan untuk digunakan dalam aplikasi audio profesional.

Perangkat ini hanya dapat dihubungkan ke jaringan PoE tanpa perutean ke pabrik luar.

Catatan: Perangkat ini tidak dimaksudkan untuk disambungkan langsung ke jaringan internet umum.

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

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

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive (Petunjuk Pembuangan Peralatan Listrik dan Elektronik)

Di Uni Eropa dan Inggris, label ini menunjukkan bahwa produk ini tidak boleh dibuang bersama limbah rumah tangga. Produk 
ini harus diserahkan pada fasilitas yang tepat untuk memungkinkan pemulihan dan daur ulang.

Arahan Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals (Pendaftaran, Evaluasi, Otorisasi bahan Kimia) (REACH)

REACH (Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals/Pendaftaran, Evaluasi, Otorisasi Bahan Kimia) merupakan 
kerangka kerja peraturan perundangan zat kimia Uni Eropa (EU) dan Inggris (UK). Informasi mengenai zat yang memerlukan 
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perhatian tinggi terkandung dalam produk-produk Shure dalam konsentrasi di atas 0,1% weight over weight (w/w) tersedia 
berdasarkan permintaan.

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

Informasi bagi pengguna
Produk ini telah diuji dan terbukti mematuhi batasan untuk perangkat digital Kelas A, menurut Peraturan FCC Bagian 15. 
Batasan ini dirancang untuk memberikan perlindungan yang wajar terhadap gangguan yang membahayakan ketika peralatan 
ini dioperasikan di lingkungan komersial. Produk ini menghasilkan, menggunakan dan dapat memancarkan energi frekuensi 
radio dan, jika tidak dipasang dan digunakan sesuai petunjuk dari produsen, dapat menyebabkan gangguan yang merugikan 
komunikasi radio. Pengoperasian produk ini di wilayah pemukiman kemungkinan menimbulkan gangguan yang 
membahayakan dalam hal mana Anda akan diminta untuk memperbaiki gangguan tersebut dengan biaya sendiri.

Perangkat ini memenuhi Bagian 15 Peraturan FCC. Pengoperasian tunduk pada dua syarat berikut ini:

Perangkat ini tidak menimbulkan interferensi yang berbahaya.
Perangkat ini harus menerima semua interferensi yang diterima, termasuk interferensi yang menyebabkan operasi tak 
diinginkan.

Pemberitahuan: Peraturan FCC menyatakan bahwa perubahan atau modifikasi yang tidak disetujui oleh Shure Incurpurated 
dapat membatalkan hak Anda untuk mengoperasikan peralatan ini.

Batasan ini dirancang untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap gangguan berbahaya untuk instalasi di area 
pemukiman. Walau demikian, tidak ada jaminan bahwa gangguan tidak akan terjadi dalam instalasi tertentu. Jika peralatan ini 
menyebabkan gangguan berbahaya terhadap penerimaan sinyal radio atau televisi, yang dapat ditentukan dengan 
menyalakan dan mematikan peralatan, maka pengguna disarankan untuk berupaya memperbaiki gangguan tersebut dengan 
melakukan salah satu atau beberapa langkah berikut:

Arahkan ulang atau posisikan ulang antena receiver radio/televisi.
Tambah jarak pemisah antara peralatan dengan receiver radio/televisi.
Pasang steker ke stopkontak lainnya sehingga peralatan ini berada dalam sirkuit cabang rangkaian listrik yang berbeda 
dengan radio/televisi.
Konsultasikan dengan teknisi Shure atau teknisi radio/televisi yang berpengalaman untuk saran tambahan.

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.

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.
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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.

FOR ORIGINAL PURCHASES IN AUSTRALIA ONLY

LIMITED WARRANTY AGAINST DEFECTS
Shure Incorporated ("Shure") hereby warrants to the original consumer purchaser in Australia only that, except as otherwise 
specified below, this product will be free in normal use of any defects in materials and workmanship for a period of two (2) 
years from the consumer's original date of purchase directly from Shure or from a Shure-authorized reseller.

Any rechargeable batteries contained in or packaged with this product are so warranted for a period of one (1) year from the 
consumer’s original date of purchase. However, rechargeable batteries are consumable and their capacity will be reduced over 
time based on temperature, amount of time in storage, charging cycles, and other factors; hence reduction in battery capacity 
does not constitute a defect in material or workmanship.

At its sole option, Shure will repair or replace the defective product and promptly return it to you. In order for this warranty to be 
valid, the consumer must, at the time the product is returned, provide proof of purchase in the form of the original purchase 
receipt directly from Shure or from a Shure-authorized reseller. If Shure elects to replace the defective product, then Shure 
reserves the right to replace the defective product with another product of the same model or a model of at least comparable 
quality and features in Shure's sole determination.

If you believe this product is defective within the warranty period, carefully repack the unit, insure it and return it with proof of 
purchase, postage prepaid, to Shure Incorporated, Attention: Service Department, at the address below.

Outside of the United States, return the product to your dealer or Authorized Service Center. Addresses are listed on 
www.Shure.com or can be obtained by contacting Shure at the address listed below.

This warranty is not transferable. This warranty does not apply in cases of abuse or misuse of the product, use contrary to 
Shure’s instruction, ordinary wear and tear, an act of God, negligent use, purchase from a party other than Shure or a Shure-
authorized reseller, unauthorized repair, or modification of the product.

ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE HEREBY 
DISCLAIMED TO THE EXTENT PERMITTED UNDER APPLICABLE LAWS AND, TO THE EXTENT NOT PERMITTED, ARE 
HEREBY LIMITED TO THE EXTENT PERMITTED TO THE DURATION AND TERMS OF THIS WARRANTY. SHURE ALSO 
HEREBY DISCLAIMS ALL LIABILITY FOR INCIDENTAL, SPECIAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR ANY 
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PURCHASER ACQUIRING THIS PRODUCT, EXCEPT THAT THIS DOES NOT CONSTITUTE A DISCLAIMER OF RIGHTS 
GUARANTEED TO ANY “CONSUMER” UNDER THE AUSTRALIAN CONSUMER LAW.

This warranty gives purchasers of this product in Australia specific legal rights which are in addition to the rights and remedies 
of consumers under the Australian Consumer Law, which cannot be excluded or limited. If you are a “consumer” under the 
Australian Consumer Law, you are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other 
reasonably forseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of 
acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

THIS WARRANTY SUPERSEDES ALL OTHER WARRANTIES THAT ARE ASSOCIATED OR INCLUDED WITH THIS 
PRODUCT, EXCEPT THAT ANY SOFTWARE CONTAINED IN OR PACKAGED WITH THIS PRODUCT IS EXCLUDED FROM 
THIS WARRANTY AND INSTEAD SHALL BE COVERED BY THE WARRANTY, IF ANY, PROVIDED IN SHURE’S END USER 
LICENSE AGREEMENT ACCOMPANYING SUCH SOFTWARE.

Pusat Servis
Amerika Serikat, Kanada, Amerika Latin, Karibia

Shure Incorporated
Attn: Service Department
945 Chaddick Dr.
Wheeling, IL 60090-6449 U.S.A.

Eropa, Timur Tengah, dan Afrika

Shure Europe GmbH
Attn: Servis
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12, 75031
Eppingen, Germany

IndonesiaPusat Servis Resmi:

Hotline Jakarta (021) 612 6388
Medan (061) 6612550
Surabaya (031) 5032219
Jogjakarta (0274) 371710
Denpasar (0361) 766788
Makasar (0411) 324652

Perlu Bantuan?
Website:shure.com/stem
Email:customerhappiness@shure.com
Telepon: (949) 877-STEM (7836)
Video Penyiapan:youtube.com/shuresystems
Panduan Produk:shu.re/stemproductinfo
Tambahan Sumber Informasi Instalasi:shu.re/steminstallation

https://www.shure.com/stem/
mailto:customerhappiness@shure.com
https://www.youtube.com/playlist?list=PLai0ARqOdR2VwFaJqbA5BavGmBvFe8wq-
https://shu.re/stemproductinfo
https://shu.re/steminstallation

	Table of Contents
	Stem Ecosystem Platform   Panduan Sistem
	Stem Ecosystem Platform
	Perangkat-Perangkat Stem Ecosystem

	Penyiapan Perangkat Pertama Anda
	Pengaturan Keamanan
	Pengaturan Keamanan Organisasi
	Pengaturan Keamanan Default


	Ecosystem
	Ruangan
	Design Wiz
	Menu Fungsi Ruangan
	Pengaturan (Ruangan) Lanjutan

	Layout Ruangan
	RoomCheck

	Perangkat
	Menu Fungsi Perangkat
	Pengaturan (Perangkat) Lanjutan

	Pengaturan Perangkat Ceiling
	Pengaturan Arah Sorotan Ceiling
	Audio Fencing



	Konferensi Video
	Konferensi Video
	Dialer
	Penyiapan Konfigurasi SIP

	Stats
	Pengaturan
	Menghapus atau Mereset Perangkat

	Mulai Cepat
	Penyiapan Stem Ecosystem
	Stem Hub & Stem Hub Express
	 Tinjauan
	Isi kemasan:
	 Pemasangan
	 Pengaturan

	Stem Wall
	 Tinjauan
	Susunan Terarah
	Kontrol Volume

	Isi kemasan:
	 Pemasangan
	Pengaturan
	Penyiapan Stem Ecosystem
	 Penyiapan Mode Mandiri

	 Panduan untuk Lampu

	Stem Ceiling
	Tinjauan
	Isi kemasan:
	Instalasi
	Memilih Metode Pemasangan
	Dudukan "Chandelier" Gantung
	 Dudukan Profil Rendah

	Pengaturan
	 Penyiapan Mode Mandiri
	Penyiapan Stem Ecosystem

	Lampu Indikator

	Stem Table
	Stem Table
	 Tinjauan
	Susunan Terarah
	Kontrol Volume

	Isi kemasan:
	Pengaturan
	 Penyiapan Mode Mandiri
	Penyiapan Stem Ecosystem

	 Indikator Lampu Cincin

	Stem Speaker
	Tinjauan
	Komponen Bagian Dalam
	Isi kemasan:
	Dudukan Meja
	Dudukan Dinding
	Dudukan Plafon
	Pengaturan
	Lampu Indikator

	Stem Control
	 Tinjauan
	Isi kemasan:
	Pengaturan

	Spesifikasi Produk
	Spesifikasi STEM HUB1
	Konektor

	Spesifikasi HUBX1
	Konektor

	Spesifikasi WALL1
	Konektor

	Spesifikasi STEM CEILING1
	Sambungan

	Spesifikasi STEM TABLE1
	Konektor

	Spesifikasi SPEAKER1
	 Spesifikasi STEM CONTROL1
	Spesifikasi Layar


	PETUNJUK KESELAMATAN UTAMA
	PENCEGAHAN KEAMANAN 
	Informasi Penting Produk
	Informasi bagi pengguna


	GARANSI TERBATAS
	FOR ORIGINAL PURCHASES IN AUSTRALIA ONLY
	LIMITED WARRANTY AGAINST DEFECTS

	Pusat Servis

	 Perlu Bantuan?

