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UR3 Plug-on Transmitter
Émetteur plug-on UR3
Handsender UR3

Trasmettitore plug-on UR3
Transmisor de mano UR3 

Transmissor Portátil UR3
Носимый передатчик UR3
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Descrição Geral

O UR3 é compatível com quaisquer microfones XLR com fio e é um componente essencial para aplicações 
de profissionais em campo e produção de mídia. É confortável de segurar, tem um mostrador com iluminação 
de fundo e os LEDs indicadores de nível de áudio e alimentação estão ocultos de forma discreta.

Recursos

•	 Compressão-Expansão de Referência de Áudio UHF-R
•	 Sintonia de frequência em larga faixa (específico de região)
•	 Projeto industrial inteligente e ergonômico
•	 Alimentação fantasma selecionável entre +12 V/+48 V
•	 Filtro de alta frequência com varredura
•	 Lista programável de configurações predefinidas com copiar/colar para outros UR3
•	 Entrada mic/line selecionável
•	 Potência de RF de 10/50 mW (específico de região)
•	 Indicadores de áudio e vida útil da bateria com localização discreta
•	 Sincronização de IR

Transmissor plug-on UR3

① Joystick
Entre, saia e role usando o joystick

② Conexão XLR
Conecta-se a qualquer microfone com fio ou 
saída de dispositivo XLR

③ LED da energia
LED tricolor: verde, âmbar e vermelho

④ LED de Áudio
 LED tricolor para configurações de áudio, 
vermelho é o pico

⑤ Janela do Infravermelho (IR)
Para configurações de transmissão do receptor 
para o transmissor

⑥ Compartimento da Bateria e Re-
tentor da Tampa da Bateria

Requer 2 baterias AA. Gire a tampa no sentido 
anti-horário para abrir

⑦ Interruptor de Alimentação
Pressione e segure para desligar



4

sens/gain
phantom

radio

utilities

HPF 

sens/gain
mic    

PRESET
SaVED

exit  enter sync scan
exit  enter sync scan

Audio ABJ 779-810  MHz NavigateRF

OL OL

Audio ABJ 779-810  MHz NavigateRF®

UR4D+
Wireless Receiver
with Audio Reference
Companding

sync

Control Monitor Power

sync

Monitor Clip

ENTER

EXIT

push

1

2

Audio ABJRF

OL

®

Wireless Receiver
with Audio Reference
Companding

sync

r
a
d
io

a
u
d
io

U
TILITIES

radio
audio
UTILITIES

ABJ 779-810  MHz Navigate

OL

Audio ABJ 779-810  MHz NavigateRF

UR4D+
Wireless Receiver
with Audio Reference
Companding

sync

Control Monitor Power

sync

Monitor Clip

ENTER

EXIT

push

1

2

Audio ABJRF

OL

®

AudioRF

OL

radio
audio
UTILITIES

radio
audio
UTILITIES

Instalação

1. Instale as baterias e ligue a alimentação. 

2. Selecione o nível apropriado, microfone ou linha, de acordo com a fonte do sinal de áudio: AUDIO > 
SENS/GAIN > SENS

3. Conecte em um microfone XLR ou na saída de um dispositivo de áudio. 

4. Realize um teste de som: Ajuste o ganho até que o LED de áudio atinja o pico, ficando vermelho, e 
pisque em âmbar: 

AUDIO > SENS/GAIN > GAIN

Sincronização com um Receptor UHF-R

Alinhe as janelas de IR com um receptor UHF-R e pressione sync no receptor. O transmissor exibe 
SYNC SUCCESS.
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Joystick

Use o joystick para navegar e configurar valores.

ENTER: Acessar um menu 
ou salvar o valor selecionado

Para CIMA/BAIXO: Rolar 
pelos menus ou alterar um 

valor

EXIT: Sair ou voltar

Configurações de RF

Use o menu RADIO para ajustar as seguintes configurações de RF: 

RADIO Menu
SET FREQ: Ajusta o grupo, o canal ou a frequência.

RF PWR LVL: Seleciona o nível de potência de 10 mW ou 50 mW (específico de região)

DISABLE RF: Desativa a transmissão de RF. RF OFF é exibido na tela inicial.

ENABLE RF (se desativado): Ativa a transmissão de RF

SHURE
606.125MHz

MIC

Configurações de Áudio

AUDIO Menu
SENS/GAIN > SENS: Ajusta o nível da entrada de acordo com a fonte do sinal de áudio. 

MIC: Para microfones ou saídas do nível de microfone
LINE: Para saídas do nível de linha.

SENS/GAIN > GAIN: Ajusta a entrada de áudio para o transmissor.

PHANTOM: Adiciona alimentação fantasma para microfones de condensador. Selecione 12V ou 48V con-
forme exigido pelo microfone.

HPF (LOW-CUT): Filtro de alta frequência. Role para cima para ligar o filtro e ajustar a atenuação de baixa 
frequência em Hz. (Role totalmente para baixo para desligar.)

Menu Utilitário

                     Menu UTILITIES
LOCK: Bloqueia o transmissor para evitar alterações nas configurações. 

MIC PRESET: Acessa a lista de configurações predefinidas. 

DISPLAY: Altera o formato do mostrador da tela inicial. 

BATTERY: Ajusta o tipo de bateria para medição de vida útil da bateria mais precisa. 

CONTRAST: Ajusta o contraste do mostrador (pressione para cima/para baixo). 

RESTORE: Restaura as configurações padrões de fábrica. 
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Bloqueio e Desbloqueio do Transmissor

Para bloquear o transmissor, selecione UTILITIES > LOCK

Para desbloquear o transmissor: 

1. Na tela principal, pressione ENTER para a direita por 5 segundos ou até que UNLOCK? seja exibido. 

2. Pressionar ENTER novamente. 

Uma chave na tela é exibida, mostrando a sequência do joystick para desbloquear o transmissor. 

3. Siga o padrão para desbloquear o transmissor (acima, abaixo, esquerda, direita).

Atalhos para Ligar a Alimentação
RF Desligada
Use isto para ligar o transmissor sem transmitir RF.  Isto permite que você altere as configurações de 
frequência em um transmissor sem interferir acidentalmente com uma frequência que estiver sendo usada 
por outro transmissor. 

1. Segure o joystick para a esquerda (EXIT), ligue o transmissor. 

A tela inicial exibe RF OFF.

2. Altere e salve as configurações de frequência normalmente - o transmissor não irá transmitir.

3.  Para transmitir RF, desligue o transmissor ou ligue o RF através do menu principal, MAIN MENU > 
RADIO > ENABLE RF.

Lock (Bloqueio)
Use este atalho para ligar o transmissor com a interface bloqueada. Isso evita alterações acidentais nas con-
figurações do transmissor. 

1. Enquanto segura o joystick para a direita (ENTER), ligue o transmissor. 

A tela inicial exibe o ícone de bloqueio. 

2. Para desbloquear o transmissor, segure o joystick para a direita (ENTER) por 5 segundos e siga as in-
struções na tela. 

SHURE
606.125MHz

MIC
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Menu de Configurações Predefinidas do Microfone

O transmissor armazena até 10 configurações predefinidas do microfone. Use este menu para acessar a 
lista, adicionar e excluir configurações predefinidas, ou para copiar e colar uma lista predefinida. Use o sub-
menu da lista para definir, modificar ou excluir configurações predefinidas selecionadas.

Observação: O UR3 é fornecido com uma lista de configurações predefinidas vazia.

Acesse o menu de configurações predefinidas: UTILITIES > MIC PRESET

LIST: Entra no submenu LIST. 

ADD: Adiciona uma nova configuração predefinida. 

DELETEALL: Exclui todas as configurações predefinidas.

COPY/PASTE: Copia e cola toda a lista de configurações predefinidas para outro UR3. 

Acesso a Configurações Predefinidas de Microfone
Acesse a lista de configurações predefinidas: UTILITIES > MIC PRESET > LIST

1. Role para baixo para selecionar uma configuração predefinida.

2. Pressione ENTER para acessar o menu da configuração predefinida selecionada.

Submenu da Lista
Use o submenu da lista para definir, modificar ou excluir configurações predefinidas. 

1. Acesse a lista de configurações predefinidas: 

UTILITIES > MIC PRESET > LIST

2. Role para baixo para selecionar uma configuração predefinida. 

3. ENTER para acessar o menu da configuração predefinida selecionada. 

SET: Ativa a configuração predefinida selecionada. 

MODIFY: Modifica a configuração predefinida selecionada. 

DELETE: Exclui a configuração predefinida selecionada. 

Modificar Configurações Predefinidas
Para alterar ou modificar as configurações predefinidas, você deve entrar no submenu preset do microfone: 
UTILITIES > MIC PRESET > LIST e selecione uma configuração predefinida. No submenu você pode definir, 
modificar ou excluir a configuração.

Use o joystick para editar os valores: 

ENTER: move para o próximo valor. 
Para CIMA/BAIXO: edita o valor selecionado.
EXIT: sai da configuração predefinida.

Para sair e salvar: Continue a rolagem para a direita, percorrendo todos os campos, até que 
PRESET SAVED seja exibido. 

Para editar o nome de oito caracteres: 

1. Realce o nome da configuração predefinida e pressione o joystick para baixo. 

2. Role para cima/baixo para alterar o caractere. 

3. Role para cima/baixo para mover para o próximo caractere. 

4. Para sair, continue a rolagem para a direita até passar do último caractere.

Copiar e Colar Lista de Configurações Predefinidas
Use COPY/PASTE para transferir a lista de configurações predefinidas do microfone de um transmissor plug-
on para outro. Esta função pode ser utilizada entre diferentes bandas de frequência do transmissor.

1. Realce COPY/PASTE no menu de configurações predefinidas do microfone em ambos os transmissores. 
(UTILITIES > MIC PRESET

Importante:COPY/PASTE deve ser realçado nos dois transmissores.

2. Alinhe as janelas IR do transmissor e pressione ENTER no transmissor de origem (o transmissor do qual 
deseja copiar).

3. O mostrador exibe SUCCESS nos dois transmissores após a transferência da lista.
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Especificações
Modulação FM (Desvio máximo de 45 kHz)

Faixa de Frequência 470 – 952  MHz*

Largura de Banda de Sintonia até 80 kHz*

Tipo de Antena Dipolo

Observação:  O UR3 e o microfone conectado atuam como a antena

Frequências da Portadora até 3200, incrementos sintonizáveis: 25  kHz*

Potência de Saída de RF Selecionável: 10  mW, 50 mW máx.*

Requisitos de Alimentação 
Elétrica 2 LR6 Baterias AA, 1,5 V, alcalina

Vida Útil da Bateria
típico, alcalina

sem alimentação fan-
tasma, 10 mW: 10 horas

com alimentação fan-
tasma, 50 mW: 3 a 4  horas

dependente da banda de frequência

Ajustes de Sensibilidade mic, linha

Faixa de ajuste de ganho −10		a		+20	dB

Tecla de tom 32  kHz

Estabilidade da Freqüência ±0.0015%

Radiação Espúria
abaixo da portadora, típico

75 dB

Ruído de Entrada Equivalente −127,0	dBV	Ponderação	A	(interface	de	áudio)

Nível Máximo de Entrada de 
Áudio
em ganho mínimo de 0 dB

Configuração da LINHA: +24 dBV
Configuração do 

MICROFONE: −21	dBV

Impedância de Entrada 
Diferencial

Configuração da LINHA: 6		kΩ
Configuração do 

MICROFONE: 3		kΩ

Resposta a Frequências
+1,5	dB,	−3	dB,	através	de	um	
receptor UR4

35 Hz–17 kHz

A resposta global de frequência do sistema depende do elemento do 
microfone e do receptor. 

Filtro Passa Alta Dois polos (12 dB por oitava), frequência de corte selecionável entre 
40 a 240 Hz

THD+N
Onda senoidal de 1 kHz a 6 dB 
abaixo do corte, através de um 
receptor UR4

<0,3%

Faixa Dinâmica do Sistema
Ponderação A, típico

através de um receptor 
UR4: 

Configuração da LINHA: 107 dB
Configuração do 

MICROFONE: 105 dB

através de um receptor 
UR5: 

Configuração da LINHA: 102 dB
Configuração do 

MICROFONE: 100 dB

Entrada de Áudio Conector XLR Fêmea, 1=terra, 2=fase, 3=neutro

Alimentação Fantasma 
(Remota)
Selecionável

+48 V: 48 V (±4 V) , 7 mA máx.
+12 V: 12 V (±1 V) , 7 mA máx.

Peso 196 g (6,9 oz.), com baterias

Dimensões 117 mm x 36 mm x 44 mm (A x L x P)

*varia conforme a região
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Faixa de Frequência e Potência de Saída do Transmissor

Banda Faixa  (MHz) Alimentação Elétrica ( mW)*
G1 470-530 10/50

G1E 470-530 10/50

H4 518-578 10/50

H4HK 518-565 10

H4E 518-578 10/50

J5 578-638 10/50

J5E 578-638 10/50

J5HK 578-638 10

K4E 606-666 10/50

L3 638-698 10/50

L3E 638-698 10/50

M5E 694-758 10/50

P8 710-790 10/50

P9 710-787 10/50

Q5 740-814 10/50

MA24 779-806 10

R16 794-806 10/50

R18 794-806 10

R9 790-865 10/50**

MJBX 806-810 10

X2 925-932 10

X1 944-952 10/50

* condutor em 50 ohms

 **10mW only from 863-865 MHz

OBSERVAÇÃO: Este equipamento de Rádio foi projetado para uso em aplicações de entretenimento mu-
sical profissional e aplicações similares. Este equipamento de Rádio pode ter a capacidade de operar em 
algumas frequências não autorizadas na sua região. Entre em contato com o órgão nacional responsável 
para obter informações sobre as frequências autorizadas e níveis de potência de RF para microfones sem 
fio. 
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Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pelo fabricante podem anular a autoriza-
ção do usuário para a operação do equipamento. 

ATENÇÃO: Existe perigo de explosão caso a bateria seja substituída incorretamente. Utilize apenas 
com baterias Shure compatíveis.

ATENÇÃO: Baterias não devem ser expostas a calor excessivo como luz do sol, fogo etc. 

INFORMAÇÕES SOBRE A LICENÇA
Licença: Em determinados locais, pode ser necessário obter uma autorização ministerial para operar este 
equipamento. Consulte a sua autoridade nacional sobre possíveis requisitos. Alterações ou modificações não 
expressamente aprovadas pela Shure Incorporated podem anular a autorização do usuário para a operação 
do equipamento. A licença do equipamento de microfone sem fio da Shure é de responsabilidade do usuário 
e a licença depende da classificação e aplicação do usuário e da freqüência selecionada. A Shure recomen-
da enfaticamente ao usuário contatar a devida autoridade de telecomunicações com relação à devida licença 
antes de escolher e encomendar as frequências. 

Informações para o usuário
Este equipamento foi testado e está de acordo com os limites para um dispositivo digital Classe B, segundo 
a Parte 15 das Normas do FCC. Estes limites foram projetados para fornecer razoável proteção contra inter-
ferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de 
radiofrequência e, se não for instalado e usado conforme as instruções, pode causar interferência prejudicial 
às comunicações de rádio. Entretanto, não há garantias de que não ocorrerão interferências em uma deter-
minada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, 
o que pode ser determinado ao desligar e ligar o equipamento, o usuário deve tentar corrigir a interferência 
tomando uma das seguintes medidas: 

•	 Reoriente ou mude de lugar a antena receptora.
•	 Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
•	 Conecte o equipamento a uma tomada de um circuito diferente do circuito da tomada onde o receptor 

está conectado.
•	 Consulte o fabricante do equipamento ou um técnico de rádio/televisão experiente.

Certificações

Atende aos requisitos das seguintes normas: Partes 1 e 2 da Norma EN 300 422, Partes 1 e 9 da Norma EN 
301 489, EN60065. 

Certificado de acordo com a Parte 74 da FCC. 

Certificado pelo IC no Canadá sob a RSS-123 e RSS-102. 

Este dispositivo está em conformidade com a(s) normas(s) RSS de isenção de licença da Indústria 
Canadense. A operação deste dispositivo está sujeita às seguintes condições: (1) este dispositivo não pode 
causar interferência; e (2) este dispositivo deve aceitar quaisquer interferências, incluindo algumas que pos-
sam causar operação não desejada do dispositivo. 

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

A Declaração de Conformidade da CE pode ser obtida da Shure Incorporated ou de qualquer um dos seus 
representantes europeus. Para informações de contato, visite www.shure.com 

A Declaração de Conformidade da CE pode ser obtida em: www.shure.com/europe/compliance

Representante Autorizado Europeu:
Shure Europe GmbH
Headquarters Europe, Middle East & Africa
Department: EMEA Approval
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Impingem, Alemanha
Telefone: 49-7262-92 49 0
Fax: 49-7262-92 49 11 4
E-mail: info@shure.de

Observação:O teste de compatibilidade eletromagnética é baseado no uso dos tipos de cabos recomen-
dados e fornecidos com o equipamento.  O uso de outros tipos de cabos pode degradar o desempenho da 
compatibilidade eletromagnética. 
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