MXW -- Nirkabel Microflex®
Tinjauan
Gambaran Umum
Shure Microflex Wireless Series (MXW) merupakan solusi mikrofon lengkap untuk ruang rapat dan ruang direksi
yang fleksibel. Dilengkapi dengan pengelolaan saluran RF otomatis, mikrofon nirkabel yang dapat isi ulang
dengan enkripsi (AES256), serta jaringan audio digital yang menggunakan Dante™.
Titik Akses MXW (APT) dipasang di langit-langit atau dinding untuk komunikasi yang hati-hati antara mikrofon
nirkabel dan jaringan audio digital. Beberapa titik akses dapat digunakan untuk pemasangan yang memerlukan
operasi bersamaan hingga 80 buah mikrofon di area yang sama, tergantung pada wilayahnya. Stasiun pengisian
daya berjejaring MXW mengisi daya serta menyimpan mikrofon jenis batan dan gooseneck untuk penggunaan di
meja, serta solusi genggam dan bodypack untuk pelatihan dan presentasi perusahaan. Perangkat lunak kontrol
browser web digunakan untuk pengaturan sistem, pemantauan jarak jauh, serta kontrol dari semua komputer
yang terhubung ke jaringan.
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Features
Legendary Shure Quality
Premium Audio

All Microflex microphones are engineered to clearly capture the natural
characteristics of voice communications, and include CommShield® Technology
which guards against unwanted radio interference from consumer wireless devices
such as cell phones and tablets.

Rechargeable
Microphones

Each MXW microphone is powered from a rechargeable Lithium-ion battery, which
can be charged at any time without removal from the microphone. Battery statistics
are viewable from the control software (battery runtime, time to full charge, charge
cycle count and battery capacity).

Discreet, Professional
Design

Modern, low-profile wireless microphone designs elegantly integrate into diverse
AV environments. By eliminating wires, MXW noticeably reduces clutter and
provides professional elegance.

Encryption

The MXW wireless link is encrypted using the Advanced Encryption Standard
(AES-256), as specified by the US Government National Institute of Standards and
Technology (NIST) publication FIPS-197.

Advanced Networking and Control
Digital Audio Networking

Digital audio is carried over standard Ethernet using shielded Cat5e (or higher)
cables. Developed with Dantetm technology by Audinate®, MXW provides low
latency, clock synchronization, and high Quality-of-Service (QoS) to provide
reliable audio transport. Digital audio can coexist safely on the same network as IT
and control data, or can be configured to use a dedicated network.

Automatic Frequency
Coordination

The MXW Series uses automatic frequency coordination to quickly set up all of the
microphones and achieve reliable, uninterrupted wireless communication.
Microphones are assigned to channels on an access point transceiver simply by
arranging them in an associated charging station and pressing the Link button.
Multiple access point transceivers can work together to support large installations
or scalable rooms. Once Linked, the system automatically scans the available RF
spectrum and selects the best quality RF channels on which to operate. Upon
detecting interference, microphones automatically switch to the best alternate RF
channel determined during continuous background scanning.

Remote Control and
Monitoring

Microflex Wireless components and software are compatible with Crestron, AMX,
and other programmable controllers. Components interconnect with
teleconferencing equipment and digital signal processors.
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Built-In RF Spectrum
Scanner

The MXW Wireless components transmit in unlicensed spectrum that may be used
by other wireless devices (in particular wireless phones and headsets) operating in
the same area. The MXW access point features an RF scanner to document the
average and peak RF interference. The data provides an accurate estimate for the
number of MXW channels that can be safely operated in the scanned area.

Sistem MXW Wireless

① Mikrofon Nirkabel
② Pemroses sistem dan pemancar-penerima nirkabel
③ Charging station dan menghubungkan mikrofon
④ Perangkat output analog dengan sakelar jaringan gigabit
⑤ Kabel Cat5e berpelindung (tidak disertakan)

Komponen Sistem MXW
Pemancar Mikrofon

Mikrofon MXW memancarkan sinyal audio nirkabel dan terenkripsi ke titik akses. Empat form factor tersedia:
Bodypack Hibrida
(MXW1)

Bodypack dikencangkan ke sabuk atau tali untuk komunikasi di mana saja, tanpa
perlu digenggam. Dilengkapi dengan input TQG untuk sambungan lavalier dan
mikrofon segala arah yang terintegrasi.

Genggam (MXW2)

Genggam memungkinkan penyaji untuk berkomunikasi menggunakan kartrid
mikrofon Shure SM58, SM86, BETA58, dan VP68 yang legendaris.
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Batas (MXW6/C, MXW6/
O)

Pemancar batas ditempatkan di atas meja atau meja tulis untuk dikirimkan sambil
tanpa terlihat membaur ke dalam lingkungan konferensi.

Desktop Gooseneck
Base (MXW8)

Alas mikrofon gooseneck kompatibel dengan mikrofon gooseneck Microflex 5, 10,
dan 15”.

Mikrofon MXW1, MXW6, dan MXW8 menyertakan output headphone untuk memantau audio, seperti saluran
penerjemah.

Access Point Transceiver (MXWAPT2, MXWAPT4, MXWAPT8)

Access Point Transceiver (2, 4, dan 8 unit saluran) dipasang ke dinding atau langit-langit untuk mengelola koneksi
audio nirkabel dan terenkripsi dengan mikrofon, Sebagai hub sistem, alat ini mengirimkan audio digital antara
mikrofon nirkabel dan perangkat Dante lainnya di jaringan yang sama. APT meliputi server web yang menghosting
perangkat lunak kontrol Sistem MXW, yang digunakan untuk pemantauan, konfigurasi, dan kontrol jarak jauh
sistem.
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Antarmuka Jaringan Audio (MXWANI4, MXWANI8)

Antarmuka Jaringan Audio (4 dan 8 saluran) merupakan perangkat jaringan Dante yang menyediakan input dan
output audio analog untuk sistem MXW. Antarmuka ini memiliki sakelar Ethernet Gigabit 4 port yang
memungkinkan koneksi titik akses MXW, satu komputer, dan hingga dua stasiun pengisian daya berjejaring MXW.

Stasiun Pengisian Daya Berjejaring (MXWNCS2, MXWNCS4, MXWNCS8)

Stasiun Pengisian Daya Berjejaring (2, 4 dan 8 jenis slot) mampu mengisi daya mikrofon MXW secara
bersamaan. Alat ini juga menghubungkan mikrofon ke saluran titik akses dan menghubungkan statistik baterai ke
perangkat lunak kontrol.
Catatan: MXWNCS2 tidak dapat berfungsi dengan mikrofon gooseneck MXW8.

Perangkat Lunak Kontrol MXW

Perangkat lunak kontrol MXW menawarkan kontrol jarak jauh fungsi pengaturan tombol, pemantauan, dan
pengelolaan yang komprehensif. Perangkat lunak ini dapat diakses dari semua komputer pada jaringan, dan
dibuka di browser web menggunakan Adobe®Flash®.
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Desain dan Teknologi Sistem
Gambaran Umum mengenai Jalur Audio

Sistem MXW menggabungkan kualitas audio Shure yang legendaris dengan teknologi jaringan digital yang
canggih. Berikut adalah gambaran umum jalur audio:
Audio Nirkabel

Pemancar MXW mengonversi ucapan menjadi sinyal digital yang dipancarkan secara nirkabel ke titik akses.
• Pengelolaan audio nirkabel otomatis dan cerdas yang menggunakan kerangka kerja Digital Enhanced Cordless
Telecommunications (DECT)
• Desain RF kustom memungkinkan kualitas audio yang lebih baik dan latensi yang lebih rendah daripada
sebagian besar sistem DECT
Jaringan Audio Digital

Titik akses menerima audio nirkabel dari mikrofon dan mendistribusikannya ke antarmuka jaringan audio.
• Latensi yang rendah, sinkronisasi jam yang ketat, dan Kualitas Layanan (Quality-of-Service/QoS) yang tinggi
memberikan pengiriman audio yang tepercaya.
• Audio digital ditransfer dari kabel Ethernet dan peralatan IP standar.
• Audio berdampingan dengan aman di jaringan yang sama dengan data TI dan data kontrol atau dapat diatur
untuk menggunakan jaringan khusus.
Audio Analog

Antarmuka jaringan audio mengonversi audio jaringan untuk setiap saluran menjadi output analog.
• Mengirim audio analog ke mixer, Pemroses Sinyal Digital (DSP), atau perangkat telekonferensi.
Membentuk Grup dan Menghubungkan Mikrofon

Setelah disambungkan ke jaringan, semua komponen MXW dapat dihubungkan ke dalam Grup dari tab
Configuration pada perangkat lunak kontrol. Setiap Titik Akses dapat membentuk Grup hubungan dengan satu
atau dua pengisi daya (untuk Menghubungkan mikrofon) dan satu atau dua perangkat output audio (untuk
perutean audio ke output analog). Mikrofon kemudian dapat diletakkan di pengisi daya dan Dihubungkan ke
saluran titik akses ini.
Setiap Grup dikelola oleh satu titik akses. Mikrofon Dihubungkan ke saluran di titik akses, bukan di pengisi daya
yang digunakan untuk Menghubungkan mikrofon. Hubungan ini berlanjut hingga mikrofon Dihubungkan kembali
atau titik akses diatur ulang.
Konfigurasi: Mengelola Beberapa Grup

Konfigurasi memungkinkan beberapa Grup untuk berbagi preferensi dan kontrol global yang sama. Ketika Grup
tambahan ditambahkan ke halaman Configuration, hubungan akan dibentuk di semua perangkat dalam
konfigurasi. Grup baru akan menggunakan pengaturan konfigurasi tersebut.
Untuk penggunaan khusus seperti pengaturan untuk banyak ruang, beberapa konfigurasi dapat dibuat untuk
mengontrol Grup komponen satu per satu.
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Deskripsi Perangkat Keras
Antarmuka Jaringan Audio (ANI)
Panel Depan

① Saluran Input
Menambahkan sinyal tingkat saluran atau tingkat aux analog ke jaringan digital. Ketika perangkat disambungkan
ke Grup MXW, input dirutekan secara otomatis ke saluran mikrofon yang Dihubungkan (Input A ke saluran 1–4;
Input B ke 5–8).

② Saluran Output
Mengonversi audio jaringan digital menjadi output analog untuk setiap saluran. Ketika dihubungkan ke grup MXW,
saluran titik akses dirutekan ke output ANI secara otomatis.

③ Pemilih Saluran
Memilih saluran untuk menjalankan fungsi berikut:
Tindakan

Fungsi

Tekan Sekali

• Mendengarkan saluran tersebut melalui jack headphone
• Menampilkan dan menyesuaikan tingkat output dan redaman saluran
• Memantau tingkat sinyal output pada pengukur tingkat

Tekan dan Tahan (3
detik)

Menonaktifkan/mengaktifkan saluran. Status nonaktif ditunjukkan dengan LED
nonaktif.

④ LED Saluran Terpilih
Menyala ketika saluran dipilih.

⑤ LED Kekuatan Sinyal (sig/clip)
Menunjukkan kekuatan sinyal audio untuk setiap saluran:
• Hijau = Normal
• Kuning Tua = Kuat
• Merah = Terputus-putus (untuk menghilangkan sinyal yang terputus-putus, kurangi level sinyal di sumber audio)

⑥ LED Nonaktif
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Berwarna merah ketika output saluran dinonaktifkan (tahan tombol pilih saluran selama 3 detik). Saluran yang
dinonaktifkan tetap dirutekan ke jack HEADPHONE untuk pemantauan atau pemecahan masalah.

⑦ Pemilih Tingkat Input
Atur saluran yang dipilih ke tingkat-saluran atau tingkat-aux untuk disesuaikan dengan sinyal input.

⑧ Pemilih Tingkat Output
Atur saluran yang dipilih ke tingkat output yang sesuai dengan perangkat penyambung:
• saluran: + 4 dBu
• Aux: – 10 dBV
• Mikrofon: – 30 dBV

⑨ Pengontrol Pelemahan Output
Gunakan tombol naik/turun untuk mengurangi output saluran dari 0 dB (tanpa pelemahan) ke – 24 dB dengan
kenaikan 1 dB, dan dari – 24 ke – 78 dengan kenaikan 3 dB.

⑩ Pengukur Tingkat
Menampilkan tingkat audio saluran yang dipilih dalam dBFS. Gunakan – 18 dBFS pada pengukur output sebagai
perkiraan 0 VU pada pengukur analog.

⑪ LED Status Perangkat Keras
Menunjukkan status perangkat keras:
LED

Warna

Status

Daya

Hijau

Unit diaktifkan.

Ethernet

Hijau

Terhubung ke perangkat Ethernet.

Audio
Jaringan

Hijau

Semua saluran diterima yang terhubung dalam kondisi OK (menerima audio
digital seperti yang diharapkan).

Lampu Kedip
Hijau

Satu atau lebih saluran yang menerima yang terhubung mengalami
kesalahan atau tidak dapat diperbaiki (perangkat pancar mati, terputus,
ganti nama atau pengaturan jaringan tidak benar).

Mati

Tidak menerima saluran yang terhubung (rute belum dibuat).

Merah

Penguatan panel depan dan kontrol nonaktif dikunci. LED akan berkedip
apabila sebuah tombol ditekan saat perangkat keras dikunci.

Penguncian

⑫ Tombol Volume Headphone
Mengatur volume pada output headphone.

⑬ Output Headphone
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Jack output 1/4″ (6,35 mm) untuk memantau audio yang menuju ke dan berasal dari jaringan audio digital.
Catatan: Audio dapat didengar jika unit terhubung ke jaringan audio digital.

Panel Belakang

① Daya AC
Konektor IEC 100 - 240 V AC.

② Sakelar Daya
Menghidupkan atau mematikan unit.

③ Block Connector Output (1–8)
Konektor diferensial tiga pin bertegangan rendah memberikan output analog tingkat saluran, tingkat aux, atau
tingkat mikrofon untuk setiap saluran.

④ Arde Casis (1–8)
Gunakan secara langsung untuk memasang arde pelindung kabel pada casing.

⑤ Block Connector Input (A,B)
Konektor input diferensial tiga pin bertegangan rendah menambahkan sinyal analog tingkat saluran atau tingkat
aux ke jaringan digital.
Catatan: Input ini ditujukan untuk koneksi seimbang. Jika sumber yang tidak seimbang digunakan, seperti IPOD
atau pemutar MP3, gunakan hanya pin 1 (sinyal) dan 3 (arde) block connector. Lihat bagian Spesifikasi untuk
diagram kabel.

⑥ Tombol Atur Ulang
Tekan dan tahan tombol selama lima detik untuk menyalakan ulang perangkat dengan pengaturan default dari
pabrik.

⑦ LED Status Ethernet (Hijau)
• Off = tidak ada hubungan jaringan
• On = hubungan jaringan dibuat
• Berkedip = hubungan jaringan aktif

⑧ LED Kecepatan Link Ethernet (Kuning tua)
• Mati = 10/100 Mbps
• Nyala = 1 Gbps (diperlukan untuk perutean audio digital)

⑨ Antarmuka Jaringan
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Sakelar gigabit empat port guna menghubungkan komponen bersama-sama untuk satu Grup MXW atau
menghubungkan beberapa perangkat ke jaringan audio digital yang lebih besar. Berikut merupakan deskripsi
setiap port:
Porta

Deskripsi

Port 1 (PoE)

Menyediakan Power over Ethernet (PoE) untuk titik akses dan fungsi Shure sebagai port
gigabit standar.

Port 2 dan 3

Port gigabit standar memungkinkan koneksi jaringan MXW lainnya, MXWANI tambahan,
charging station MXWNCS, atau sistem kontrol eksternal.

Port 4 (Uplink)

• Mode normal (default): port ini memiliki fungsi yang sama seperti port 2 dan 3.
• Mode Uplink: hanya mengirimkan data kontrol. Mode ini memblokir audio dan data
jaringan untuk Aplikasi Shure Web Discovery, Dante Controller, dan Dante Virtual
Soundcard.

Access Point Transceiver (APT)
Access point transceiver merupakan hub aliran sinyal audio dan mengelola stabilitas RF setiap mikrofon dalam
grup. APT menjalankan fungsi berikut:
• Menerima dan mendekripsi sinyal audio nirkabel dari mikrofon dalam grup
• Mengirimkan sinyal audio ke jaringan audio digital dan antarmuka jaringan audio (ANI)
• Menghosting server web terpasang yang menyediakan akses ke perangkat lunak kontrol yang digunakan untuk
mengelola sistem MXW
• Mengirim dan menerima informasi kontrol (seperti penyesuaian penguatan dan pengaturan hubungan) di antara
komponen, perangkat lunak kontrol MXW, dan pengontrol pihak ketiga.
• Memancarkan sinyal audio yang dienkripsi ke output headphone mikrofon untuk mendengarkan audio yang
diterjemahkan atau sumber eksternal lainnya.

Variasi Model
MXWAPT8

Pemancar-penerima delapan saluran

MXWAPT4

Pemancar-penerima empat saluran

MXWAPT2

Pemancar-penerima dua saluran

10/110

Shure Incorporated

① LED Daya
Berwarna hijau untuk menunjukkan adanya Power over Ethernet (PoE).

② LED Audio Jaringan
Warna

Status

Hijau

Semua saluran penerima yang dirutekan dalam kondisi baik (menerima audio digital
seperti yang diharapkan).

Lampu Kedip Hijau

• Satu atau lebih saluran yang menerima yang terhubung mengalami kesalahan atau
tidak dapat diperbaiki (perangkat pancar mati, terputus, ganti nama atau pengaturan
jaringan tidak benar).
• Menerima sinyal Identifikasi dari perangkat lunak kontrol (berkedip secara bersamaan
dengan LED Status Hubungan)
• Perangkat sedang menjalankan pemindaian spektrum (berkedip secara bergantian
dengan LED Status Hubungan)
• Masalah sinkronisasi jam.

Mati

Tidak menerima saluran yang terhubung (rute belum dibuat).

Catatan: status audio jaringan dapat dipantau secara mendetail dari perangkat lunak Dante Controller.

③ LED Status Hubungan Mikrofon
Warna

Status

Hijau

≥ 1 mikrofon dihubungkan dan dihidupkan dalam status Aktif, Senyap, atau Siaga.

Mati

≥ 1 mikrofon dihubungkan dan dimatikan atau dalam pengisi daya yang tidak
berjejaring.

Merah

Tidak ada mikrofon yang telah dihubungkan.
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Warna

Status

Berkedip Merah

• Menerima sinyal Identifikasi dari perangkat lunak kontrol (berkedip secara
bersamaan dengan LED Audio Jaringan).
• Perangkat sedang menjalankan pemindaian spektrum (berkedip secara bergantian
dengan LED Audio Jaringan).

④ Tombol Atur Ulang
Tekan dan tahan tombol atur ulang selama 10 detik untuk mengatur ulang sistem MXW ke pengaturan default dari
pabrik.
Catatan: Pengaturan ulang menghapus sambungan grup dan hubungan mikrofon serta akan menyalakan ulang
perangkat dalam mode DHCP.

⑤ Port Ethernet
Sambungkan kabel Cat5e (atau yang lebih tinggi) berpelindung ke sumber PoE dan jaringan.

⑥ LED Status Ethernet (Hijau)
• Off = tidak ada hubungan jaringan
• On = hubungan jaringan dibuat
• Berkedip = hubungan jaringan aktif

⑦ LED Kecepatan Link Ethernet (Kuning tua)
• Mati = 10/100 Mbps
• Nyala = 1 Gbps (diperlukan untuk fungsionalitas MXW yang sesuai)

⑧ Jalur Perutean Kabel
Menyediakan jalur bagi kabel Ethernet untuk memungkinkan pemasangan flush-mount ke langit-langit atau
dinding.

Antena Satu Arah
Titik akses terdiri dari beberapa antena satu arah untuk menghasilkan komunikasi nirkabel yang kuat dan
tepercaya dengan mikrofon. Antena satu arah mengirim dan menerima sinyal RF dalam pola kardioid dengan
sensitivitas paling besar terhadap bagian luar perangkat. Selalu arahkan sisi ini ke wilayah jangkauan mikrofon.

Pola RF Kardioid
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Pengisi Daya Berjejaring (NCS)
Stasiun pengisian daya berjejaring MXW memungkinkan pengisian daya baterai dan penghubungan saluran dari
satu lokasi. Ketika pengisi daya disambungkan ke grup, slot salurannya dipetakan ke saluran audio titik akses.
Mikrofon dapat diletakkan di slot untuk Dihubungkan ke saluran ini.
Semua mikrofon dapat diisi ulang di semua NCS, apa pun sambungan Grup atau koneksi jaringan. Perhatian:
Ketika tombol Link pada pengisi daya yang tersambung ditekan, semua mikrofon di pengisi daya akan dipetakan
ke saluran pada titik akses. Tindakan ini akan mengesampingkan mikrofon apa pun yang sebelumnya Terhubung
ke saluran tersebut.

Variasi Model
MXWNCS8

• Menerima delapan mikrofon batas, bodypack, atau genggam
• atau empat alas mikrofon gooseneck

MXWNCS4

• Menerima empat mikrofon batas, bodypack, atau genggam
• atau dua alas mikrofon gooseneck

MXWNCS2

• Menerima dua mikrofon batas, bodypack, atau genggam.
• Alas Mikrofon Gooseneck MXW8 tidak didukung pada pengisi daya ini

① Slot Pengisian Daya (USB 3.0 Tipe A)
Mengisi ulang dan menghubungkan mikrofon dengan menyambungkannya ke slot USB pada pengisi daya. Ketika
pengisi daya disambungkan ke grup, slot dipetakan ke saluran titik akses (Lihat Penetapan Saluran Audio untuk
detail selengkapnya).
Catatan: Semua mikrofon dapat diisi daya di semua pengisi daya, apa pun sambungan Grup atau koneksi
jaringan.

② LED Daya
Berwarna hijau ketika unit diaktifkan.

③ LED Hubungan Mikrofon
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Menunjukkan status prosedur Penghubungan:
Warna

Indikator

Mati (default)

Tidak ada Penghubungan yang telah dilakukan.

Lampu Kedip Hijau

Prosedur penghubungan sedang diproses.

Hijau

Mikrofon telah berhasil dihubungkan ke saluran.

Merah

Prosedur penghubungan tidak berhasil (masalah RF, kegagalan jaringan, atau
mikrofon dilepas selama prosedur)

Kuning

Prosedur penghubungan tidak dapat dimulai karena stasiun tidak dihubungkan ke
grup.

Berkedip Merah

Prosedur penghubungan dikunci dari perangkat lunak kontrol.

④ Tombol Hubungan Mikrofon
Tekan dan tahan selama 6 detik untuk menghubungkan semua mikrofon di pengisi daya ke saluran Access Point
Transceiver yang terhubung.

⑤ LED Status Baterai
Memantau status pengisian daya mikrofon yang tersambung dengan kenaikan sebesar < 10, 10, 25, 50, 75, 100%
(lihat Baterai untuk detail selengkapnya). Selain itu, lima LED berkedip selama beberapa detik ketika mikrofon
telah berhasil dihubungkan ke saluran.

⑥ Penguncian Catu Daya DC
Mengencangkan catu daya PS60 ke jack input pada stasiun.

⑦ Tombol Daya
Menghidupkan atau mematikan unit.

⑧ Port Ethernet
Terhubung ke jaringan Sistem MXW melalui Antarmuka Jaringan Audio MXW atau sakelar menggunakan kabel
Ethernet.

⑨ LED Status Ethernet (Hijau)
• Off = tidak ada hubungan jaringan.
• On = hubungan jaringan dibuat.
• Berkedip = hubungan jaringan aktif.

⑩ LED Kecepatan Link Ethernet (Kuning tua)
• Tidak aktif = 10 Mbps
• Aktif = 100 Mbps
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Menghubungkan Mikrofon
Letakkan mikrofon di pengisi daya dengan menghubungkannya ke salah satu slot saluran. Saluran di baris atas
memiliki dua port USB untuk mengakomodasi berbagai jenis mikrofon. Jangan mencoba untuk menghubungkan
ke kedua port USB sekaligus.
Catatan: pengisi daya 2 saluran tidak mendukung mikrofon gooseneck.
• Genggam, batas, dan bodypack: gunakan slot vertikal utama di ruang ceruk.
• Alas mikrofon gooseneck: menggunakan konektor horizontal baris atas.

Konektor Berbeda untuk Saluran yang Sama

Pemancar Mikrofon
Deskripsi

① Tombol Daya
MXW6, MXW8: Tekan dan tahan tombol daya khusus selama tiga detik untuk menyalakan atau mematikan
pemancar.
MXW1, MXW2: Tekan dan tahan tombol Nonaktif/Aktif selama lima detik untuk menyalakan atau mematikan
pemancar.

② Tombol Senyap/Aktif
Mengubah status audio dari Aktif ke Senyap atau Senyap ke Aktif. Perilaku tombol untuk setiap jenis pemancar
dapat diatur satu per satu dari tab Preferences. Berikut fungsi dari setiap pengaturan:
•
•
•
•

Bolak-balik: Tekan dan lepaskan tombol untuk mengubah status ke Aktif atau Senyap.
Tekan untuk bicara: Tahan tombol untuk menyalurkan audio.
Tekan agar senyap: Tahan tombol agar audio menjadi senyap.
Nonaktif: Tombol tidak akan memengaruhi audio.

③ LED Status
Menunjukkan status pemancar. Indikator warna untuk Mati dan Aktif dapat dikustomisasi dari tab Preferences.
Lihat tabel LED Status untuk perilaku LED default untuk pemancar MXW kecuali model cincin lampu gooseneck
(MX405R/410R/415R).

④ LED Baterai Lemah (hanya mikrofon Gooseneck dan batas)
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Warna

Status

Mati

Waktu kerja baterai tersisa < 5%

Merah Terang

Waktu kerja baterai tersisa > 5%

⑤ Jack Earphone
Jack 1/8″ (3,5 mm) untuk memantau sinyal saluran kembali, seperti audio yang diterjemahkan. Audio ini dirutekan
secara otomatis dari input Antarmuka Jaringan Audio (Input A ke saluran 1–4; Input B ke saluran 5–8).
Catatan: Tidak tersedia pada pemancar genggam MXW2.

⑥ Konektor Pengisian Daya (USB 3.0 Tipe A)
Menghubungkan ke slot pengisi daya NCS atau ke Pengisi Daya USB.

⑦ Kartrid Genggam
Pemancar MXW2 kompatibel dengan tipe kartrid berikut: SM58, Beta 58, SM86, VP68.

⑧ Mikrofon Gooseneck
Alas mikrofon gooseneck kompatibel dengan mikrofon gooseneck Microflex 5, 10, dan 15”.

⑧ Konektor TQG
Bodypack Hibrida MXW memiliki konektor TQG untuk lavalier eksternal atau mikrofon headset.

⑩ Mikrofon Internal
Pemancar bodypack memiliki mikrofon internal segala arah yang dapat diatur agar aktif secara otomatis ketika
tidak terhubung ke mikrofon lavalier.
Tabel LED Status
Status

LED

Deskripsi

Aktif

Hijau

Siap menyalurkan audio ke jaringan.

Senyap

Merah

Audio disenyapkan.

Siaga

Berkedip Merah
(berkedip lama
mati, berkedip
sebentar
menyala)

Audio disenyapkan dan pemancar dalam status hibernasi
untuk menghemat baterai.

Identifikasi

Kuning Berkedip

Tombol Identifikasi telah ditekan dari perangkat lunak kontrol.
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Status

LED

Deskripsi

Di Luar Jangkauan RF

Berkedip Merah
(berkedip
sebentar mati/
nyala)

Pemancar di luar jangkauan RF ke titik akses yang
dihubungkan.

Mengisi daya

Mati

Pemancar sedang diisi daya.

Pengaturan Ulang
Statistik Baterai

Kuning Berkedip

Statistik baterai telah diatur ulang untuk pemancar.

Dua mikrofon mencoba
menyambungkan ke
saluran audio yang
sama

Berkedip Merah
(berkedip lama
menyala,
berkedip
sebentar mati)

Hanya satu mikrofon untuk setiap saluran audio yang dapat
aktif dalam satu waktu.

Mati

Mati

Tidak ada sambungan ke jaringan. Pemancar harus
dinyalakan menggunakan tombol daya pada mikrofon.

Pemancar Mikrofon
Mikrofon MXW memancarkan sinyal audio nirkabel dan terenkripsi ke titik akses. Empat form factor tersedia:
Bodypack Hibrida (MXW1)

Bodypack dikencangkan ke sabuk atau tali untuk komunikasi seluler yang tak perlu digenggam. Dilengkapi
dengan input TQG untuk sambungan lavalier dan mikrofon segala arah yang terintegrasi.

Memakai Pemancar Bodypack

• Jepitkan pemancar ke sabuk atau saku.
• Untuk hasil terbaik, sabuk harus ditekan menuju alasan jepitan.
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Genggam (MXW2)

Genggam memungkinkan penyaji untuk berkomunikasi menggunakan kartrid mikrofon Shure SM58, SM86,
BETA58, dan VP68 yang legendaris.
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Penempatan Mikrofon yang Benar

• Pegang mikrofon dalam jarak 12 inci dari sumber suara. Untuk suara yang lebih nyaman dengan bass yang
meningkat, pindahkan mirofon lebih dekat.
• Jangan tutup kisi-kisi mikrofon dengan tangan.
Batas (MXW6/C, MXW6/O)

Pemancar batas ditempatkan di atas meja atau meja tulis untuk mengirimkan ucapan sambil membaur dengan
hati-hati ke lingkungan konferensi. Versi kardioid dan segala arah.tersedia.

Penempatan Mikrofon

Untuk respons frekuensi rendah terbaik dan perlindungan dari kebisingan suara di latar belakang, letakkan
mikrofon di atas permukaan yang luas dan datar, seperti di lantai, meja, atau podium.
Untuk mengurangi gema suara, hindari permukaan yang memantul di bagian atas atau samping mikrofon, seperti
dinding samping mimbar yang menyudut atau rak gantung.
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Desktop Gooseneck Base (MXW8)

Alas mikrofon gooseneck kompatibel dengan mikrofon gooseneck Microflex 5, 10, dan 15”.

Jenis Mikrofon

Sisipkan Mikrofon ke dalam Alas

MX405, MX410, & MX415
Indikator Status Dua Warna
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MX405R, MX410R, & MX415R
Cincin Lampu

Rechargeable Batteries
MXW lithium-ion rechargeable batteries use advanced chemistry that maximizes transmitter runtime. Power
management from the control software provides detailed visibility to critical battery parameters such as charge
status, battery capacity, and cycle count.
Batteries charge to 50% capacity in one hour and to full capacity in two hours using the MXW Networked Charging
Station.

Models
Microphone Type

Battery Model

MXW1 bodypack

SB901A

MXW6 boundary
MXW8 gooseneck base
MXW2 handheld

SB902A

Stasiun Pengisian Daya Berjejaring (NCS)
Geser pemancar ke dalam slot pengisian daya hingga terpasang dengan benar. LED pengisian daya menyala
ketika siklus pengisian daya dimulai. Apa pun sambungan Grup atau koneksi jaringan, semua mikrofon dapat diisi
ulang di semua NCS.
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• Genggam, batas, dan bodypack: gunakan slot vertikal utama di ruang ceruk.
• Alas mikrofon gooseneck: menggunakan konektor horizontal baris atas. (Tidak disertakan pada pengisi daya
dua saluran).
LED Status Pengisian Daya

Setiap saluran pengisi daya memiliki baris LED yang menyala untuk menunjukkan tingkat pengisian daya baterai
mikrofon:

LED

% Pengisian Daya Baterai

1

• Berkedip: < 10%
• Terang: > 10%

2

> 25%

3

> 50%

4

> 75%

5

> 95%

Mode Hemat Energi NCS

Operasikan pengisi daya dalam mode hemat energi untuk mengurangi konsumsi daya. Dalam mode ini, hanya
satu indikator LED yang menyala untuk setiap saluran setelah dinyalakan.
Untuk mengubah ke mode:
1. Buka perangkat lunak kontrol MXW ke halaman Utilitas.
2. Buka jendela Device Properties untuk charging station.
3. Centang Energy Efficient Mode.
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Pengisi Daya USB
Pengisi Daya USB (SBC-USB) dapat terhubung ke pemancar MXW untuk memberikan daya selama
pengoperasian.

Statistik Baterai pada Perangkat Lunak Kontrol
Perangkat lunak kontrol MXW digunakan untuk mengelola informasi baterai. Gunakan tab Monitor untuk
menampilkan status pengisian daya baterai.

Memantau Status Pengisian Daya Baterai
Di Charging Station

Menampilkan waktu yang tersisa hingga baterai mikrofon terisi penuh.

Selama Penggunaan

Menampilkan waktu kerja baterai mikrofon yang tersisa.

Untuk statistik kondisi baterai, gunakan tab Utility:

Statistik Baterai
Kapasitas Baterai

Persentase kapasitas isi daya pada baterai mikrofon apabila dibandingkan dengan
baterai baru.

Hitungan Siklus

Jumlah siklus pengisian daya yang dicatat oleh baterai.

Mengatur ulang Statistik Baterai Mikrofon
Setelah memasang baterai baru, atur ulang statistik kondisi baterai yang diletakkan di mikrofon.
1. Letakkan pemancar dengan baterai baru ke dalam slot pengisian daya. Anda dapat menggunakan semua
charging station MXW yang diberi daya.
2. Tekan dan tahan tombol senyap pada mikrofon hingga LED berkedip (~10 detik).
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Perhatian: Pegang mikrofon dengan erat saat menekan tombol untuk menghindari kerusakan port USB pada
charging station.

Memaksimalkan Daya Tahan Baterai
Meskipun baterai Li-Ion isi ulang untuk pemancar MXW dirancang untuk bertahan hingga 9 jam dalam sekali isi
daya, perbedaan dalam kondisi baterai dan use-case dapat mengakibatkan perbedaan yang signifikan pada
waktu kerja baterai. Khususnya, konsistensi dan waktu kerja keseluruhan berkurang seiring dengan jumlah siklus
pengisian daya. Kondisi baterai sebesar 80% atau kurang menunjukkan bahwa baterai mendekati atau berada di
akhir siklus masa pakai yang telah ditetapkan dan harus diganti. Persentase kondisi dan jumlah siklus pengisian
daya tersedia dari MXW control software > Utility tab .
Slot hubungan sekunder sistem MXW memungkinkan Anda untuk menyiapkan mikrofon pengganti untuk ditukar
jika tingkat baterai melemah dan untuk memastikan bahwa waktu kerja baterai yang dapat berubah tidak
mengakibatkan gangguan audio. Namun, penyesuaian sistem berikut dapat membantu memaksimalkan waktu
kerja baterai Anda.
Kontrol LED Eksternal

Lampu LED yang secara terus-menerus menunjukkan kondisi mikrofon dapat mengonsumsi daya baterai dalam
jumlah besar. Mengatur pemancar ke Kontrol LED Eksternal akan menonaktifkan LED bawaan kecuali ketika
diaktifkan oleh perintah eksternal melalui TCPI (antarmuka kontrol pihak ketiga). Maksimalkan waktu kerja baterai
dengan menonaktifkan LED sepenuhnya atau dengan mengatur LED agar aktif hanya saat mikrofon tidak berada
dalam status penggunaan yang biasa.
Kontrol LED diatur dari MXW control software > Preferences tab .
Modus Densitas Tinggi

Mode Densitas Tinggi (HD) mengalokasikan kembali sumber daya sistem untuk membuat saluran tambahan
ketika diperlukan. Dalam pemakaian ketika latensi, pemantauan audio back-channel, dan kontrol filter bukanlah
pertimbangan utama, beralih ke mode HD juga dapat memberikan waktu kerja baterai tambahan hingga satu jam.
Mode Densitas diatur dari MXW control software > Utility tab > [desired APT] > Edit .
Skenario Use-Case

Untuk memperkirakan waktu kerja baterai yang lebih lama, temukan mikrofon dan kondisi yang paling cocok
dengan pengaturan Anda. Waktu kerja (jam) dihitung menggunakan baterai dengan kondisi sebesar 80%.
Pengaturan Sistem

Waktu kerja (jam)

LED

Mode Densitas

MXW1

MXW2

MXW6

MXW8

Eksternal

HD

8

15

8

8

Eksternal

SD

7

14

7

7

Internal

HD

7

14

8

7

Internal

SD

6

12

7

6
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Tips: Jika waktu kerja tambahan diperlukan, pastikan bahwa Daya RF berada pada pengaturan paling rendah
untuk ukuran ruangan. Daya RF diatur dari MXW control software > Preferences tab .

Battery Replacement
Lithium Ion Batteries experience a linear reduction in capacity. Shure recommends establishing a battery
replacement schedule customized to the client requirements and replacing batteries when the capacity is no
longer acceptable.
Penggantian Baterai MXW1, MXW6, MXW8

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Buka sekrup dan buka pintu baterai di bagian bawah pemancar.
Lepaskan baterai dengan melepas sambungan konektor baterai secara perlahan dari pemancar.
Sambungkan konektor baterai pengganti ke pemancar.
Ganti baterai dengan label menghadap ke depan.
Tutup pintu dan kencangkan sekrup.
Buang baterai dengan benar. Tanyakan cara pembuangan baterai yang telah digunakan dengan benar kepada
penjual lokal.

Penggantian Baterai MXW2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Buka dua sekrup pada bagian bawah pegangan pemancar.
Buka sekrup dan lepas kepala mikrofon.
Lepas klip pelindung dan keluarkan bingkai baterai secara perlahan.
Buka tiga sekrup yang mengencangkan pintu baterai ke bingkai. Lepas pintu baterai.
Ganti baterai lama dengan yang baru.
Ganti pintu baterai dan kencangkan sekrup.
Masukkan bingkai baterai kembali dengan perlahan ke dalam pemancar.
Ganti klip pelindung untuk mengencangkan bingkai baterai di pemancar.
Ganti kepala mikrofon. Pastikan terpasang dengan kencang.
Ganti dua sekrup pada bagian bawah pegangan pemancar.
Buang baterai dengan benar. Tanyakan cara pembuangan baterai yang telah digunakan dengan benar kepada
penjual lokal.

Penginstalan
Peralatan Tambahan
Kabel Jaringan

Gunakan kabel Ethernet Cat5e (atau lebih tinggi) berpelindung, panjang kabel
terbatas hingga maksimal 100 meter antar perangkat jaringan.

Kabel Audio

Lihat panduan pengguna kit perangkat keras yang disertakan dengan Antarmuka
Jaringan Audio MXW untuk memasang kabel audio ke konektor.
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Router DHCP Gigabit
(sistem dengan > 1 APT)

Untuk sistem dengan APT lebih dari satu, router DHCP disarankan untuk
menyambungkan peralatan. Pastikan bahwa router tersebut memenuhi
persyaratan berikut:
• Port gigabit
• Memberikan PoE Kelas 0 dengan setidaknya 6,5W (untuk memberi daya
MXWAPT)
• Quality of Service (QoS) (Kualitas Servis) dengan 4 antrian
• Diffserv (DSCP) QoS, dengan prioritas ketat
• Jika router dilengkapi dengan Ethernet Hemat Energi (atau Ethernet Ramah
Lingkungan), pastikan bahwa perute dinonaktifkan dari port yang dikhususkan
untuk sistem MXW.
• Disarankan: Sakelar yang dikelola untuk memberikan informasi mendetail
tentang pengoperasian setiap hubungan jaringan: kecepatan port, kesalahan
penghitung, bandwidth yang digunakan, dll.

Menghubungkan Komponen MXW
Komponen MXW tersambung menggunakan kabel Ethernet dan sebuah sakelar. Untuk sistem kecil dengan satu
titik akses, Antarmuka Jaringan Audio MXW berfungsi sebagai sakelar. Untuk sistem dengan titik akses lebih dari
satu, sakelar gigabit tambahan diperlukan untuk menghubungkan semua komponen.
Persyaratan:
• Gunakan kabel Ethernet Cat 5e (atau yang lebih tinggi) berpelindung. Panjang kabel terbatas hingga ≤ 100 m
antar perangkat.
• Gunakan peralatan jaringan Gigabit antar perangkat audio jaringan (diperlukan untuk sistem dengan titik akses
> 1).
• Pastikan bahwa komponen MXW memiliki versi firmware yang sama.
• Pastikan komponen MXW dan PC berada di jaringan yang sama dan atur ke subnet yang sama.

Sistem Grup Tunggal (1 Titik Akses)
Ketika sistem dibatasi hanya untuk satu grup (hingga delapan saluran), gunakan sakelar empat port Antarmuka
Jaringan Audio MXW untuk menghubungkan Komponen MXW. Sambungkan komputer, titik akses, dan hingga
dua pengisi daya ke antarmuka MXW berdasarkan tabel dan diagram:
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Port Antarmuka Jaringan Audio

Ke Komponen

① Port 1 (PoE)

Access Point Transceiver (APT)

② Port 2

Stasiun Pengisian Daya Berjejaring (NCS)

③ Port 3

NCS Tambahan (Opsional)

④ Port 4*

Komputer

*Ketika Port 4 diatur ke mode Uplink, dukungan Aplikasi Shure Discovery dibatasi.

Sistem Grup Jamak (> 1 Titik Akses)
Ketika pemasangan memerlukan lebih dari delapan saluran, komponen MXW tambahan dapat dihubungkan untuk
memperluas sistem. Router gigabit diperlukan untuk menghubungkan semua komponen ke jaringan yang sama.
Berikut merupakan beberapa topologi sistem grup jamak.
Gunakan Pemindai Spektrum untuk memastikan bahwa terdapat ketersediaan RF yang cukup untuk
pemasangan.
Pemasangan Satu Ruang yang Besar

1. Nyalakan perute yang menggunakan DHCP.
2. Sambungkan router ke komputer.
3. Sambungkan setiap APT ke port yang menggunakan Power over Ethernet (PoE) pada router. Gunakan PoE
inserter jika router tidak menyediakannya.
4. Sambungkan setiap ANI ke router.
5. Sambungkan pengisi daya ke port ANI atau ke router.
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Pengaturan Star Sistem Lokal

Untuk mengurangi kabel, komponen MXW dapat menggunakan Antarmuka Jaringan Audio sebagai sakelar lokal
yang terhubung ke jaringan bersama.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nyalakan perute yang menggunakan DHCP.
Sambungkan router ke komputer.
Sambungkan router ke Port 2, 3, atau 4 pada Antarmuka Jaringan Audio.
Sambungkan Access Point Transceiver ke Port 1 Antarmuka Jaringan Audio.
Sambungkan Network Charging Station ke port terbuka pada Antarmuka Jaringan Audio.
Ulangi langkah 2–4 untuk peralatan tambahan.

Rack Installation
Rackmount the device using the screws and washers supplied in the Hardware Kit. Follow these general best
practices when installing equipment in a rack:
• Ambient temperature of the rack should not exceed specified operating temperature range of the device.
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• Keep fan inlet and side air vents clear from obstructions and provide adequate space for airflow within the rack.
• When possible, provide 1 RU of empty space between each device.

Mengencangkan Charging Station
Kit menyediakan ring dan sekrup untuk memasang baki pengisian daya dengan kencang ke meja atau permukaan
lainnya. Gunakan dua kit untuk NCS8. Lihat model pemasangan NCS untuk penempatan lubang sekrup.
Penting: Bagian atas sekrup harus berukuran tepat ⁹/₆₄ (0,149) inci (3,78 mm) di atas permukaan (sekitar 4½ ulir).
• Gunakan sekrup yang pas dengan ketebalan meja.
• Gunakan ring pengunci dan ring pelat untuk setiap sekrup.
• Jika diperlukan, bor kepala sekrup atau tambahkan ring pelat tambahan.

Bagian Ulir yang Terlihat yang Dibutuhkan
Gunakan counterbore dan ring sesuai yang diperlukan, tergantung pada ketebalan meja
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Model Pemasangan NCS

Dudukan Dinding Pengisi Daya Dua Saluran
Pengisi daya dua saluran dilengkapi dengan dudukan dinding untuk menyediakan akses cepat mikrofon dan
penyimpanan di ruang kelas atau ruang konferensi.

NCS2 yang Dipasang ke Dinding Ruang Kelas
Tips: Cat dudukan agar senada dengan warna dinding untuk pemasangan yang tidak terlalu kelihatan.

Instalasi
1. Tentukan orientasi dan penempatan dudukan.
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Penempatan

Orientasi

Dinding

Laci atau baki

2. Sisakan ruang di sekitar dudukan untuk kabel ke charging station.

3. Pasang dudukan ke dinding. Gunakan satu set lubang sekrup, tergantung pada orientasi dudukan.

Lubang Sekrup Dudukan
4. Sejajarkan pengisi daya pada dudukan dan kencangkan dengan sekrup.

31/110

Shure Incorporated

Tips: Tingkatkan pengelolaan kabel menggunakan lubang tali kabel pada dudukan.
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Dimensi Dudukan NCS2

Tampak Samping
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Tampak Atas
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Dimensi Keseluruhan

Pemasangan Access Point Transceiver
Antena satu arah APT mengirimkan dan menerima sinyal RF dalam pola kardioid dengan sensitivitas yang paling
besar terhadap bagian depan perangkat. Selalu arahkan sisi ini ke wilayah jangkauan mikrofon.

Memilih Lokasi
Titik akses umumnya dipasang di langit-langit atau dinding di dekat wilayah jangkauan mikrofon. Untuk hasil
terbaik, jalankan Pemindaian Spektrum pada lokasi potensial untuk menemukan penempatan terbaik (lihat bagian
Manajemen Nirkabel untuk detail selengkapnya).
Gunakan praktik terbaik berikut ketika memilih lokasi untuk perangkat:
• Arahkan bagian depan titik akses ke wilayah jangkauan yang dikehendaki.
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•
•
•
•

Tempatkan titik akses sedemikian rupa sehingga tidak ada sesuatu yang menghalangi jarak ke mikrofon.
Jauhkan perangkat dari benda logam yang besar.
Jaga jarak minimal delapan kaki antar titik akses.
Saat memasang, buat agar tombol atur ulang tetap mudah diakses karena akan berguna untuk pemecahan
masalah.

Penting: Selalu lakukan uji “berjalan berkeliling” wilayah jangkauan untuk memastikan jangkauan sebelum
menggunakan sistem nirkabel selama pidato atau pentas. Lakukan eksperimen penempatan antena untuk
mendapatkan lokasi terbaik. Jika diperlukan, tandai “titik gangguan” dan minta penyaji atau penampil untuk
menghindari area tersebut.

Pola RF Kardioid

Securing to a Wall or Ceiling
Required Equipment

• Two #8 screws at appropriate length*
*Screw Length = Surface thickness + thread engagement (4.75 mm max.) + thickness of flat washer + the
thickness of the split lock washer
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General Installation Steps

1. Use the mounting plate as a template and mark the location for the holes.
2. Drill the holes into the mounting surface.
3. Secure mounting plate to the surface.
CAUTION: Do not over-tighten screws, as this could cause permanent damage to the charging station
4. Connect of the Ethernet cable to the MXWAPT using the cable route path.
5. Position the MXWAPT over the keyway slots of the mounting plate and slide it down into the locked position.

External Cover for Painting
The Access Point is supplied with an external cover that can be painted to match the decor of the installation. After
it has been painted and dried, it snaps onto the front plate of the device.

Menyalakan Perangkat Keras
① Antarmuka Jaringan Audio (ANI)
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Menyambungkan kabel daya IEC dari panel belakang ke sumber daya AC. Nyalakan sakelar daya.

② Access Point Transceiver (APT)
Menyambungkan kabel Cat5e berpelindung dari MXWAPT ke Port 1 jaringan MXWANI. Jika menggunakan
sakelar gigabit eksternal, pastikan bahwa PoE Kelas 0 menyediakan minimal daya sebesar 6,5W ke APT. Tidak
ada sakelar daya.

③ Stasiun Pengisian Daya Berjejaring (NCS)
Menyambungkan catu daya eksternal PS60 dari pengisi daya ke sumber daya AC. Nyalakan sakelar daya.

Isi Daya Pemancar Hingga Penuh
Bila memungkinkan, isi daya pemancar MXW hingga penuh sebelum acara dimulai. Pemancar dapat diisi daya di
semua stasiun pengisian daya berjejaring, bahkan jika terhubung ke Grup lain atau pada jaringan terpisah.

Waktu Pengisian Daya Baterai
Perkiraan Waktu Pengisian Daya

Tipe Pengisi Daya

Waktu Sampai Terisi Penuh* (jam:menit)

Stasiun Pengisian Daya Berjejaring (NCS)

2:00

Pengisi Daya USB

• Dinyalakan = 3:30
• Dimatikan = 2:30

*Dihitung dengan baterai baru. Waktu kerja berbeda-beda, tergantung pada kondisi baterai.
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Membuka Perangkat Lunak Kontrol MXW
Akses perangkat lunak kontrol MXW dari komputer mana pun pada jaringan MXW. Perangkat lunak dihosting dari
server web yang terpasang di perangkat MXW dan dioperasikan menggunakan Adobe® Flash®.
Ada dua antarmuka kontrol berbeda untuk perangkat MXW:
• Sistem MXW (dihosting di APT): Untuk kontrol pengaturan tombol yang komprehensif, pemantauan dan
pengelolaan berfungsi untuk sistem MXW. Diakses dari Access Point Transceiver (APT).
• Input dan Output Audio (dihosting di ANI): Untuk menyalakan dan mematikan saluran audio pada jaringan
Dante. Diakses dari Antarmuka Jaringan Audio (ANI).
1. Dapatkan aplikasi Shure Web Device Discovery.
Dapatkan Aplikasi Shure Web Device Discovery untuk melihat perangkat pada jaringan dan membuka
antarmuka kontrol. Unduh perangkat lunak dari www.shure.com/software (termasuk alat penemuan perangkat
Bonjour).
2. Sambungkan komputer ke jaringan MXW.
Komputer mengakses perangkat lunak kontrol dari server web yang terpasang pada perangkat. Semua
perangkat berjejaring harus dihubungkan ke jaringan yang sama (diatur ke subnet yang sama).
3. Matikan WiFi (disarankan)
Untuk hasil terbaik, matikan WiFi PC untuk memaksa antarmuka jaringan berkabel.
4. Buka aplikasi Shure Web Device Discovery.
Buka aplikasi.untuk melihat perangkat Shure pada jaringan yang menggunakan server terpasang untuk
perangkat lunak kontrol, seperti APT. Anda dapat menggunakan tombol Identify agar LED perangkat berkedip
untuk identifikasi yang mudah.
5. Buka Perangkat Lunak Kontrol MXW
Klik dua kali pada APT apa pun untuk membuka perangkat lunak kontrol Sistem MXW. Aplikasi dapat diatur
agar dapat dibuka menggunakan alamat IP atau nama DNS (dapat dipilih dari menu menurun Preferences).
6. Masukkan Kata Sandi Default
Masukkan kata sandi default ‘admin’ untuk mengakses perangkat lunak kontrol.
7. Tandai Halaman Web (disarankan)
Tandai alamat IP perangkat ketika diatur ke alamat IP Statis. Tandai nama DNS perangkat ketika mode IP
diatur menjadi Otomatis (DHCP).

Persyaratan Sistem Operasional
Untuk mengoperasikan perangkat lunak kontrol, komputer harus memenuhi persyaratan berikut ini:
• Windows: Windows XP, Windows Vista, dan Windows 7
• Apple: Mac OSX 10.6 dan yang lebih tinggi (Intel Core 2 Duo processor dan yang lebih baru)
• Versi terbaru AdobeFlash Player
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Penyetelan Sistem
Mengelompokkan Perangkat untuk Membentuk Saluran Audio
Gunakan konfigurasi grup untuk membentuk saluran audio antara mikrofon, titik akses (APT), pengisi daya, dan
perangkat output audio. Saluran audio membentuk perutean audio, koordinasi RF, dan kontrol data untuk satu set
perangkat. Grup terdiri dari perangkat berjejaring (diatur ke subnet yang sama). Sebuah komponen dapat
termasuk ke dalam satu grup dalam satu waktu.
Mulai dengan APT dan pilih perangkat yang sesuai:
• Pengisi daya: untuk menghubungkan mikrofon
• Output audio: untuk perutean audio ke output analog
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Pengelompokkan Komponen dari Jaringan
Setelah grup dibentuk, mikrofon dapat dihubungkan ke saluran menggunakan charging station.

Memilih Perangkat untuk Grup
Gunakan perangkat lunak kontrol MXW untuk melihat perangkat pada jaringan dan tetapkan ke grup.
Tips: Gunakan tombol ID untuk mengidentifikasi perangkat. Tombol ini akan membuat LED berkedip untuk
identifikasi yang mudah.
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1. Buka Tab
Configuration

Tetapkan perangkat ke grup dari tab Configuration perangkat lunak kontrol MXW.

2. Pilih Access Point
Transceiver (APT) untuk
Grup 1

Pilih APT untuk menentukan jumlah saluran grup (2, 4, atau 8).
Grup 1 secara otomatis menggunakan APT yang dibuka dari aplikasi Web
Discovery. APT berjejaring (dan terbuka) lainnya tersedia untuk grup tambahan.

3. Pilih Network Charging
Station

Pilih satu atau dua Network Charging Station (NCS) ke titik akses. Pengisi daya
tambahan dapat ditambahkan ke grup:
• Ketika menggunakan beberapa pengisi daya yang lebih kecil untuk mengisi
jumlah saluran grup. Misalnya, dua pengisi daya 4 saluran untuk grup 8 saluran.
• Ketika menggunakan mikrofon gooseneck. Mikrofon gooseneck menutup slot
depan dan belakang pengisi daya, mengurangi separuh jumlah slot yang
tersedia. Misalnya, dua pengisi daya delapan saluran diperlukan untuk mengisi
titik akses delapan saluran dengan mikrofon gooseneck.
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4. Pilih Perangkat Output
Audio

Pilih satu atau dua perangkat output audio (MXWANI atau SCM820) untuk secara
otomatis merute saluran audio digital dari titik akses. Pilih perangkat berikut:
• Variasi empat saluran atau delapan saluran Antarmuka Jaringan Audio
(MXWANI).
• Shure SCM820 IntelliMix® Mixer. SCM820 yang menggunakan Dante dapat
dipilih sebagai output audio untuk Grup. Tindakan ini secara otomatis merute
input aux SCM820 ke mikrofon untuk pemantauan pribadi (saluran kiri aux
SCM820 ke saluran MXW 1–4, saluran kanan aux ke saluran MXW 5–8).

Catatan: Grup komponen dan data hubungan mikrofon disimpan terus-menerus di setiap perangkat. Jika sistem
MXW dimatikan lalu dimulai ulang tanpa komputer, perangkat akan tetap tersambung ke titik akses.

Ketersediaan Perangkat
Ketika mengatur grup atau mengelola perangkat, penting untuk memahami perbedaan antara perangkat terbuka
dan terhubung.
Perangkat Terbuka

Perangkat yang tidak tersambung ke suatu grup dianggap sebagai ‘terbuka’.
Perangkat terbuka dapat disambungkan dengan memilih jendela menurun pada
baris Grup. Perangkat akan menampilkan Terbuka pada kolom Grup di halaman
Utility.

Perangkat Terhubung

Perangkat dianggap ‘terhubung’ ketika perangkat tersebut telah dipilih pada baris
grup. Setiap perangkat hanya dapat menjadi bagian dari satu grup dalam satu
waktu (dan satu Konfigurasi). Setelah perangkat terhubung ke sebuah grup,
perangkat tersebut akan dikelola pada tab Configuration dan dapat dilihat secara
mendetail pada tab Utility. Perangkat akan menampilkan nomor kelompoknya pada
kolom Grup di halaman Utility.

Perangkat dapat diputus sambungannya dengan memilih ‘tidak ada’ pada menu menurun baris grup untuk
menghapusnya dari grup. Perangkat lalu akan terbuka dan dapat disambungkan ke grup lainnya.
Tips: Melakukan pengaturan ulang pabrik akan membuat perangkat terbuka secara default.

Ketersediaan Perangkat

Pengaturan Grup Otomatis
Grup MXW dapat disambungkan tanpa penggunaan perangkat lunak kontrol ketika jaringan hanya terdiri dari satu
Access Point Transceiver (APT), satu Stasiun Pengisian Daya Berjejaring (NCS), dan satu Antarmuka Jaringan
Audio (ANI). Untuk hasil terbaik baik, lakukan pengaturan ulang default pabrik pada perangkat untuk menghapus
semua sambungan Grup sebelumnya.
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1. Sambungkan satu APT, satu NCS, dan satu ANI ke jaringan. Jaringan hanya boleh berisi satu dari setiap
perangkat.
2. Lakukan pengaturan ulang pabrik pada perangkat (lihat bagian Default Pabrik).
3. Pada panel depan ANI, tekan kedua tombol pilihan tingkat input dalam waktu bersamaan dan tahan selama
lima detik. LED Channel Select akan berwarna hijau dan pengukur audio akan berkedip untuk menunjukkan
bahwa sambungan berhasil.

Merute Saluran antar Perangkat
Saluran dirutekan ketika charging station dan perangkat output dipilih untuk mengisi grup APT (2, 4, atau 8
saluran). Setelah perangkat dipilih untuk grup, saluran dipetakan antara slot pengisian daya, output audio, dan
penerima nirkabel.
Pilihan grup dibuat dari tab Configuration antarmuka kontrol.

Pilihan Grup Menentukan Perutean
Setiap grup memiliki dua pilihan yang tersedia untuk charging station dan perangkat output audio. Pilihan
menentukan perutean saluran di grup.
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Contoh Charging Station
Grup 8 Saluran

Mikrofon Batas, Genggam, atau Bodypack
Hanya satu pengisi daya 8 saluran yang diperlukan untuk mengisi grup dengan mikrofon jenis ini.

Mikrofon Gooseneck
Pengaturan ini digunakan untuk mengisi grup 8 saluran dengan mikrofon gooseneck. Saluran dirutekan kembali
ketika pengisi daya tambahan ditambahkan ke grup. (Alas mikrofon gooseneck lebih besar dan dapat menutup
dua slot pengisi daya).

Gabungan Mikrofon Batas dan Gooseneck
Ketika pengisi daya 4 saluran dan 8 saluran dipilih, saluran grup lima hingga delapan dirutekan secara otomatis ke
baris belakang pengisi daya 8 saluran.
Grup 4 Saluran

Mikrofon Gooseneck
Pengaturan ini digunakan untuk mengisi grup 4 saluran dengan mikrofon gooseneck.
Grup 2 Saluran

Pengisi Daya 2 Saluran
Pengisi daya 2 saluran mendukung mikrofon batas, genggam, dan bodypack.
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Contoh Output Audio
Grup 8 Saluran

Mixer Digital Otomatis 8 Saluran SCM820
Saluran dirutekan ke delapan output pada mixer.

Dua Antarmuka Jaringan Audio 4 Saluran
Saluran dirutekan pada kedua antarmuka untuk mengisi grup.
Grup 4 Saluran

Antarmuka Jaringan Audio 8 Saluran
Saluran dirutekan ke empat output pertama antarmuka.

Menghubungkan Mikrofon ke Saluran Grup
Gunakan Stasiun Pengisian Daya Berjejaring (NCS) untuk Menghubungkan mikrofon ke saluran Titik Akses. Slot
pada pengisi daya dipetakan ke APT sesuai dengan pengaturan Grup dari tab Configuration. Setelah prosedur
Penghubungan selesai, audio akan dirutekan ke saluran yang sesuai di Grup.
Penghubungan akan memetakan mikrofon apa pun yang diletakkan di charging station ke saluran APT. Tindakan
ini akan mengganti Hubungan mikrofon sebelumnya untuk saluran tersebut. Jika slot kosong selama prosedur
Penghubungan, saluran tersebut tidak akan terpengaruh.
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1. Atur mikrofon pada
pengisi daya.

Mikrofon Dihubungkan ke saluran titik akses sesuai dengan pengaturan pada
pengisi daya.
Catatan: pengisi daya 2 saluran tidak mendukung mikrofon gooseneck.

Menyambungkan Mikrofon ke Slot Pengisi Daya
2. Hubungkan mikrofon
ke saluran.

Gunakan perangkat lunak kontrol atau charging station untuk Menghubungkan
mikrofon ke saluran APT. Jika diinginkan, fitur ini dapat dinonaktifkan pada
charging station sehingga Penghubungan dapat dilakukan dari perangkat lunak
kontrol:
• Perangkat Lunak Kontrol: Dari halaman Configuration, tekan tombol Link
untuk setiap pengisi daya di Grup.
• Charging Station: Tekan dan tahan tombol Link selama 6 detik. LED akan
berkedip selama proses dan berubah menjadi hijau terang ketika
Penghubungan berhasil.
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3. Lepaskan Mikrofon
dan Uji Audio

Uji audio untuk setiap mikrofon dan sesuaikan penguatan mikrofon jika diperlukan
dari tab Monitor perangkat lunak kontrol. Penguatan harus diatur pada tingkat
tempat audio sedang melakukan register (hijau/kuning) pada indikator sinyal tetapi
tidak terputus-putus (merah).

Tab Monitor

Menyiapkan Mikrofon Cadangan
Siapkan mikrofon pengganti untuk setiap saluran untuk acara yang lebih tepercaya dan fleksibel. Dua pemancar
mikrofon MXW dapat dihubungkan ke saluran yang sama, memberikan opsi kedua mikrofon untuk digunakan.
Hubungkan mikrofon ke slot sekunder untuk mengantisipasi kebutuhan yang mungkin akan muncul selama acara:

48/110

Shure Incorporated

Preferensi Mikrofon
Berikan pilihan kepada penyaji antara dua jenis mikrofon yang berbeda, seperti mikrofon genggam atau bodypack.

Mikrofon Cadangan yang Telah Diisi Daya
Siapkan mikrofon yang telah penuh terisi daya sebagai cadangan untuk acara yang lama
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Sumber Daya Bersama
Tambahkan mikrofon sementara dengan mudah tanpa memutus hubungan mikrofon yang paling sering
digunakan.

Satu Mikrofon Aktif per Saluran
Hanya satu mikrofon yang akan beroperasi pada saluran dalam satu waktu, memblokir mikrofon kedua agar tidak
mengganggu kinerja RF dan audio. Mikrofon cadangan akan membuat LED berkedip untuk menunjukkan bahwa
saluran sedang dipakai dan secara otomatis mati untuk menghemat baterai. Untuk menggunakan mikrofon kedua,
cukup matikan mikrofon pertama.
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Dua Mikrofon Siap untuk Saluran Audio
Sistem memungkinkan satu mikrofon aktif per saluran.

Prosedur
Menghubungkan satu mikrofon:
1. Tempatkan mikrofon sekunder ke dalam slot pengisian daya yang sama yang digunakan untuk mikrofon
utama.
2. Buka perangkat lunak kontrol MXW dan masuk ke tab Monitor.
3. Pilih Secondary pada slot hubungan saluran tersebut.
4. Pilih tombol Link pada jalur saluran untuk menghubungkan mikrofon tersebut. LED pengisi daya akan berkedip
ketika prosedur selesai.
Menghubungkan beberapa mikrofon:
1. Tempatkan mikrofon sekunder ke dalam slot pengisian daya yang sama yang digunakan untuk mikrofon
utama.
2. Buka perangkat lunak kontrol MXW dan masuk ke tab Configuration.
3. Temukan pengisi daya yang diinginkan pada baris grup. Gunakan tombol ID untuk memastikan bahwa pengisi
daya yang tepat telah dipilih.
4. Pilih tombol Link pada baris grup.
5. Di jendela popup, pilih All Secondary untuk slot hubungan.
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Menukar atau Memutuskan Komponen
Menukar Pemancar
Prosedur Penghubungan yang sama dilakukan untuk menukar pemancar pada grup. Tempatkan pemancar yang
baru pada slot pengisi daya yang sesuai dengan saluran yang diinginkan dan lakukan prosedur Penghubungan.
Tindakan ini akan memetakan pemancar baru ke saluran tersebut dan memutuskan semua Hubungan dari
pemancar yang lama.
Jika slot saluran NCS kosong selama prosedur Penghubungan, saluran akan tetap tidak terpengaruh.
Penting: Berhati-hatilah ketika mengganti mikrofon karena prosedur Penghubungan diterapkan ke semua
mikrofon di pengisi daya. Hubungan akan secara langsung menimpa audio dan koneksi RF mikrofon ke sistem.

Menghapus Perangkat dari Grup
Untuk menghapus perangkat dari grup, buka Perangkat Lunak Kontrol MXW dan masuk ke tab Configuration.
Pada baris grup, pilih jendela menurun perangkat yang berisi perangkat yang diinginkan. Pilih ‘tidak ada’ untuk
memutus sambungan perangkat.
Catatan: Pengaturan ulang pabrik juga akan menghapus semua status sambungan atau Hubungan.

Menghubungkan Mikrofon Melalui Jaringan
Untuk meningkatkan pengelolaan perangkat dari staf dukungan pusat atau stasiun teknisi, mikrofon dapat
dihubungkan ke grup mana pun pada jaringan yang menggunakan charging station daya jarak jauh. Dengan
menggunakan sistem kontrol, kirim string perintah* guna mengganti mikrofon untuk saluran tertentu. Pengaturan
grup tidak terpengaruh oleh prosedur ini.
1. Sambungkan pengisi daya cadangan ke jaringan.
2. Tempatkan mikrofon di slot pengisi daya.
3. Ubah string perintah berikut sesuai dengan pengaturan: <SET PRI x REMOTE_LINK y {zzz.zzz.zzz.zzz} >

① Hubungan saluran PRI (utama) atau SEC (sekunder)
② Nomor slot pengisian daya yang digunakan untuk mikrofon baru
③ Saluran yang ditargetkan untuk prosedur ini
④ Alamat IP APT (perangkat yang menyimpan pengaturan grup)
4. Kirim perintah ke pengisi daya.
5. Verifikasi respons perintah: <REP PRI x REMOTE_LINK y {zzz.zzz.zzz.zzz} SUCCESS>
*Daftar string perintah MXW yang komprehensif tersedia di situs web Shure: http://shure.custhelp.com/app/
answers/detail/a_id/5207
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Pemasangan Skala Besar
Perangkat Lunak Shure SystemOn Untuk Mengelola Sistem Besar
Perangkat Lunak Manajemen Aset Audio Shure SystemOn menyediakan platform terpusat untuk mengelola
penyebaran perangkat keras audio Shure yang sangat penting dan berskala besar di seluruh jaringan perusahaan
dan pendidikan tinggi. SystemOn melampaui fungsionalitas perangkat lunak kontrol MXW, bekerja di seluruh
subnet dan grup APT untuk menyediakan kemampuan untuk memantau dan mengontrol perangkat keras Shure
secara proaktif dari jarak jauh menggunakan laptop, smartphone, atau tablet kepada administrator TI dan teknisi
AV.
Buka http://www.shure.com/SystemOn (http://www.shure.com/SystemOn) untuk informasi selengkapnya.

Modus Densitas Tinggi
Mode Densitas Tinggi (HD) menciptakan saluran tambahan untuk rapat besar dan lingkungan RF yang padat.
Mode HD menggandakan jumlah saluran yang tersedia dalam mode standar, dengan sedikit perubahan pada
beberapa fitur sistem. Anda dapat mengatur mode densitas untuk setiap APT satu per satu guna mendapatkan
campuran yang tepat dari jumlah saluran dan kinerja audio.

Perbandingan Mode Densitas
Fitur

Densitas Standar

Densitas Tinggi

Saluran yang tersedia*

Hingga 40

Hingga 80

Latensi audio

18 ms

28 ms

Daya tahan baterai mikrofon

Hingga 7 jam

Hingga 8 jam

Filter EQ

Opsional

Always on (Selalu on)

Audio back-channel (output
headphone pada mikrofon)

Tersedia

Tidak Tersedia

*Untuk wilayah Amerika. Lihat tabel Jumlah Saluran Maksimal untuk ketersediaan di seluruh dunia.

Mengatur Mode Densitas
Atur mode setiap APT dari properti perangkat:
1. Pergi ke MXW control software > Utility tab > [Find the desired APT] > Edit
2. Pilih mode densitas:
◦ Standar (default)
◦ Tinggi
3. Pilih Add updates untuk keluar dari properti perangkat.
4. Pilih Apply All dari halaman Utility untuk menerapkannya ke perangkat Anda.

53/110

Shure Incorporated

Konfigurasi: Mengelola Beberapa Grup
Konfigurasi memungkinkan beberapa Grup untuk berbagi preferensi, kontrol global, dan log masuk yang sama.
Ketika Grup tambahan ditambahkan ke tab Configuration, komponen baru akan mengambil preferensi dan
tindakan global Konfigurasi tersebut. Misalnya, semua mikrofon yang Terhubung ke Grup dalam Konfigurasi
tersebut akan disenyapkan ketika tombol Mute All global ditekan.
Untuk penggunaan khusus seperti pemasangan pada beberapa ruang, Konfigurasi terpisah dapat dibuat untuk
mengontrol Grup komponen satu per satu.

Master Konfigurasi
Ketika menggunakan Konfigurasi untuk mengelola beberapa grup, sistem secara dinamis menetapkan Titik Akses
tertentu sebagai “Master Konfigurasi”. Semua Titik Akses dalam Konfigurasi tersebut menggunakan Titik Akses
Master Konfigurasi sebagai titik masuk ke antarmuka kontrol yang sama. Tindakan ini memungkinkan koordinasi
preferensi dan sinkronisasi pengoperasian sistem pada beberapa perangkat.
Ketika Titik Akses Master Konfigurasi dicabut (atau PoE dimatikan), master baru dibuat kembali dengan cepat
untuk mempertahankan kontrol Konfigurasi. Jika Master Konfigurasi dihapus secara manual dengan membatalkan
pilihan Titik Akses dari Grup pada tab Configuration, akan muncul peringatan pop-up “Apakah Anda Yakin?”. Jika
Ya dipilih, browser akan ditutup dan Master Konfigurasi baru secara otomatis dipilih. Gunakan Aplikasi Shure
Discovery untuk membuka kembali antarmuka kontrol dari semua Titik Akses MXW yang tersisa.

Membuat Konfigurasi Terpisah
Untuk pemasangan yang tersebar di beberapa ruang, satu set preferensi dan kontrol global yang berbeda
mungkin diperlukan untuk ruang tertentu. Lakukan tindakan ini dengan mengatur Konfigurasi terpisah:
1. Buka Aplikasi Shure Web Device Discovery.
2. Pilih Titik Akses yang akan digunakan untuk Konfigurasi baru dan buka perangkat lunak kontrolnya. APT harus
dibuka (belum ditetapkan ke grup) untuk memulai konfigurasi baru.
3. Buka tab Configuration.
4. Pilih Titik Akses tersebut dari daftar menurun di Baris 1. Gunakan tombol ID untuk memastikan bahwa Titik
Akses yang benar telah dipilih.
5. Pilih charging station dan perangkat output untuk melengkapi Grup.
6. Ulangi langkah 4–5 untuk maksimal 10 Grup di Konfigurasi.
7. Aktifkan Konfigurasi Kunci untuk meningkatkan kinerja jaringan.
8. Sesuaikan Konfigurasi seperti yang diinginkan dari tab Preferences.
Catatan: Pastikan bahwa semua APT tersambung ke jaringan yang sama dan diatur ke subnet yang sama,
bahkan jika APT tersebut ditetapkan untuk Konfigurasi yang berbeda. Tindakan ini memastikan kinerja sistem
terbaik, jumlah saluran terbanyak, dan jam audio digital paling tepat waktu untuk pemasangan.

Mengunci Konfigurasi
Gunakan fitur Konfigurasi Kunci untuk meningkatkan kinerja jaringan dan stabilitas sistem. Anda sangat
disarankan untuk mengunci konfigurasi setelah pengaturan untuk mengurangi lalu lintas jaringan secara signifikan
dari peralatan MXW. Ketika sistem melebihi 15 APT pada jaringan yang sama, penguncian konfigurasi diperlukan
untuk kinerja yang stabil.
Ketika dikunci, grup dalam konfigurasi tersebut tidak dapat diedit.
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Kunci Konfigurasi untuk Kinerja Sistem Terbaik
Setelah mengatur semua grup MXW Anda, kunci konfigurasi untuk mengurangi lalu lintas jaringan.

Manajemen Nirkabel
Gambaran Umum Koordinasi Saluran
Sistem MXW beroperasi menggunakan akses jamak pembagian waktu (TDMA) untuk menyalurkan saluran MXW
(data audio dan kontrol) di dalam spektrum RF yang ditetapkan. Saluran secara otomatis ditetapkan ke slot waktu
oleh titik akses, yang mengelola spektrum dan mengubah slot dengan lancar jika gangguan terdeteksi. Sistem
MXW membuat pengaturan ini secara otomatis dan tanpa artifact audio.

Jumlah Saluran Maksimal
Tabel berikut menampilkan jumlah saluran MXW maksimal yang tersedia di setiap wilayah. Gunakan pemindai
spektrum untuk menampilkan jumlah saluran yang tersedia pada pemasangan yang Anda lakukan.
Mode Densitas
Gelombang

Wilayah

Standar (SD)

Tinggi (HD)

Z10

Amerika Serikat, Kanada,
Meksiko

40

80

Z11

Eropa, Asia, Timur
Tengah

80

160

Z12

Jepang

40

80

Z14

Brasil

40

80
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Mode Densitas
Gelombang

Wilayah

Standar (SD)

Tinggi (HD)

Z15

Taiwan

64

128

Memindai Spektrum RF yang Tersedia
Komponen MXW Wireless beroperasi di spektrum bebas yang dibagikan dengan perangkat nirkabel lain yang
beroperasi di wilayah yang sama, seperti telepon nirkabel, walkie-talkie, dan interkom. Perangkat lunak kontrol
MXW dilengkapi dengan alat pemindaian yang memeriksa spektrum RF untuk perangkat ini. Alat ini menghitung
persentase Gangguan Frekuensi Radio (RFI) di wilayah tersebut dan menyediakan rentang jumlah saluran yang
disarankan. Perkiraan jumlah saluran ditampilkan untuk mode jumlah saluran standar dan tinggi.
Selama pemindaian, semua mikrofon yang terhubung ke Titik Akses tersebut dimatikan untuk memeriksa
gangguan dari perangkat lain pada wilayah tersebut. Pemindaian menghitung spektrum saat ini dan spektrum
minimum yang tersedia, yang memberikan tingkat keamanan tertinggi dalam menentukan ketersediaan jumlah
saluran dalam suatu ruang. Data Spektrum Minimum Tersedia akan dipertahankan hingga pemindaian baru
dijalankan atau data tersebut dihapus.
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Pengukur Spektrum Selama Pemindaian
Menampilkan persentase spektrum yang tersedia
Gangguan Frekuensi Radio (RFI)
Pemindai menganalisis spektrum dan membagi data ke dalam tiga kategori:

Tidak ada/Rendah (Hijau)
RF bersih tersedia untuk sistem MXW.

Sedang (Kuning)
Beberapa gangguan sedang terdeteksi, masih dapat digunakan oleh sistem MXW.

Tinggi (Merah)
RF sibuk karena dipakai oleh perangkat lain.
Jumlah Perkiraan Saluran Mikrofon
Pemindai menyediakan dua tingkat perkiraan untuk mikrofon MXW:

Konservatif (Lebih Kuat)
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Rujuk perkiraan saluran ini untuk stabilitas saluran maksimal. Termasuk spektrum tambahan yang dapat
digunakan untuk pencegahan gangguan yang optimal, memungkinkan beberapa mikrofon untuk menemukan
frekuensi yang tersedia secara bersamaan.

Agresif (Lebih Banyak Saluran).
Rujuk perkiraan ini untuk membuat sebagian besar saluran mengudara. Perkiraan ini hanya menyimpan
spektrum tambahan minimal yang diperlukan untuk pencegahan gangguan. Pastikan untuk sesekali memantau
spektrum dan menyesuaikan saluran jika RFI meningkat.

Menjalankan Pemindaian
Ikuti langkah-langkah ini untuk menjalankan pemindaian RF.
Tips: Jalankan pemindaian selama jam pengoperasian umum untuk menangkap dengan baik gangguan yang
biasa terjadi di suatu lingkungan.
1. Pastikan semua perangkat yang digunakan secara umum dinyalakan, termasuk semua peralatan MXW yang
sedang digunakan.
2. Tempatkan Titik Akses MXW baru di dekat lokasi pemasangan.
3. Pastikan APT berada pada jaringan yang sama dan diatur ke subnet yang sama seperti peralatan MXW
lainnya.
4. Buka perangkat lunak kontrol MXW ke tab Monitor. Pastikan Titik Akses baru dipilih dari menu menurun di
sudut kiri atas tab Monitor.
5. Pilih Pemindai Spektrum untuk membuka jendela.
6. Pilih tombol Mulai Pindai di bagian atas jendela. Jika terdapat mikrofon yang Terhubung ke Titik Akses
tersebut, mikrofon akan dimatikan selama pemindaian.
7. Untuk hasil terbaik, izinkan pemindai untuk berjalan hingga 24 jam untuk mendapatkan gambaran penuh
spektrum sepanjang hari. Tekan Akhiri Pindai untuk mengakhiri mode pemindaian.

Deteksi PHS
Pemindai APT mungkin menemukan gangguan dari perangkat yang memiliki prioritas pada spektrum JDECT.
Ketika personal handy-phone systems (PHS) terdeteksi, sistem MXW secara otomatis akan mengurangi operasi
hingga sebesar 40% dari penggunaan spektrum secara umum.
APT secara otomatis memindai PHS ketika dinyalakan dan ketika Pemindai Spektrum diluncurkan secara manual
dari tab Monitor. Pemindai Spektrum meliputi batas PHS ketika menghitung perkiraan saluran maksimal untuk
memberikan perkiraan paling aman.

Tidak Termasuk Band PHS
Untuk beroperasi di spektrum JDECT tanpa perlu khawatir tentang gangguan PHS, atur titik akses (APT) MXW
agar tidak menyertakan saluran PHS. Tindakan ini mengurangi jumlah saluran MXW yang tersedia, tetapi
memastikan bahwa mikrofon tidak akan pernah ditimpa ketika PHS terdeteksi.
1.
2.
3.
4.

Buka MXW control software > Utility tab .
Pilih APT dan buka properti perangkat.
Pilih PHS Exclusion.
Pilih Add Updates untuk menutup jendela.
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5. Mulai pembaruan dengan memilih Apply All dari halaman Utility.

Identifying PHS Detection Errors
When operating in the JDECT band without PHS Exclusion, transmissions from adjacent MXW systems can
trigger a PHS detection.
JDECT regulations require an automatic cutoff in devices transmitting RF signals on the channels used by the
PHS mobile phone network. When an MXW APT detects a signal above the -82dBm RSSI threshold, it stops
transmitting and a warning displays on the Monitor tab of the MXW web application.

Some applications may be outside of the range of the PHS mobile network and can benefit from use of the
additional channels. To overcome PHS detection from a nearby MXW system, run a spectrum scan to find new,
non-restricted frequencies.

Resolving PHS Detection Errors
Before you begin, use the Web Device Discovery application to confirm all APTs are online and connected to the
same subnet.
Next, reduce wireless RF overlap between APTs by lowering the RF Power to Low from the Preferences tab of the
MXW web app. You can change power settings back after resolving the error.
Caution: Audio is temporarily interrupted during spectrum scan. Do not initiate a scan during a live meeting.
Running Spectrum Scans

1. Dock all microphones in chargers to decrease MXW affect on the RF spectrum.
2. Open the Web Discover application and view all APTs on the network.
3. Open each APT web application and go to the monitor tab.
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4. Start a scan on all APTs and let them run at the same time for at least 15 seconds. This analyzes the spectrum
and selects the best channel to operate on.
5. Stop the scan, and check for detections. If you do not show any PHS error, the system is ready to go.
6. If PHS error persists, repeat the scan up to 3 times.
7. If PHS detection persists through 3 or more spectrum scans, the signal is most likely coming from the PHS
network. Switch your systems to PHS Exclusion mode to operate reliably on fewer channels.
Tip: Resolved detection notifications should not reoccur until a new spectrum scan is initiated, either manually or
by rebooting/power cycling the system.

Mengatur Daya FR
Radius RF pada konfigurasi dapat dibatasi guna memungkinkan sistem MXW lainnya untuk menggunakan
kembali slot waktu frekuensi. Anda sangat disarankan untuk menggunakan pengaturan paling rendah yang
mendukung pemasangan. Lakukan uji “berjalan di sekeliling area” dengan pemancar untuk memastikan bahwa
pengaturan jangkauan cukup.
Daya RF diatur dari tab Preferences perangkat lunak kontrol. Pengaturan diterapkan untuk setiap titik akses di
Konfigurasi. Rujuk tabel berikut untuk pengaturan Daya RF.

Tingkat Daya RF
Pengaturan

Daya pemancar (mW)

Jarak Jangkauan dari
APT

Maks

80

150 ft

Ballroom dan auditorium

Tinggi

16

100 ft

Ruang rapat dan ruang
kuliah besar

Sedang (default)

3

50 ft

Ruang konferensi,
pelatihan, dan serbaguna

Rendah

1

25 ft

Ruang konferensi video
dan ruang direksi kecil

Penggunaan Umum
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Jangkauan RF

Penempatan Titik Akses yang Optimal
Tempatkan Titik Akses di tengah-tengah tempat pemasangan untuk jangkauan terbaik

Menggunakan Beberapa Titik Akses 2 atau 4 Saluran
Titik akses MXW menggunakan dua set antena untuk menjangkau spektrum pengoperasian. Setiap set antena
menjangkau setengah slot waktu yang digunakan untuk saluran MXW. Unit delapan saluran menggunakan kedua
set antena secara bersamaan; unit dua dan empat saluran menggunakan satu set dalam satu waktu, beroperasi
dalam setengah slot waktu yang tersedia. Spektrum penuh dapat dijangkau karena dikonfigurasi untuk mengganti
set antena.
Ketika pemasangan menggunakan beberapa titik akses dua atau empat saluran (APT2 atau APT4), konfigurasi
pengaturan titik akses untuk memaksimalkan jumlah saluran. Hal ini sangat penting untuk APT yang dipasang di
ruang yang sama atau bersebelahan.

61/110

Shure Incorporated

Ganti Mode Antena untuk menggunakan Spektrum Penuh

Persyaratan
Sistem MXW harus beroperasi di versi firmware minimum 2.0.0.

Pengaturan
1. Buka perangkat lunak kontrol MXW menggunakan aplikasi Shure Web Device Discovery.
2. Buka halaman Utility.
3. Buka jendela Device Properties untuk titik akses dua atau empat saluran (MXWAPT2 atau MXWAPT4).

4. Ingat bahwa APT diatur ke Mode A secara default ( Device View > RF Mode Settings >
RF Coordination Mode ). Tutup jendela.
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5.
6.
7.
8.
9.

Buka Device Properties untuk APT2 atau APT4 yang berdekatan.
Atur unit ke Mode B ( Device Propterties > RF Mode Settings > RF Coordination Mode ).
Pilih Add Updates untuk menyimpan pengaturan, lalu tutup jendela.
Pastikan bahwa semua APT tambahan diatur untuk mengganti mode Koordinasi RF.
Tekan tombol Apply All pada halaman Utility untuk memperbarui semua pengaturan perangkat.

Jaringan
Praktik Jaringan Terbaik
Gunakan praktik terbaik berikut saat mengatur jaringan untuk memastikan komunikasi yang andal:
• Selalu gunakan topologi jaringan “star” dengan menyambungkan tiap komponen langsung ke sakelar atau
router.
• Sambungkan perlengkapan MXW berjejaring ke jaringan yang sama dan atur ke subnet yang sama. Tindakan
ini memastikan kinerja sistem terbaik dan jumlah mikrofon maksimal.
• Gunakan hanya 1 server DHCP per jaringan. Nonaktifkan DHCP yang ditujukan ke server tambahan.
• Nyalakan sakelar dan server DHCP sebelum perlengkapan MXW.
• Untuk memperluas jaringan, gunakan banyak sakelar Ethernet dalam topologi star.
• Sambungkan setiap perangkat secara langsung ke port sakelar Ethernet. Hindari tindakan rantai daisi untuk
sambungan port Ethernet antar perangkat untuk jaringan yang lebih besar.
• Jangan mengulang koneksi jaringan.
• Semua perangkat harus menggunakan level revisi firmware yang sama.
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Mengonfigurasi Pengaturan IP
Buka tab Utility perangkat lunak kontrol untuk mengelola konfigurasi IP setiap antarmuka jaringan. Secara default,
konfigurasi IP diatur ke mode Otomatis (DHCP). Mode DHCP memungkinkan perangkat untuk menerima
pengaturan IP dari server DHCP atau kembali ke pengaturan Link-Local secara otomatis ketika tidak ada DHCP
yang tersedia. Untuk mengatur alamat IP antarmuka secara manual, pilih Manual (Statis).
Perangkat lunak kontrol MXW mengoordinasikan pembaruan IP pada seluruh sistem perangkat. Untuk
mengonfigurasi properti IP, ikuti langkah-langkah berikut:
1. Buka perangkat lunak kontrol MXW dari aplikasi Shure Web Device Discovery.
2. Masuk ke tab Utility.
3. Atur pengaturan IP untuk setiap perangkat dengan memilih Device Properties.

4. Setelah penyesuaian dibuat, pilih Add Updates. Tindakan ini menyimpan pengaturan ke antrean perubahan.

5. Ulangi langkah di atas untuk komponen tambahan apa pun.
6. Untuk mengirim pembaruan ke perangkat, pilih Apply All ke bidang Pending Changes pada halaman Utility.
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7. Komputer mungkin kehilangan koneksi sementara ke perangkat lunak kontrol selama pembaruan. Ketika
perangkat telah dikonfigurasi ulang, buka kembali perangkat lunak menggunakan aplikasi Shure Device
Discovery.
Buka Utility > Device Properties untuk mengelola antarmuka setiap perangkat MXW pada jaringan.

Audio Jaringan dan Data Shure Control
Perangkat MXW mengirimkan dua tipe data melalui jaringan. Shure Control dan Audio Jaringan.
Shure Control

Shure Control membawa data untuk pengoperasian perangkat lunak kontrol,
pembaruan firmware, dan sistem kontrol pihak ketiga (AMX, Crestron). Data ini
dikirimkan ke semua komponen MXW yang tersambung ke jaringan.

Audio Jaringan

Jaringan ini membawa audio digital Dante dan data kontrol untuk Dante Controller.
Data ini dikirimkan di antara APT, perangkat output, dan komputer. Audio jaringan
memerlukan koneksi Ethernet gigabit berkabel untuk beroperasi.

Dua tipe data dikonfigurasi secara berbeda untuk setiap perangkat MXW. Buka Utility > Device Properties
untuk menampilkan dan mengedit pengaturan IP untuk perangkat MXW.
Pengaturan Jaringan untuk Setiap Perangkat MXW
Perangkat MXW

Implementasi Jaringan untuk Audio dan Kontrol

Access Point
Transceiver (APT)

Pengaturan IP terpisah

Antarmuka Jaringan
Audio (ANI)

Pengaturan IP bersama

Stasiun Pengisian Daya
Berjejaring (NCS)

Hanya pengaturan Shure Control. (NCS tidak mengirim audio jaringan.)
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Menetapkan Alamat IP Statis Secara Manual
Untuk menetapkan alamat IP secara manual ke sistem MXW, ikuti langkah-langkah berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Buka tab Utility.
Pilih Edit untuk membuka jendela properti perangkat.
Pilih Mode IP Manual (Statis).
Masukkan pengaturan IP
Pilih tombol Add Updates untuk memasukkan pengaturan yang disimpan ke antrean.
Ulangi langkah di atas untuk semua komponen tambahan.
Selesaikan semua pembaruan dengan menekan tombol Apply All dari tab Utility. Semua perangkat dengan
perubahan yang tertunda akan diperbarui.
Catatan: Perangkat lunak kontrol dapat tertutup jika pengaturan telah diperbarui untuk APT.

8. Ubah alamat IP komputer agar cocok dengan subnet peralatan MXW.
9. Buka kembali antarmuka kontrol MXW menggunakan aplikasi Shure Device Discovery.

Penyiapan Tingkat Lanjut
Untuk informasi selengkapnya tentang konfigurasi jaringan MXW tingkat lanjut, lihat laporan resmi Microflex
Wireless Networking di www.shure.com.

Memisahkan Jaringan Audio dan Kontrol
Ketika terhubung ke jaringan perusahaan atau publik, sistem MXW dapat dikonfigurasi agar memisahkan jaringan
audio dari jaringan kontrol. Tindakan ini mencegah audio agar tidak tersebar ke seluruh jaringan dan mengurangi
lalu lintas jaringan secara signifikan.
Antarmuka Jaringan Audio (ANI) MXW dapat diatur ke mode Uplink untuk menetapkan salah satu port jaringannya
sebagai koneksi kontrol saja. Mode Uplink memblokir lalu lintas multicast dari Port 4 ANI, membatasi audio
jaringan dan data Shure Discovery.
Karena perangkat tidak akan muncul pada aplikasi Shure Device Discovery, alamat IP perangkat lunak kontrol
harus dicatat untuk mengakses server.
1.
2.
3.
4.
5.

Catat Alamat IP ANI.
Sambungkan Port 4 ANI ke jaringan.
Gunakan aplikasi Shure Web Device Discovery untuk membuka perangkat lunak kontrol ANI.
Buka Tab Preferences.
Dalam panel Network, ubah Mode Port 4 ke Uplink.

Mengelola Sistem Besar pada Jaringan Tunggal
Untuk mengelola sistem besar pada jaringan tunggal, kunci konfigurasi setelah mengaturnya. Tindakan ini
meningkatkan kinerja dan stabilitas jaringan, memungkinkan jumlah sistem MXW yang lebih besar untuk
beroperasi pada jaringan yang sama. Hal ini sangat penting jika ada total lebih dari 15 APT MXW pada subnet.
Tips: Gunakan jaringan yang dipisahkan untuk mengatur atau mengubah konfigurasi untuk kinerja sistem terbaik.
1. Sambungkan peralatan MXW dan komputer ke jaringan yang dipisahkan.
2. Buka antarmuka browser MXW ke tab Configuration.
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3. Buat konfigurasi dengan menghubungkan setiap APT ke perangkat output audio dan stasiun pengisian daya
berjejaring.
4. Centang Konfigurasi Kunci.
5. Sambungkan komponen ke jaringan yang dikehendaki.
6. Ulangi langkah di atas untuk konfigurasi tambahan.

Mengoperasikan Perangkat Lunak Kontrol melalui Wi-Fi
Saat mengoperasikan perangkat lunak kontrol MXW melalui Wi-Fi, penting untuk mengatur router nirkabel secara
tepat untuk kinerja terbaik. Sistem MXW menjalankan beberapa protokol berbasis standar yang bergantung pada
multicast. Wi-Fi memperlakukan paket siaran dan multicast dengan berbeda jika dibandingkan dengan paket
umum untuk alasan kompatibilitas mundur. Dalam beberapa kasus, router Wi-Fi akan membatasi kecepatan
transmisi paket multicast menjadi nilai yang sangat lambat untuk GUI agar dapat beroperasi dengan tepat.
Router Wi-Fi umumnya mendukung standar 802.11b, 802.11a/g, dan/atau 802.11n. Secara default, banyak router
Wi-Fi dikonfigurasi untuk memungkinkan perangkat 802.11b yang lebih lama beroperasi melalui jaringan. Dalam
konfigurasi ini, router tersebut secara otomatis akan membatasi kecepatan data multicast (atau terkadang disebut
sebagai ‘kecepatan dasar’, atau ‘kecepatan pengelolaan’) hingga 1–2 Mbps.
Catatan: Koneksi Wi-Fi hanya dapat digunakan untuk perangkat lunak kontrol. Audio jaringan tidak dapat
ditransmisi melalui Wi-Fi.
Tips: Untuk konfigurasi mikrofon nirkabel yang lebih besar, sangat disarankan untuk meningkatkan kecepatan
transmisi multicast guna menyediakan bandwidth yang mencukupi ke perangkat lunak kontrol MXW.
Penting: Untuk kinerja terbaik, gunakan router Wi-Fi yang tidak membatasi kecepatan multicast hingga 1–2 Mbps.
Shure merekomendasikan merek router Wi-Fi berikut:
• Cisco
• Linksys
• Apple

Memisahkan Perangkat untuk Jam Utama
Dante menggunakan Protokol Ketepatan Waktu (PTP) IEEE 1588 untuk secara otomatis memilih satu perangkat
sebagai jam utama untuk semua perangkat Dante pada jaringan. PTP memastikan bahwa semua perangkat
memiliki pengaturan jam yang sama, yang sangat penting untuk pengiriman audio melalui jaringan dan transmisi
RF yang tersinkronisasi waktu melalui hubungan nirkabel. Jam utama pada Sistem MXW merupakan titik akses
MXW pertama yang terhubung ke jaringan. Jika beberapa terhubung secara bersamaan, titik akses dengan
alamat MAC terendah akan dipilih. Komponen MXW tambahan pada jaringan yang sama disinkronisasi (slave) ke
master jam titik akses ini.
Ketika perangkat utama mati atau offline, sistem secara otomatis akan memilih perangkat utama lain. Selama
waktu pemilihan ini (hingga 30 detik), semua sistem TIDAK akan menyalurkan audio.
Jika pengaturan jaringan atau manajemen gedung mengharuskan perangkat agar dimatikan secara berkala, Anda
dapat secara manual memilih titik akses sebagai perangkat Utama Pilihan dari perangkat lunak Dante Controller.
Tindakan ini memungkinkan pemasang untuk mengatur sistem guna memastikan bahwa titik akses utama tidak
dimatikan selama acara.
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Pengaturan Latensi
Latensi adalah jumlah waktu untuk sinyal berjalan melintasi sistem ke output perangkat. Untuk memperhitungkan
perbedaan dalam waktu latensi antara perangkat dan saluran, Dante memiliki pilihan pengaturan latensi yang
telah ditentukan sebelumnya. Bila pengaturan yang sama dipilih, ini memastikan semua perangkat Dante di
jaringan selaras.
Pengaturan latensi untuk perangkat Dante harus diatur sesuai dengan jumlah sakelar dalam jaringan. Antarmuka
Jaringan Audio MXW dan Titik Akses memiliki cip sakelar internal, yang dianggap sebagai sebuah sakelar.
Misalnya, satu antarmuka jaringan yang tersambung ke titik akses sama dengan dua sakelar.
Gunakan perangkat lunak Dante Controller Audinate untuk mengubah pengaturan latensi.
Rekomendasi Latensi

Pengaturan Latensi

Jumlah Maksimum Sakelar

0.25 md

3

0.5 ms (default)

5

1 ms

10

2 ms

10+

Menyambungkan ke Sistem Kontrol Eksternal
Sistem MXW tersambung ke sistem kontrol AMX atau Creston melalui Ethernet. Hanya gunakan satu pengontrol
per sistem untuk menghindari konflik pesan. Untuk daftar mendetail mengenai string perintah MXW, kunjungi
http://shure.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5207
• Sambungan: Ethernet (TCP/IP; MXW adalah klien)
• Port: 2202

Porta dan Protokol IP
Shure Control

Porta

TCP/
UDP

Default
Pabrik

Protokol

Deskripsi

21

tcp

FTP

Diperlukan untuk pembaruan perangkat tegar (jika tidak
tertutup)

Tertutup

22

tcp

SSH

Tidak didukung

Tertutup

23

tcp

Telnet

Antarmuka konsol tandar

Tertutup

68

udp

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol (Protokol
Konfigurasi Host Dinamis).

Terbuka
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Porta

TCP/
UDP

Protokol

Deskripsi

Default
Pabrik

80*

tcp

HTTP

Diperlukan untuk meluncurkan server web tertanam

Terbuka

427

tcp/udp

SLP†

Diperlukan untuk komunikasi antar perangkat

Terbuka

443

tcp

HTTPS

Tidak didukung

Tertutup

161

tcp

SNMP

Tidak didukung

Tertutup

162

tcp

SNMP

Tidak didukung

Tertutup

843*

tcp

Flash

Diperlukan untuk aplikasi web

Terbuka

2202

tcp

ASCII

Diperlukan untuk string kontrol pihak ketiga

Terbuka

5353

udp

mDNS†

Diperlukan untuk penemuan perangkat

Terbuka

5568

udp

SDT†

Diperlukan untuk komunikasi antar perangkat

Terbuka

8023

tcp

Telnet

Antarmuka konsol debug

Kata Sandi

8180*

tcp

Flash

Diperlukan untuk aplikasi web

Terbuka

8181*

tcp

Flash

Diperlukan untuk aplikasi web

Terbuka

8427

udp

Multicast
SLP†

Diperlukan untuk komunikasi antar perangkat

Terbuka

64000
Eppingen,
Germany

tcp

Telnet

Diperlukan untuk pembaruan perangkat tegar Shure

Terbuka

Audio & Controller Dante
Porta

TCP/UDP

Protokol

Deskripsi

162

udp

SNMP

Digunakan oleh Dante

[319-320]*

udp

PTP†

Jam Dante

4321,
14336-14600

udp

Dante

audio Dante

[4440, 4444,
4455]*

udp

Dante

Perutean audio Dante
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Porta

TCP/UDP

Protokol

Deskripsi

5353

udp

mDNS†

Digunakan oleh Dante

[8700, 8706,
8800]*

udp

Dante

Kontrol dan Pemantauan Dante

8751

udp

Dante

Dante Controller

16000-65536

udp

Dante

Digunakan oleh Dante

*Port-port ini harus terbuka pada PC atau sistem kontrol agar perangkat dapat diakses melalui firewall.
†Protokol-protokol

ini memerlukan multicast. Pastikan konfigurasi multicast untuk jaringan Anda sudah benar.

Packet Bridge
Packet bridge memungkinkan pengontrol eksternal untuk memperoleh informasi IP dari antarmuka kontrol
perangkat Shure. Untuk mengakses packet bridge, pengontrol eksternal harus mengirimkan paket kueri melalui
UDP* unicast ke port 2203 pada antarmuka Dante perangkat Shure.
1. Kirim paket UDP dengan payload minimum 1 byte.
Catatan: Payload maksimum yang diterima adalah 140 byte. Konten apa pun diizinkan.
2. Perangkat Shure akan mengirimkan paket respons melalui unicast UDP ke pengontrol, menggunakan port
UDP tujuan yang sama dengan port sumber paket kueri. Payload paket respons mengikuti format berikut:
Byte

Konten

0–3

Alamat IP, sebagai integer tidak bertanda 32-bit
pada urutan jaringan

4–7

Subnet mask, sebagai integer tidak bertanda 32-bit
pada urutan jaringan

8–13

Alamat MAC, sebagai larik 6 byte

Catatan: Perangkat Shure harus merespons dalam waktu kurang dari satu detik pada jaringan umum. Jika
tidak ada respons, coba kirimkan kembali kueri setelah memverifikasi alamat IP dan nomor port tujuan.
*UDP: User Datagram Protocol

Perangkat lunak
Aplikasi Web Shure Device Discovery
Aplikasi Shure Web Device Discovery digunakan untuk mengakses antarmuka pengguna grafis (GUI) perangkat
Shure. GUI terbuka di browser web untuk menyediakan pengelolaan perangkat yang komprehensif. Semua
komputer yang terhubung ke perangkat dapat mengakses GUI dengan aplikasi ini.
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Untuk menggunakan aplikasi ini,
• Klik dua kali pada perangkat atau tekan tombol Buka untuk membuka GUI.
• Klik kanan pada perangkat untuk menyalin alamat IP atau nama DNS.
• Pilih Network Settings untuk memantau detail antarmuka jaringan komputer.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Refresh: Memperbarui daftar perangkat.
Pengaturan Jaringan: Menampilkan detail antarmuka jaringan komputer
Pilih Semua: Memilih semua perangkat di daftar.
Buka: Membuka GUI perangkat yang dipilih di jendela browser.
Identifikasi: Memerintahkan perangkat yang dipilih agar mengedipkan LED untuk identifikasi.
Situs Web Shure: Menghubungkan ke situs web Shure.
Bantuan: Mengakses file bantuan aplikasi atau tautan ke www.shure.com untuk melihat versi aplikasi yang
sudah diperbarui.
8. Preferensi: Menentukan apakah aplikasi akan meluncurkan nama DNS atau alamat IP perangkat yang dipilih.
9. Daftar Perangkat: Daftar perangkat Shure dengan GUI yang terpasang pada jaringan yang sama.
1. Model: Nama model perangkat.
2. Nama: Terkait dengan Nama Perangkat yang ditentukan dalam GUI.
3. Nama DNS: Nama domain yang dipetakan ke alamat IP perangkat. Nama DNS tidak akan berubah
meskipun alamat IP berubah (sehingga dapat digunakan sebagai hyperlink atau penanda di browser Anda).
4. Alamat IP: Alamat IP yang telah ditetapkan untuk perangkat. Pengaturan alamat IP dapat diubah dalam
GUI perangkat.
5. Audio Jaringan Menunjukkan protokol Audio Jaringan mana yang didukung oleh perangkat. Lihat
Panduan Pengguna produk untuk informasi tentang cara mengonfigurasi jaringan audio.
6. UI Web:
▪ Ya = Perangkat memiliki antarmuka pengguna grafis yang terbuka di browser web.
▪ Tidak = Perangkat tidak memiliki antarmuka pengguna.
7. Subnet yang sama:
▪ Ya = Perangkat dan komputer diatur ke subnet yang sama.
▪ Tidak = Perangkat dan komputer diatur ke subnet yang berbeda.
▪ Tidak Diketahui = Firmware perangkat tidak mendukung fitur ini. Perbarui firmware perangkat untuk
menampilkan informasi koneksi tambahan dengan aplikasi ini.
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Perangkat Lunak Kontrol Sistem MXW
Perangkat lunak kontrol MXW memungkinkan kontrol dan pemantauan sistem yang komprehensif dari komputer.
Perangkat lunak ini dihosting dari server yang terpasang di Titik Akses MXW dan dapat diakses ketika
disambungkan ke komputer dengan benar. Semua fungsi perangkat keras dapat disesuaikan menggunakan
antarmuka perangkat lunak ini.

Halaman Log Masuk

① Pengguna
Ada tiga tingkat keamanan ke Perangkat Lunak Kontrol: Admin, Teknisi, dan Tamu. Secara default, hanya Admin
yang diaktifkan. Masuk dan buka tab Preferences untuk mengelola log masuk Pengguna.
Admin (default): Hak edit sepenuhnya. Admin dapat mengaktifkan atau menonaktifkan log masuk tingkat Teknisi.
Teknisi: Hak edit sebagian, terbatas untuk pengelolaan mikrofon pada tab Monitor.
Tamu: Hanya memantau.

② Kata Sandi
Masukkan kata sandi untuk masuk sebagai Admin atau Teknisi. Kata sandi default adalah ‘admin’ untuk pengguna
Admin. Untuk mengubah kata sandi, masuk sebagai Admin dan buka tab Preferences.

③ Tombol Tetap Masuk
Bila dipilih, pengguna tidak akan dihadapkan pada halaman Log Masuk saat membuka kembali perangkat lunak
kontrol.

④ Pilihan Bahasa
Memilih bahasa untuk GUI. Pengaturan ini akan disimpan ke komputer.

⑤ Tombol Log Masuk
Tekan tombol untuk masuk ke perangkat lunak kontrol.
Catatan: Kata sandi default adalah “admin”

Bar pengontrol

① Tab
•
•
•
•

Monitor: Menyesuaikan status mikrofon dan menampilkan ketersediaan spektrum RF.
Configuration: Membentuk grup komponen.
Utility: Melihat detail dan mengelola pengaturan IP setiap perangkat MXW pada jaringan.
Preferences: Menetapkan perilaku mikrofon dan sistem.

② Tingkat Keamanan
Menampilkan tingkat akses pengguna: Administrator, Teknisi, atau Tamu.

③ Log Keluar
Pengguna akan keluar dari perangkat lunak.
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④ Tautan Shure
Tautkan ke situs web Shure di www.shure.com.

⑤ Pilihan Bahasa
Memilih bahasa untuk antarmuka perangkat Lunak kontrol. Pengaturan ini akan disimpan ke komputer.

Monitor Tab

① Access Point Selection
Determines which Access Point displays on the tab.

② Density Mode Selection
Displays the density mode as selected in the APT device properties.

③ Spectrum Scanner
Opens the Spectrum Scanner window. See Scanning Available RF Spectrum section for more details.

④ Global Mic Control
Controls the status of all microphones in the configuration (all groups made from the Configuration tab).

73/110

Shure Incorporated

⑤ Channel Name
Channel names are customizable and apply to any linked microphone. The name persists even if a different
microphone is linked.

⑥ Microphone Link Slot
Selects the which microphone displays on the channel strip.
Note: One microphone is on-air per channel, though an alternate microphone can be prepared in the secondary
link slot.

⑦ Identify Button
Commands the microphone to flash its LEDs to easily identity which device corresponds to the channel.

⑧ Microphone Status and Control
View or change the microphone state:
•
•
•
•

Active: On and passing audio to the network.
Mute: On but the audio is muted.
External: On and passing audio to an external controller that controls the mute/active behavior.
Standby: On but in a 'sleep' state with audio muted. Standby conserves battery charge and enables a change
to the microphone's status from the control software.
• Charging: Battery is charging.
• Inactive: Off or out-of-range. A microphone in this state cannot be remotely controlled by the software.
• Power Off: Turn off the microphone.

⑨ Battery Status
• In the charger: Displays the remaining time until the microphone battery is fully charged
• Out of the charger: Displays the remaining battery runtime of the microphone.

⑩ Audio Input Meter
Indicates the average input signal level.
Color

Audio Signal Level (dBFS)

Description

Red

0 to -9

Overload

Yellow

-9 to -18

Normal peaks

Green

-18 to -60

Signal Present

⑪ RF Signal Strength
Indicates the signal strength of the microphone. When the bars are grey, the microphone is out of range.

⑫ Mic Gain
Adjusts microphone gain from -25 dB to +15 dB gain in 1 dB steps.
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⑬ High-Pass Filter
Engages a 12 dB-per-octave filter below 150 Hz for attenuating undesired low frequencies, sometimes caused by
table vibrations or air-conditioning rumble. Automatically enabled in high channel density mode (HD).

⑭ Low-Pass Filter
Engages a 6 dB-per-octave filter above 12 kHz for attenuating undesired high frequencies, sometimes caused by
sibilant vocals or paper rustling. Automatically enabled in HD mode.

⑮ Microphone Type
Displays the microphone type.

⑯ Link/Unlink Buttons
For setting up a single audio channel. Links the microphone to the primary or secondary link slot (as selected at
the top of the channel strip).
• Link: Links the microphone from the corresponding charging slot.
• Unlink: Unlinks the microphone from the audio channel.

⑰ Bodypack Mic Options
There are two input sources available on the MXW1 bodypack: the internal, omnidirectional microphone or the
external, TQG input for lavalier or headset microphones. Select the input source preference:
• Auto: The internal mic is used until the MXW1 detects a connection at the TQG input. The microphone
automatically selects the external source whenever available.
• Internal: Audio source is always from the internal microphone.
• External: Audio source is always from a connected microphone. (Internal mic is off.)

⑱ Return Channels
Monitor the signal level and mute/unmute the audio of the return channel. Disabled in high density mode (HD).
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Tab Configuration

① Baris Grup
Setiap baris mewakili Grup dalam Konfigurasi. Pilih APT dan pengisi daya yang terhubung serta perangkat output
audio untuk membentuk setiap Grup.

② Tombol ID
Memerintahkan LED perangkat yang dipilih untuk berkedip untuk identifikasi yang mudah.

④ Tombol Tautan
Menghubungkan semua mikrofon di pengisi daya ke saluran dalam Grup yang terhubung.

④ Kunci Konfigurasi
Meningkatkan jumlah komponen MXW yang dapat beroperasi pada jaringan yang sama. Anda sangat disarankan
untuk mengunci konfigurasi setelah pengaturan untuk mengurangi lalu lintas jaringan secara signifikan dari
peralatan MXW. Ketika sistem melebihi 15 APT pada jaringan yang sama, penguncian konfigurasi diperlukan
untuk kinerja yang stabil.
Catatan: Ketika dipilih, Grup tidak dapat diedit pada halaman Configuration dan halaman Utility hanya
menampilkan informasi perangkat yang termasuk dalam Konfigurasi ini.
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Menghubungkan Mikrofon

Menghubungkan semua mikrofon pada pengisi daya ke saluran audio titik akses.
Maksimal hanya dua mikrofon yang dapat dihubungkan ke setiap saluran audio meskipun hanya satu yang dapat
mengudara dalam satu waktu. Gunakan slot hubungan sekunder untuk menambahkan mikrofon untuk kelebihan
atau fleksibilitas baterai selama acara.

① Pilihan Slot Hubungan
Maksimal hanya dua mikrofon yang dapat dihubungkan ke setiap saluran audio menggunakan slot hubungan
utama dan sekunder. Slot hubungan sekunder berguna untuk mikrofon tambahan atau pengganti yang dapat
disiapkan sebelum acara dimulai.

② Tombol Link
Menghubungkan mikrofon pada pengisi daya ke saluran audio.

③ Tombol Cancel
Membatalkan prosedur penghubungan.
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Tab Utility

① Tombol Export
Mengekspor data perangkat MXW ke file teks (.csv).

② Filter Konfigurasi
Jika dicentang, tabel menampilkan data hanya untuk perangkat yang termasuk dalam Konfigurasi atau dapat
disambungkan. Hapus centang filter untuk menampilkan semua perangkat MXW pada subnet.
Catatan: Filter dicentang ketika konfigurasi dikunci dari tab Configuration.

③ Grup
Menunjukkan status perangkat dalam Grup:
• 1–10: Perangkat terhubung ke Grup tersebut dalam Konfigurasi
• Terbuka: Perangkat tidak terhubung ke grup mana pun
• Tidak Ada: Mikrofon terhubung ke Titik Akses yang telah dihapus dari grup (yang batal dipilih dari baris Grup
pada tab Configuration)
• Terpisah: Antarmuka Jaringan Audio diatur ke mode Terpisah, yang membatasi sambungan ke grup APT
• Tidak Diketahui: Mikrofon terhubung ke APT yang dimatikan atau tersambung ke jaringan berbeda
• Lainnya: Perangkat terhubung ke grup dalam Konfigurasi berbeda

④ Perangkat
Tipe perangkat atau saluran mikrofon.
• APT: Access point transceiver; juga menampilkan mode densitas saluran yang dipilih (SD = standar, HD =
tinggi)
• NCS: Network charging station; maksimal dua per grup (A atau B)
• Mikrofon 1–8: Mikrofon untuk saluran 1–8, hingga dua mikrofon per saluran (utama atau sekunder)
• Out: Perangkat tidak tersambung atau terhubung dengan grup mana pun

⑤ Tipe
78/110

Shure Incorporated

Nomor model perangkat.

⑥ Nama
Menampilkan nama perangkat seperti yang ditentukan tab Configuration atau nama saluran seperti yang
ditentukan pada tab Monitor.

⑦ Kontrol Alamat IP
Menampilkan Alamat IP antarmuka jaringan kontrol (data kontrol Shure).

⑧ Audio Jaringan Alamat IP
Menampilkan Alamat IP antarmuka jaringan Audio Jaringan (data audio digital Dante).

⑨ Kapasitas Baterai
Persentase kapasitas isi daya pada baterai mikrofon apabila dibandingkan dengan baterai baru.

⑩ Hitungan Siklus
Jumlah siklus pengisian daya yang dicatat oleh baterai.

⑪ Versi Firmware
Menampilkan versi firmware perangkat.

⑫ Tombol ID
Mengirim sinyal ke perangkat agar LED berkedip untuk identifikasi yang mudah.

⑬ Device Properties
Membuka jendela untuk mengedit properti setiap perangkat. Tombol berwarna kuning ketika properti perangkat
tersebut telah diedit. Perubahan dapat diterapkan atau dibatalkan dari Tombol Pending Changes pada tab Utility.

⑭ Tombol Pending Changes
Tombol ini menerapkan dan membatalkan semua perubahan yang dibuat ke properti perangkat:
• Apply All: Mengonfirmasi dan menjalankan semua pembaruan ke properti perangkat. Dalam waktu yang sama,
komputer dapat kehilangan koneksi ke perangkat lunak kontrol.
• Cancel All: Menghapus semua perubahan yang tertunda di properti perangkat.
Device Properties

Mengedit pengaturan setiap perangkat dengan membuka jendela Device Properties dari tab Utility. Properti
perangkat diedit secara individual, tetapi diunggah ke perangkat secara bersama-sama dengan memilih tombol
Apply All dari tab Utility. Tindakan ini memastikan bahwa perubahan disebarkan ke seluruh jaringan dengan tepat.
Beberapa pengaturan mungkin berbeda, tergantung pada kapabilitas perangkat.
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Jendela Properti APT4

① Nama Perangkat
Nama perangkat dapat disesuaikan hingga maksimal 31 karakter.

② Dorong ke Nama Dante
Menggunakan nama perangkat dan saluran dari antarmuka web MXW untuk menimpa nama pada perangkat
lunak Dante Controller (DC) oleh Audinate.
Catatan: Anda perlu berhati-hati karena tindakan ini dapat menghentikan konfigurasi perutean yang sebelumnya
dibuat di DC dan menyebabkan gangguan audio.

③ Nomor Seri
Pengenal unik yang digunakan untuk mendaftarkan perangkat pada situs web Shure, menjamin garansi, dan
menyelesaikan masalah dengan dukungan pelanggan.
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④ Nyalakan Ulang
Unit menjalankan siklus daya.

⑤ Pengaturan Ulang Pabrik
Mengatur ulang perangkat ke pengaturan default, menghapus semua sambungan Grup MXW dan Hubungan.
Kata sandi untuk mengakses perangkat lunak kontrol akan diatur ulang ke admin.

⑥ Antarmuka Jaringan
Menampilkan dan mengatur pengaturan IP untuk antarmuka jaringan perangkat. Pengaturan jaringan berbeda
untuk setiap perangkat. Lihat bagian Jaringan untuk mengonfigurasi setiap perangkat MXW.
• Kontrol: Kontrol Shure (operasi antarmuka perangkat lunak, pembaruan firmware, aplikasi Shure Device
Discovery).
• Audio Jaringan: Audio jaringan Dante (jaringan audio digital dan perangkat lunak Dante).

⑦ Mode IP
Atur mode IP pada antarmuka jaringan yang dipilih:
• Otomatis (DHCP): Untuk penetapan alamat IP otomatis.
• Manual (Statis): Untuk alamat IP Statis.

⑧ Pengaturan IP
Lihat dan ubah Alamat IP, Subnet Mask, dan Gateway untuk setiap antarmuka jaringan.

⑨ Alamat MAC
Identifikasi unik antarmuka jaringan.

⑩ Mode Densitas
Mengatur mode densitas yang diatur di APT:
• Densitas standar (default)
• Densitas tinggi (menggandakan saluran yang tersedia)

⑪ Pengaturan Mode RF
Untuk APT2 dan APT4 yang terpasang di ruang yang berdekatan, ganti mode (Mode A, Mode B) secara
berselang-seling untuk memaksimalkan kinerja RF.

⑫ Add Updates
Pilih Add Updates untuk menyimpan perubahan perangkat ke perangkat lunak kontrol. Semua properti perangkat
diperbarui secara bersamaan dari tab Utility. Setelah disimpan, perangkat akan menampilkan Pending dalam
kolom Properties.

⑬ Cancel Updates
Menghapus semua perubahan yang dibuat ke properti perangkat.
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Tab Preferensi

Semua preferensi diterapkan ke setiap perangkat dalam Konfigurasi.

① Perilaku Sakelar
Menyesuaikan sakelar pada setiap jenis pemancar.
•
•
•
•

Bolak-balik (default): Tekan dan lepaskan tombol untuk mengubah status ke Aktif atau Senyap.
Tekan untuk bicara: Tahan tombol untuk menyalurkan audio.
Tekan agar senyap: Tahan tombol agar audio menjadi senyap.
Nonaktif: Tombol tidak akan memengaruhi audio.

② Kondisi Awal dari Pengisi Daya
Menetapkan kondisi pemancar setelah dilepaskan dari pengisi daya:
• Aktif: Menyala dan menyalurkan audio ke jaringan.
• Senyap: Menyala tetapi audio disenyapkan.
• Siaga: Menyala tetapi dalam kondisi ‘tidur’ dengan audio disenyapkan. Siaga menghemat pengisian baterai
dan memungkinkan perubahan pada status pemancar dari perangkat lunak kontrol.
• Mati: Daya dimatikan. Pemancar dalam kondisi ini tidak dapat dikontrol dari jarak jauh oleh perangkat lunak.

③ Perilaku LED
Mengatur perilaku LED senyap/aktif untuk setiap jenis pemancar. Mode Siaga selalu ditunjukkan dengan LED
merah yang berkedip.
Aktif

Senyap

Hijau Terang*

Merah Terang

Merah Terang

Berkedip Merah
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Aktif

Senyap

Merah Terang

Mati

Kontrol LED Eksternal

*Tidak tersedia untuk mikrofon gooseneck seri MX400R

④ Preferensi Senyap
• Senyap Lokal — Individual (default): Setiap pemancar disenyapkan secara individu.
• Senyap Lokal — Semua: Semua pemancar akan disenyapkan ketika ada satu pemancar yang disenyapkan.
• Senyap Eksternal: Audio pemancar dinyalakan dan disenyapkan dari pengontrol pihak ketiga.

⑤ Daya RF
Menentukan jangkauan RF titik akses.
•
•
•
•

Rendah: 25 kaki (1mW)
Sedang: 50 kaki (3 mW)
Tinggi Sedang: 100 kaki (16 mW)
Maks: 150 kaki (80 mW)

⑥ Alarm di Luar Jangkauan
Ketika diaktifkan, pemancar akan berbunyi keras saat berada di luar wilayah jangkauan RF. (Dinonaktifkan secara
default.)

⑦ Tindakan Kembali ke Jangkauan
Pemancar dapat diatur agar menjadi aktif (default) atau senyap secara otomatis ketika masuk kembali ke wilayah
jangkauan RF.

⑧ Mode Siaga
• Lokal (default): Pemancar dapat diaktifkan secara individual.
• Global: Semua pemancar diaktifkan dalam waktu yang sama dari mode Siaga.

⑨ Preferensi Penghubungan
Prosedur Penghubungan dapat dibatasi hanya ke perangkat lunak kontrol dengan menonaktifkan tombol Link
perangkat keras pada Stasiun Pengisian Daya Berjejaring. Secara default, tombol Link diaktifkan.

⑩ Preferensi Identitas
Menentukan cara respons pemancar ketika diidentifikasi dari perangkat lunak kontrol:
• Aktif: Berbunyi dan LED akan berkedip
• Nonaktif: Hanya LED berkedip (tidak ada suara)

⑪ Bahasa
Menentukan bahasa perangkat lunak kontrol.

83/110

Shure Incorporated

⑫ Pengaturan Kata Sandi
Kata sandi default perangkat adalah “admin”. Berikut penjelasan tentang hak akses untuk setiap log masuk:
Admin (default): Akses penuh untuk memantau dan mengedit. Admin dapat mengaktifkan atau menonaktifkan
log masuk tingkat Teknisi dan Tamu.
Teknisi: Memantau dengan akses pengeditan terbatas.
Tamu: Hanya memantau.

⑬ Simpan/Muat Preferensi
Menyimpan preferensi Konfigurasi sebagai file ke komputer. File dapat dimuat dan akan menimpa pengaturan
semua perangkat dalam Konfigurasi.

⑭ Daftarkan Tautan Produk
Hubungkan ke situs web Shure untuk pendaftaran produk.

Perangkat Lunak Kontrol untuk Antarmuka Jaringan Audio MXW
Antarmuka Jaringan Audio MXW dilengkapi dengan perangkat lunak kontrol untuk mengelola input dan output
analog sistem MXW, selain sakelar gigabit 4 port pada panel belakang antarmuka jaringan.
Secara default, semua perangkat MXW telah menerapkan kata sandi ‘admin’ ke perangkat lunak kontrol. Ketika
masuk untuk pertama kali, masukkan ‘admin’ ke dalam bidang untuk masuk sebagai administrator. Kata sandi
dapat diubah dari tab Preferences.
Catatan: Untuk kinerja sistem terbaik, perangkat lunak kontrol tidak boleh dibuka pada lebih dari tujuh tab atau
jendela.

Halaman Log Masuk

① Pengguna
Ada tiga tingkat keamanan ke Perangkat Lunak Kontrol: Admin, Teknisi, dan Tamu. Secara default, hanya Admin
yang diaktifkan. Masuk dan buka tab Preferences untuk mengelola log masuk Pengguna.
Admin (default): Hak edit sepenuhnya. Admin dapat mengaktifkan atau menonaktifkan log masuk tingkat Teknisi.
Teknisi: Hak edit sebagian, terbatas untuk pengelolaan mikrofon pada tab Monitor.
Tamu: Hanya memantau.

② Kata Sandi
Masukkan kata sandi untuk masuk sebagai Admin atau Teknisi. Kata sandi default adalah ‘admin’ untuk pengguna
Admin. Untuk mengubah kata sandi, masuk sebagai Admin dan buka tab Preferences.

③ Tombol Tetap Masuk
Bila dipilih, pengguna tidak akan dihadapkan pada halaman Log Masuk saat membuka kembali perangkat lunak
kontrol.
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④ Pilihan Bahasa
Memilih bahasa untuk GUI. Pengaturan ini akan disimpan ke komputer.

⑤ Tombol Log Masuk
Tekan tombol untuk masuk ke perangkat lunak kontrol.
Catatan: Kata sandi default adalah “admin”

Bar pengontrol

① Tab
Perangkat lunak memiliki tab Inputs/Outputs untuk mengelola audio dan tab Preferences untuk konfigurasi sistem.

② Tombol Identifikasi
Tombol ini mengirimkan perintah ke perangkat keras agar mengedipkan LED panel depan untuk mempermudah
identifikasi.

③ Tingkat Keamanan
Menampilkan tingkat akses pengguna: Administrator, Teknisi, atau Tamu.

④ Log Keluar
Pengguna akan keluar dari perangkat lunak.

⑤ Pilihan Bahasa
Memilih bahasa untuk antarmuka perangkat Lunak kontrol. Pengaturan ini akan disimpan ke komputer.

Tab Input/Output

① Nama Saluran
Nama saluran dapat disesuaikan dengan cara mengklik di dalam kotak teks. Panjang nama maksimal 12 karakter.

② Pengaturan Penguatan Input (A, B)
Mengatur tingkat penguatan input analog: Saluran (default) atau Aux.

③ Pengukur Audio Input
Menampilkan tingkat audio input sebelum menuju konverter analog-ke-digital.

④ Tombol Senyap
Menjadikan senyap atau mengaktifkan audio saluran. Tombol ini berwarna merah ketika saluran disenyapkan.

⑤ Penguatan Output
Mengatur tingkat penguatan output.

⑥ Pengukur Audio Output
Menampilkan tingkat audio output sebelum menuju konverter digital-ke-analog.
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⑦ Pelemahan
Pelemahan output dapat disesuaikan dengan kenaikan 1 dB.

⑧ Catatan
Simpan catatan proyek di sini, seperti tanggal pemasangan atau informasi IP.

Tab Preferensi

① Bahasa
Memilih bahasa untuk perangkat lunak kontrol ketika ANI dalam mode Terpisah. Dalam mode Jaringan Terpisah,
bahasa ditetapkan pada perangkat lunak kontrol Sistem MXW.

② Nomor Seri Perangkat
Menampilkan nomor seri perangkat.

③ Versi Firmware
Menampilkan versi firmware perangkat saat ini.

④ Tombol Atur Ulang
Menyalakan ulang perangkat dengan pengaturan default pabrik.

⑤ Daftarkan Tautan Produk Ini
Klik untuk mendaftarkan perangkat pada www.shure.com untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai produk
dan perangkat lunak.

⑥ Mode Perutean Audio
• Mode MXW: Memungkinkan perutean saluran otomatis ketika perangkat merupakan bagian dari grup MXW
(ditetapkan dari perangkat lunak kontrol Sistem MXW).
• Mode Terpisah: Saluran harus dirutekan secara manual dengan perangkat lunak Dante Controller.

⑦ Nama Perangkat
Nama perangkat dapat disesuaikan hingga 31 karakter, kecuali “=”, “.”, atau “@”.

⑧ Mode Alamat
Otomatis: Pengaturan IP merupakan Link-Local atau dapat diterima secara otomatis dari server DHCP.
Manual: Pengaturan IP (Alamat IP, Subnet Mask, dan Gateway) bersifat statis dan dimasukkan secara manual.

⑨ Alamat MAC
Pengenal unik yang ditetapkan untuk setiap antarmuka jaringan.

⑩ Mode Port 4
Mengonfigurasi Port 4 antarmuka jaringan:
• Mode Dialihkan (default): Dukungan Ethernet penuh pada port 4.
86/110

Shure Incorporated

• Mode Uplink: Hanya data kontrol yang dikirimkan. Lalu lintas multicast untuk audio digital Dante dan aplikasi
Shure Web Device Discovery dibatasi.

⑪ Penguncian Panel Depan
Menonaktifkan kontrol panel depan pada perangkat keras. Saluran tetap dapat dipilih untuk memantau dengan
jack headphone.

⑫ Kata Sandi
Kata sandi default untuk perangkat adalah ‘admin’.
• Admin (default): Hak edit sepenuhnya. Admin dapat mengaktifkan atau menonaktifkan log masuk tingkat
Teknisi.
• Teknisi: Hak dibatasi hanya pada halaman Inputs/Outputs (hanya fungsi perangkat keras).
• Tamu: Hanya memantau.

Perangkat Lunak Dante oleh Audinate
Perangkat lunak Audinate memberikan fungsi dan kontrol tambahan pada jaringan audio digital Dante. Kunjungi
situs web Audinate untuk instruksi pengunduhan dan penginstalan.

Dante Controller
Dante Controller (DC) merupakan perangkat lunak bebas yang dibuat oleh Audinate yang digunakan untuk
mengonfigurasi dan mengelola jaringan perangkat Dante. Gunakan perangkat lunak ini untuk merute saluran
antar perangkat yang menggunakan Dante dan untuk memantau status perangkat, jam, dan jaringan.
Penting: MXWAPT harus menjadi master jam Dante untuk jaringan. Jangan mengubah master jam dari MXWAPT
(pilihan default) ke perangkat lain.
Catatan: Perangkat lunak DC tidak diperlukan untuk merute audio di dalam sistem MXW. Berhati-hatilah ketika
menggunakan DC karena mengubah pengaturan dapat mengganggu fungsionalitas sistem MXW.

Dante Virtual Soundcard
Dante Virtual Soundcard (DVS) berfungsi sebagai driver audio untuk memantau dan merekam audio digital tanpa
peralatan tambahan. DVS menggunakan port Ethernet standar komputer untuk mengirim dan menerima hingga
64 saluran dari semua perangkat yang menggunakan Dante pada jaringan yang sama.

Pemutakhiran Firmware
Firmware adalah perangkat lunak yang terpasang pada setiap komponen yang mengontrol fungsionalitas. Secara
berkala, versi baru firmware dikembangkan untuk menggabungkan fitur tambahan dan peningkatan. Untuk
memanfaatkan peningkatan desain, versi baru firmware dapat diunggah dan diinstal menggunakan Shure Update
Utility. Unduh perangkat lunak dari www.shure.com.
Lakukan langkah-langkah berikut untuk memperbarui firmware:
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PERHATIAN! Pastikan perangkat memiliki koneksi jaringan yang stabil selama pembaruan. Jangan matikan
perangkat hingga pembaruan selesai.
1. Sambungkan perangkat dan komputer ke jaringan yang sama (diatur ke subnet yang sama).
◦ Untuk memperbarui pemancar MXW, tempatkan pemancar di Stasiun Pengisian Daya Berjejaring MXW
yang tersambung ke jaringan yang sama.
◦ Jika Antarmuka Jaringan Audio MXW tersambung melalui Port 4, pastikan bahwa mode Jaringan diatur ke
mode Dialihkan (default) dari tab Preferences perangkat lunak kontrol ANI.
2. Buka aplikasi Shure Update Utility.
3. Klik tombol Check For Updates... untuk melihat versi firmware baru yang tersedia untuk diunduh.
4. Pilih firmware yang diinginkan lalu tekan Downloaduntuk mengunduhnya ke Firmware Library.
5. Dari tab Update Devices, pilih firmware baru lalu tekan Send Updates... untuk memulai pembaruan firmware,
yang menggantikan firmware yang ada pada perangkat.

Persyaratan Rilis Firmware
Perangkat Microflex Wireless terdiri dari jaringan dengan beberapa protokol komunikasi yang bekerja bersama
untuk memastikan pengoperasian yang tepat. Sangat disarankan bahwa semua perangkat MXW berasal dari rilis
yang sama. Untuk menampilkan firmware setiap perangkat MXW pada jaringan, buka halaman Utility perangkat
lunak kontrol MXW.
Format firmware perangkat Shure adalah MAYOR.MINOR.PATCH. (Misalnya, 1.6.2 di mana 1 adalah tingkat
firmware Mayor, 6 adalah level firmware Minor, dan 2 adalah level firmware Patch.) Setidaknya, perangkat yang
beroperasi di subnet yang sama harus memiliki nomor rilis MAYOR dan MINOR yang sama.

Pemecahan Masalah
Tabel berikut menawarkan solusi umum ketika menyelesaikan masalah Microflex Wireless System.

Audio
Masalah

Indikator

Tidak ada
audio atau
audio
terdistorsi

LED Audio
Jaringan pada
Antarmuka
Jaringan
Audio atau
SCM820

Solusi
Hijau

• Periksa Kabel
• Periksa apakah pemancar menyala dan saluran diaktifkan
• Periksa apakah pengukur input berfungsi dengan baik pada tab
Monitor perangkat lunak kontrol MXW. Perlemah jika saluran
terputus-putus.
• Periksa pengukur output pada panel depan Antarmuka
Jaringan Audio (ANI) dan pada perangkat lunak kontrol ANI.
Gunakan headphone untuk mendengarkan audio dari ANI.
Perlemah jika saluran terputus-putus.
• Periksa apakah tingkat output ANI sesuai dengan input
peralatan yang tersambung.
• Verifikasi apakah APT tidak menjalankan pemindaian spektrum.
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Masalah

Audio
terganggu
dan terhenti
(terputusputus)

Indikator

Solusi
Lampu
Kedip
Hijau

• Pastikan bahwa semua perangkat aktif dan memiliki koneksi
jaringan yang stabil
• Gunakan perangkat lunak Dante Controller (DC) untuk
memverifikasi langganan saluran

Merah

• Periksa jam utama pada DC (MXWAPT harus menjadi jam
utama)

Mati

• Tempatkan perangkat dalam Grup agar merute audio secara
otomatis
• Pastikan subnet pengaturan audio jaringan Access Point
Transceiver sesuai dengan subnet Antarmuka Jaringan Audio

Audio terputus-putus

• Lakukan Pemindaian Spektrum untuk memantau gangguan RF
• Kurangi jumlah saluran untuk memverifikasi apakah sistem
membuat spektrum RF kelebihan beban

Pengaturan Sistem dan Grup MXW
Masalah

Indikator

Solusi

Tidak dapat
menyambungkan
komponen ke
Grup

Menu menurun
perangkat tidak
menampilkan komponen
yang diinginkan di baris
Grup pada tab
Configuration

• Periksa apakah perangkat diberi daya dan tersambung ke
jaringan dan subnet yang sama)
• Buka tab Utility pada Perangkat Lunak Kontrol MXW dan
hapus centang Filter Konfigurasi untuk menampilkan semua
perangkat MXW pada jaringan. Jika perangkat muncul
sebagai “LAINNYA”, maka perangkat tersebut merupakan
bagian dari Konfigurasi lainnya.
• Putus sambungan komponen dengan memilih ‘tidak ada’
dari baris Grup pada baris Konfigurasi lainnya.
• Jalankan pengaturan ulang pabrik pada perangkat untuk
menghapus semua sambungan.

Jaringan
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Masalah

Indikator

Solusi

Tidak Dapat
Tersambung
ke Perangkat
Lunak Kontrol
dari PC

Perangkat tidak muncul
dalam Aplikasi Shure
Web Device Discovery

• Pastikan perangkat memiliki daya
• Pastikan PC dan perangkat berada di jaringan yang sama dan
atur ke subnet yang sama
• Matikan antarmuka jaringan lain yang tidak digunakan untuk
menghubungkan ke perangkat (termasuk WiFi)
• Periksa apakah server DHCP berfungsi (jika berlaku)
• Pastikan Bonjour dijalankan di PC
• Jika disambungkan melalui Port 4 Antarmuka Jaringan Audio
(ANI), pastikan telah diatur ke Mode Dialihkan.

Perangkat
Lunak
membutuhkan
waktu yang
lama untuk
memuat

Browser web tidak dapat
tersambung ke
antarmuka kontrol

• Unduh versi terbaru Adobe® Flash®
• Pastikan PC dan perangkat berada dalam jaringan dan subnet
yang sama
• Periksa apakah pengaturan firewall Windows tidak memblokir
perangkat lunak Shure
• Atur router agar tidak mengirimkan gateway default sebagai
bagian dari DHCP
• Atur Aplikasi Shure Web Device Discovery agar dibuka dengan
alamat IP
• Atur komputer secara manual ke alamat IP statis pada jaringan
yang sama dengan perangkat

Perangkat
Lunak Kontrol
tidak
berfungsi
dengan baik

Indikator bergerak lambat
atau tidak ditampilkan
secara real time.

• Kurangi jumlah jendela atau tab yang terbuka pada Konfigurasi
yang sama
• Lihat bagian karomgam untuk dapat mengatur jaringan dengan
benar

Sumber Daya Tambahan
Untuk bantuan Pemecahan Masalah tambahan atau informasi lebih lanjut tentang instalasi yang rumit, hubungi
Shure untuk berbicara langsung dengan perwakilan dukungan. Untuk wilayah Amerika, hubungi grup Dukungan
Sistem di 847-600-8440. Untuk pengguna di lokasi lain, kunjungi www.shure.com guna menemukan kontak
dukungan untuk wilayah Anda.
○Untuk bantuan jaringan audio, panduan jaringan lanjutan dan mengatasi gangguan perangkat lunak Dante,
kunjungi situs web Audinate di www.audinate.com.

Atur Ulang Pabrik
Jika perangkat tidak muncul pada jaringan setelah metode penyelesaian masalah dicoba, jalankan pengaturan
ulang pada perangkat keras tertentu untuk mengembalikan perangkat ke pengaturan default. Pengaturan default
pabrik dirancang untuk kompatibilitas otomatis dengan perangkat berjejaring Shure lainnya.
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Catatan: Pengaturan ulang pabrik akan menghapus semua sambungan Grup MXW dan Hubungan. Kata sandi
untuk mengakses perangkat lunak kontrol akan diatur ulang ke admin.

Dari Perangkat Keras

Access Point Transceiver
Tekan dan tahan tombol atur ulang ceruk selama 10 detik. LED status audio jaringan akan mati untuk
menunjukkan bahwa unit sedang dinyalakan ulang.
PERHATIAN: Pengaturan ulang pabrik akan menghapus semua sambungan Grup dan Hubungan mikrofon yang
disimpan di perangkat.

Antarmuka Jaringan Audio
Tekan dan tahan tombol atur ulang selama 10 detik. LED panel depan akan berkedip untuk menunjukkan bahwa
unit sedang dinyalakan ulang.

Stasiun Pengisian Daya Berjejaring
1.
2.
3.
4.

Matikan tombol daya.
Tekan dan tahan tombol Link.
Bersamaan dengan menahan tombol Link, nyalakan tombol daya.
Terus tahan tombol Link selama 12 detik hingga LED berwarna kuning tua.

Dari Perangkat Lunak Kontrol
1.
2.
3.
4.
5.

Buka Tab Utility.pada perangkat lunak kontrol MXW.
Tekan tombol Edit Properties untuk perangkat.
Centang kotak pengaturan ulang pabrik.
Pilih Tambahkan Pembaruan untuk menyimpan pengaturan ke antrean pengeditan.
Ulangi langkah di atas untuk perangkat tambahan mana pun.
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6. Tekan Apply All untuk membuat perubahan ke semua perangkat dengan properti yang diedit.

Variasi Aksesori dan Model
Perangkat MXW

Deskripsi

Nomor Suku Cadang

Access Point
Transceiver

Access Point Transceiver 8 Saluran

MXWAPT8

Access Point Transceiver 4 Saluran

MXWAPT4

Access Point Transceiver 2 Saluran

MXWAPT2

Pelat Pemasangan

65A20096

Penutup yang Dapat Dicat

65A20030

Antarmuka Jaringan Audio 8 Saluran

MXWANI8

Antarmuka Jaringan Audio 4 Saluran

MXWANI4

Kit Perangkat Keras

90A20081

Kabel IEC

Bervariasi menurut
wilayah; lihat tabel

Antarmuka Jaringan Audio 8 Saluran

MXWNCS8

Antarmuka Jaringan Audio 4 Saluran

MXWNCS4

Antarmuka Jaringan Audio 2 Saluran

MXWNCS2

Catu Daya

PS60

Antarmuka Jaringan
Audio

Stasiun Pengisian Daya
Berjejaring

Pemancar

Bodypack
Transmitter
(Pemancar
Bodypack)

Genggam

Pemancar bodypack MXW
(tanpa mikrofon lavalier)

MXW1/O

Mikrofon Lavalier

Lihat tabel

Baterai

SB901A

SM58

MXW2/SM58

SM86

MXW2/SM86

Beta58

MXW2/BETA58

VP68

MXW2/VP68
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Perangkat MXW

Deskripsi

Batas

Alas Mikrofon
Gooseneck

Nomor Suku Cadang
Baterai

SB902

Segala arah

MXW6/O

Kardioid

MXW6/C

Baterai

SB901A

Pemancar alas mikrofon
gooseneck MXW (tanpa
mikrofon gooseneck)

MXW8

Mikrofon gooseneck

lihat tabel

Baterai

SB901A

Pengisi Daya USB

Bervariasi menurut
wilayah; lihat tabel

Mono Earpiece/Kontrol Volume

DH 6125+VC

Anti-Roll Ring untuk MXW2

A1K

Opsi Lavalier
Deskripsi Mikrofon

Nomor Suku Cadang

Microflex® 5mm Subminiature Lavalier, Omnidirectional, hitam

MX150B/O-TQG

Microflex® 5mm Subminiature Lavalier, Cardioid, hitam

MX150B/C-TQG

Microflex® Omnidirectional Subminiature Earset, hitam

MX153B/O-TQG

Microflex® Omnidirectional Subminiature Earset, warna coklat

MX153T/O-TQG

Microflex® Omnidirectional Subminiature Earset, cokelat

MX153C/O-TQG

Microflex® 1cm Omnidirectional Lavalier, hitam

WL183

Microflex® 1cm Supercardioid Lavalier, hitam

WL184

Microflex® 1cm Cardioid Lavalier, hitam

WL185

Omnidirectional Condenser Miniature Lavalier, hitam

WL93
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Deskripsi Mikrofon

Nomor Suku Cadang

Countryman, 3mm Subminiature Omnidirectional Lavalier, hitam

WCB6B

Countryman, Omnidirectional Rigid Earset Microphone, hitam

WCE6B

Countryman, Omnidirectional Rigid Earset Microphone, warna coklat

WCE6T

Opsi Gooseneck
Deskripsi Mikrofon

Polar Pattern

Panjang

Nomor Suku Cadang

Indikator status LED dua
warna

Kardioid

5″ (12,7 cm)

MX405LP/C

Superkardioid

5″ (12,7 cm)

MX405LP/S

Kardioid

10″ (25,4 cm)

MX410LP/C

Superkardioid

10″ (25,4 cm)

MX410LP/S

Kardioid

15″ (38,1 cm)

MX415LP/C

Superkardioid

15″ (38,1 cm)

MX415LP/S

Tidak ada kartrid yang
disertakan

5″ (12,7 cm)

MX405RLP/N

10″ (25,4 cm)

MX410RLP/N

15″ (38,1 cm)

MX415RLP/N

Kardioid

untuk semua ukuran
panjang

R185B

Superkardioid

untuk semua ukuran
panjang

R184B

Indikator cincin lampu

Hanya kapsul

Kabel Daya IEC
Kabel Daya sesuai Wilayah

Nomor Suku Cadang

USA

95B8389

Brasil

95A14336

Argentina

95A14335
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Kabel Daya sesuai Wilayah

Nomor Suku Cadang

Eropa

95C8247

Inggris

95A8713

Jepang

95B9021

China

95B9073

Korea

95B9074

Australia

95A9128

Pengisi Daya USB
Pengisi Daya USB sesuai Wilayah

Nomor Suku Cadang

USA

SBC-USB-A

Inggris

SBC-USBUK-A

Eropa

SBC-USBE-A

Australia

SBC-USBAZ-A

Jepang

SBC-USBJ-A

Taiwan

SBC-USBTW-A

Brasil

SBC-USBR-A

Spesifikasi Microflex Wireless
Sistem
Jangkauan Frekuensi Pembawa FR
Gelombang

Wilayah

Jarak Frekuensi

Z10

USA , Kanada , Meksiko

1.920– 1.930 MHz

Z11

Eropa , Asia , Timur Tengah

1.880– 1.900 MHz

Z12

Jepang

1.893– 1.905 MHz
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Gelombang

Wilayah

Jarak Frekuensi

Z15

Taiwan

1.880– 1.895 MHz

Z14

Brazil

1.910– 1.920 MHz

Respon Frekuensi Audio

65 Hz - 16 kHz
Jarak Frekuensi FR

150 Hz - 15 kHz
Pemakaian Daya

2.5 W
Daya Output Maksimum

3.0 W RMS
Tingkat Jepitan Output Pra-amplifier

<1% THD
Sinyal ke Rasio Kebisingan

<90 dB Tertimbang-A
Persyaratan Kabel

Cat 5e atau lebih tinggi
Dimensi

61 x 150 x 168 mm
Berat

650 g
Jarak Suhu Kerja

5℃ (41℉) - 40℃ (104℉)

Axient
Jarak Pengaturan Penguatan

−25 dengan +15dB (dalam langkah 1 dB)
Tingkat Input Maksimum

Penguatan mikrofon @ −16 dB
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−9 dBV
Output Headphone

3,5 mm (1/8"), mono ganda (akan mendorong stereo phone)
Daya Output Headphone Maksimal

Distorsi 1 kHz @ 1%, daya puncak, @16 Ω
17,5 mW
Jenis Antena

Internal, Diversitas Ruang, Polarisasi Linear
Penguatan Antena

Rata-rata

-1,1 dBi

Puncak

0,5 dBi

Jenis Bateri

Li-lon yang Dapat Diisi Ulang
Umur Bateri

Mode Densitas Standar

Mode Densitas Tinggi

MXW1, MXW6, MXW8

hingga8jam

hingga9jam

MXW2

hingga15jam

hingga16jam

Konektor Pengisi Daya

USB 3.0 Tipe A
Rumah

Plastik Cetak
Kisaran Suhu Penyimpanan yang Direkomendasikan

0°C (32°F) dengan 25°C (77°F)

MXW1 Pemancar Bodypack Hibrida
Konektor Mikrofon

Konektor Mini 4 jepitan (TA4M), Agar lebih lengkap lihat gambar
Impedansi Input

@ 1 kHz
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>20 kΩ
Mikrofon Internal

Segala Arah (20 Hz – 20 kHz)
Dimensi

22 mm x 45 mm x 99 mm (0,9 in. x 1,8 in. x 3,9 in.) H x W x D
Berat

85 g (3,0oz.)

MXW2 Handheld Transmitter (Pemancar Genggam)
Kapsul Mikrofon

SM58, SM86, Beta58, VP68
Konfigurasi

Tidak Seimbang
Impedansi Input

@ 1 kHz
>20 kΩ
Dimensi

226 mm x 51 mm (8,9 in. x 2,0 in.) L x Diameter
Berat

323 g (11,4oz.)

MXW6 Pemancar Boundary (Berbatas)
Kapsul Mikrofon

MXW6/O

R183B

MXW6/C

R185B

Dimensi

23 mm x 44 mm x 114 mm (0,9 in. x 1,75 in. x 4,5 in.) H x W x D
Berat

108 g (3,8oz.)
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MXW8 Pemancar Dudukan Gooseneck (Leher Angsa)
Konektor Mikrofon

Konektor 6-pin untuk Shure MX405/10/15
Konfigurasi

Tidak Seimbang
Impedansi Input

@ 1 kHz
>20 kΩ
Opsi Gooseneck (Leher Angsa)

Lihat daftar aksesori
Dimensi

36 mm x 71 mm x 124 mm (1,4 in. x 2,8 in. x 4,9 in.) H x W x D
Berat

193 g (6,8oz.)

Pemancar dan Penerima Titik Akses (Access Point Transceiver, APT)
Antar Muka Jaringan

RJ45: Ethernet Gigabit, Audio digital Dante
Peringkat Plenum

UL 2043
Persyaratan Daya

Power over Ethernet (PoE) Kelas 0, 6,5W
Jenis Antena

Internal, Diversitas Ruang, Polarisasi Melingkar
Penguatan Antena

Rata-rata

0,5 dBi

Puncak

3,0 dBi

Rumah

Plastik Cetak, Seng Cetak
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Dimensi

24 mm x 170 mm x 170 mm (1,35 in. x 6,7 in. x 6,7 in.), H x W x D
Berat

APT8

856 g (1,9 lbs)

APT2, APT4

845 g (1,9 lbs)

Penutup yang Bisa Dicat

85 g (0,2 lbs)

Braket Pemasangan

68 g (0,15 lbs)

Stasiun Pengisi Daya Berjaringan (Networked Charging Station, NCS)
Waktu pengisian

MXW1, MXW6, MXW8

50%=1 jam; 100%=2jam

MXW2

50%=1,5 jam; 100%=3jam

Antar Muka Jaringan

Ethernet 10/100 Mbp
Persyaratan Daya

15 V DC @ 3,3 A maksimum, diisi oleh catu daya eksternal (tip positif)
Rumah

Plastik Cetak, Seng Cetak
Dimensi

NCS8

68 mm x 343 mm x 184 mm (2,7 in. x 13,5 in. x 7,25 in.), H x W x D

NCS4

68 mm x 191 mm x 184 mm (2,7 in. x 7,5 in. x 7,25 in.), H x W x D

NCS2

48 mm x 102 mm x 154 mm (1,9 in. x 4,0 in. x 6,1 in.), H x W x D

Berat

NCS8

2,9 kg (6,4 lbs)

NCS4

1,7 kg (3,7 lbs)

NCS2

0,8 kg (1,8 lbs)
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Antarmuka Jaringan Audio (Audio Network Interface, ANI)
Respon Frekuensi Audio

20 Hz dengan 20 kHz (+1, −1,5dB)
Rentang Dinamik

20 Hz sampai 20 kHz, Bobot, khas
Analog ke Dante

113dB

Dante ke Analog

110dB

Noise Output

20 Hz sampai 20 kHz, Bobot, khas
Line

Aux

Mikrofon

−84,5 dBV

−95,2 dBV

−106,5 dBV

THD+N

20 Hz sampai 20 kHz Input analog +4dBu, Input digital −10 dBFS
<0,05%
Polaritas

Tanpa membalikkan, input ke output
Dimensi

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

MXWANI4

3,1 kg (6,9 lbs)

MXWANI8

3,2 kg (7,1 lbs)

Rumah

Baja; Aluminium Tekanan
Persyaratan-Persyaratan Daya

100 dengan 240 V AC, 50-60 Hz, 1 A
Jarak Suhu Kerja

−18°C (0°F) dengan 63°C (145°F)
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Kisaran Suhu Penyimpanan

−29°C (-20°F) dengan 74°C (165°F)

Sambungan Analog
Output-Output

Tingkat Jepitan (minimum)
Konfigurasi

Impedansi

Line

Aux

Mikrofon

Aktif Seimbang

310 Ω

+26,2 dBV

+16,2 dBV

−3,8 dBV

Input

Tingkat Jepitan (minimum)
Konfigurasi

Impedansi

Line

Aux

Aktif Seimbang

10,6 kΩ

+23,8 dBV

+10,8 dBV

Output Headphone

6,35 mm (1/4") TRS, 100 mW, 350 Ω, mono ganda (akan mendorong stereo phone)
0 dBV
=1
V RMS
0 dBu
=0
,
775
V RMS
0 dBV
=2
,
2
dBu

Pemrosesan Sinyal Digital
Pengubah AD/DA

24-bit, 48 kHz
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Latensi

Nominal yang Diperkirakan, ±0,1 ms
Analog ke Dante

0,21 ms

Dante ke Analog

0,24 ms + TN

Jaringan
Antar Muka Jaringan

Switch Ethernet Gigabit Empat Port, Audio digital Dante
Port Uplink (Port 4)

Dapat Dipilih, memblokir lalu lintas multicast
Power Over Ethernet (PoE)

Disediakan di Port 1 untuk mendayai MXWAPT
Persyaratan Kabel

Cat 5e atau lebih tinggi, berpelindung, Maksimal 100 m di antara perangkat jaringan
Kemampuan Mengatasi Jaringan

DHCP, tautan-lokal, statis

Daya Output Pemancar
Band: Z10, Z11, Z14, Z15
MXW1
Pengaturan

dBm

mW

Rendah

–2

1

Sedang

5

3

Tinggi

12

16

Maksimum

17

50

Pengaturan

dBm

mW

Rendah

0

1

MXW2
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Sedang

7

5

Tinggi

12

16

Maksimum

17

50

Pengaturan

dBm

mW

Rendah

-2

1

Sedang

5

3

Tinggi

12

16

Maksimum

19

80

Pengaturan

dBm

mW

Rendah

0

1

Sedang

5

3

Tinggi

9

8

Maksimum

12

16

Pengaturan

dBm

mW

Rendah

0

1

Sedang

7

5

Tinggi

9

8

Maksimum

12

16

MXW6, MXW8

Band: Z12
MXW1, MXW6, MXW8

MXW2
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Diagram Pengkabelan
Konektor TA4M
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Antarmuka Jaringan Audio (Audio Network Interface, ANI)

Informasi Keselamatan
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.
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PERINGATAN: Mengabaikan peringatan ini dapat menyebabkan cidera berat atau kematian
sebagai akibat operasi yang tidak tepat.

PERHATIAN: Mengabaikan pencegahan ini dapat menyebabkan cidera ringan atau kerusakan
harta benda sebagai akibat operasi yang tidak tepat.

PERINGATAN
MENDENGARKAN AUDIO DENGAN VOLUME BERLEBIHAN BISA MERUSAK PENDENGARAN SECARA
PERMANEN. GUNAKAN VOLUME SERENDAH MUNGKIN. Pemaparan berlebih pada suara keras dapat
merusak telinga yang menyebabkan noise-induced hearing loss (NIHL/kehilangan pendengaran arus induksisuara keras permanen). Mohon gunakan petunjuk berikut yang ditetapkan oleh Occupational Safety Health
Administration (OSHA/Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja) tentang paparan waktu maksimum
terhadap tingkat tekanan suara sebelum terjadi kerusakan pendengaran.
90 dB SPL
selama 8 jam

95 dB SPL
selama 4 jam

100 dB SPL
selama 2 jam

105 dB SPL
selama 1 jam

110 dB SPL
selama ½ jam

115 dB SPL
selama 15 menit

120 dB SPL
Hindari atau bisa terjadi kerusakan

PERINGATAN
• Kemasan baterai bisa meledak atau mengeluarkan bahan beracun. Berisiko kebakaran atau terbakar. Jangan
membuka, menghancurkan, mengubah, membongkar, memanaskan di atas 140°F (60°C), atau membakar.
• Ikuti petunjuk dari pabrik
• Hanya gunakan pengisi daya Shure untuk mengisi ulang daya baterai isi ulang Shure
• PERINGATAN: Bisa terjadi ledakan jika baterai diganti secara tidak tepat. Ganti hanya dengan tipe yang sama
atau setara.
• Jangan masukkan baterai ke dalam mulut. Jika tertelan, hubungi dokter Anda atau pusat pengendalian racun
setempat
• Jangan melakukan hubungan singkat; dapat menyebabkan terbakar atau kebakaran
• Jangan mengisi daya atau menggunakan kemasan baterai selain baterai isi ulang Shure
• Buang kemasan baterai dengan benar. Periksa bersama penjual setempat untuk pembuangan kemasan baterai
yang digunakan dengan benar.
• Baterai (kemasan baterai atau baterai terpasang) tidak boleh terpapar ke sumber panas yang berlebihan
seperti sinar matahari, api, atau sejenisnya.
PERINGATAN: Bisa terjadi ledakan jika baterai diganti secara tidak tepat. Hanya dioperasikan dengan baterai AA.
Catatan: Gunakan saja receiver dengan catu daya yang disertakan atau setara yang diakui Shure.
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1. 經審驗合格之射頻電信終端設備，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率
或變更原設計之特性及功能。
2. 射頻電信終端設備之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，
並改善至無干擾時方得繼續使用。所謂合法通信，係指依電信法規定作業之無線電信。
3. 輸入、製造射頻電信終端設備之公司、商號或其使用者違反本辦法規定，擅自使用或變更無線電頻
率、電功率者，除依電信法規定處罰外，國家通訊傳播委員會並得撤銷其審驗合格證明。
4. 減少電磁波影響，請妥適使用
Pemancar Mikrofon Bodypack
Pemancar ini sudah diuji dan diketahui mematuhi batas paparan radiasi internasional yang
ditetapkan untuk lingkungan yang tidak terkontrol. Perangkat ini bersentuhan langsung dengan
tubuh pengguna di bawah kondisi kerja normal. Pemancar ini tidak boleh ditempatkan bersama atau
difungsikan bersama antena atau pemancar lain.
Pemancar Mikrofon Genggam
Pemancar Mikrofon Meja
Pemancar Mikrofon Meja Bentuk Leher Angsa
Pemancar Titik Akses Nirkabel
Pemancar seluler ini ditujukan untuk digunakan pada jarak lebih dari 20 centimeter dari tubuh
manusia. Pemancar seluler ini dikecualikan dari ketentuan pengujian berdasarkan standar paparan
radiasi internasional karena jaraknya yang dekat dengan tubuh pengguna bila digunakan dalam
casing yang sesuai dengan tujuan penggunaannya dan output dayanya yang rendah. Pemancar
seluler ini harus diletakkan atau dipasang setidaknya 20 cm dari orang dan tidak boleh ditempatkan
bersama atau difungsikan bersama antena atau pemancar lain.

Informasi Penting Produk
Peralatan ini ditujukan untuk digunakan dalam aplikasi audio profesional.
Uji kesesuaian EMC didasarkan pada penggunaan tipe kabel yang disediakan dan direkomendasikan.
Penggunaan tipe kabel lainnya dapat memperburuk penampilan EMC.
Perubahan atau modifikasi yang tidak disetujui oleh Perusahaan Shure dapat membatalkan hak Anda untuk
mengoperasikan peralatan ini.
Silahkan ikuti skema daur ulang di daerah Anda untuk limbah baterai, kemasan dan elektronik.
Catatan: Perangkat ini tidak dimaksudkan untuk disambungkan langsung ke jaringan internet umum.

Informasi bagi pengguna
Peralatan ini telah diuji dan dibuat sesuai batas alat digital Kelas B, sesuai dengan bagian 15 dari Peraturan FCC.
Batasan ini di design untuk memberikan perlindungan yang layak terhadap gangguan berbahaya dalam
pemasangan dilingkungan tempat tinggal. Peralatan ini menghasilkan, menggunakan dan dapat memancarkan
energi frekuensi radio dan, jika tidak dipasang dan digunakan sesuai petunjuk, dapat menyebabkan gangguan
yang merugikan komunikasi radio. Bagaimanapun, tidak ada jaminan bahwa gangguan tidak akan terjadi dalam
instalasi tertentu. Jika peralatan ini tidak menyebabkan gangguan berbahaya pada penerimaan radio atau televisi,
yang mana dapat dimatikan dengan memutar alat off dan on, pengguna dianjurkan untuk mencoba membetulkan
gangguan melalui satu atau lebih langkah-langkah berikut:
• Reposisi atau pindahkan antena penerimaan.
• Tingkatkan pemisahan antara peralatan dengan receiver.
• Hubungkan peralatan ke stopkontak pada sirkuit yang berbeda dari mana receiver terhubung.
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• Konsultasikan dengan penjual atau teknisi radio/TV berpengalaman untuk bantuan.

Sertifikasi
Perangkat ini mematuhi FCC Bagian 15.
Perangkat ini memenuhi lisensi Industry Canada-kecuali standar RSS. Pengoperasian alat ini sesuai dengan dua
kondisi berikut: (1) Alat ini kemungkinan tidak menyebabkan gangguan, dan (2) alat ini harus menerima adanya
gangguan, termasuk gangguan yang mungkin menyebabkan alat bekerja tidak sesuai yang diinginkan.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de
licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de
brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage
est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Kepatuhan terhadap Undang-undang Radio Jepang dan Undang-undang Bisnis Telekomunikasi Jepang.
Perangkat ini dinyatakan sesuai dengan Undang-undang Radio Jepang (電波法) dan Undang-undang Bisnis
Telekomunikasi Jepang (電気通信事業法). Perangkat ini tidak boleh dimodifikasi (jika dimodifikasi, nomor
penetapan yang diberikan menjadi tidak valid).
Sesuai persyaratan keamanan listrik berdasarkan IEC 60065.
Produk ini memenuhi Persyaratan Utama terhadap semua petunjuk Eropa terkait dan memenuhi syarat untuk
penandaan CE.
“EU Declaration of Conformity” (Pernyataan Kesesuaian UE) dapat diperoleh dari Shure Incorporated atau
sebagian perwakilannya di Eropa. Untuk informasi kontak silahkan kunjungi www.shure.com
Pernyataan Kesesuaian CE bisa diperoleh di: www.shure.com/europe/compliance
Perwakilan Eropa Resmi:
Shure Europe GmbH
Markas Besar Eropa, Timur Tengah & Afrika
Bagian: Persetujuan EMEA
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Germany
Telepon: +49-7262-92 49 0
Faks: +49-7262-92 49 11 4
Email: info@shure.de
Diotorisasi berdasarkan ketentuan verifikasi FCC sesuai Bagian 15b.
Label Kepatuhan Industry Canada ICES-003: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
Catatan: Lihat label tanda FCC, tanda CE, tanda RCM, dan rating listrik yang terletak pada sisi bawah tutup
pengisi daya.
Disertifikasi berdasarkan FCC Bagian 15.
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FCC: DD4MXW1, DD4MXW2, DD4MXW6, DD4MXW8, DD4MXWAPT4, DD4MXWAPT8.
Memenuhi ketentuan RSS-213 yang berlaku.
IC: 616A-MXW1, 616A-MXW2, 616A-MXW6, 616A-MXW8, 616A-MXWAPT4, 616A-MXWAPT8.

Merek Dagang
Audinate®, logo Audinate, dan Dante adalah merek dagang Audinate Pty Ltd.
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