
Gambaran Umum
Stasiun pengisian AXT903 dan AXT904 mengisi 2 bateri pemancar pada
sebuah unit desktop yang sesuai dan kompak.

Ikhtisar Pengisi Bateri

① Rumah Pengisi Bateri
② Modul Pengisian 2-Bidang
③ Sekrup Pemasangan (4 buah)
④ Lampu LED Daya
⑤ Lampu LED Status Pengisian
⑥ Bidang Pengisian
⑦ Input Catu Daya DC

Fitur
• Mengisi dua bateri pemancar
• Pengisian cepat menghasilkan kemampuan bateri hingga 50% dalam

waktu 1 jam
• Mengisi bateri dengan sempurna dalam waktu 3 jam
• Modul dapat digunakan kembali di stasiun pengisian ganjal rak AXT900
• Sudah termasuk catu daya

Menghubungkan Daya DC
1. Hubungkan kabel dari catu daya PS51 Shure ke input catu daya DC.
2. Lampu LED warna putih akan menyala ketika PS51 dihubungkan ke

sumber daya AC.

Memasukkan dan Melepaskan Bateri Bodypack
Untuk Memasukkan:

1. Sejajarkan bateri pada jalur utama bidang pengisi.
2. Tekan bateri ke dalam bidang pengisi hingga mengunci pada tempatnya.

Untuk Melepaskan:

Tekan tab pembebas di samping bateri dan tarik kembali.

Memasukkan dan Melepaskan Bateri Genggam
Untuk Memasukkan:
1. Geser bateri ke dalam bidang pengisian.
2. Tekan bateri hingga mengunci pada tempatnya.

Untuk Melepaskan:
1. Tekan tombol pembebas di depan modul pengisi.
2. Mekanisme pembebas akan mengeluarkan bateri dari modul pengisi.
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Mengisi Bateri
Geser bateri ke dalam bidang pengisi hingga mengunci pada tempatnya.
Pengisian dimulai begitu bateri sudah dimasukkan.

Mengisi Daya Lampu LED Status
Setiap lubang pengisi memiliki lampu LED untuk menunjukkan status baterai. pengisian bateraiMerah

pengisian selesaiHijau

baterai yang dimasukan secara tidak tepat atau baterai
kosong di bawah 3,0 volt.

Off

pengisian berhenti pada kapasitas yang berkurang (tidak
kurang dari kapasitas 75%) karena baterai terlalu panas.
Untuk mencapai kapasitas 100%, baterai harus
didinginkan di bawah 45°C.

Ambar

Pemulihan Bateri dari Kondisi yang Sangat Kosong
Bateri yang sudah sangat kosong adalah bateri yang sudah kosong hingga
kurang dari 3,0 volt. Ketika pengisi mendeteksi sebuah bateri yang sudah
sangat kosong, dengan sendirinya ia memasuki moda pemulihan, yang
mengisi bateri dengan menggunakan arus berkurang. Lampu LED warna

merah menunjukkan moda pemulihan. Jika pemulihan berhasil, pengisi
mengeluarkan mode pemulihan dan mengisi bateri hingga bertenaga.+ Jika
bateri tidak dapat dipulihkan dalam waktu kurang dari 30 menit, lampu LED
warna merah mati dan pengisian berhenti.

Mengubah Modul Pengisi
Desain modul rumah pengisi menerima modul pengisian bateri genggam
AXT901maupun AXT902Gunakan petunjuk berikut untuk mengubahmodul
pengisian.

Perhatian! Lepaskan daya DC dan lepaskan bateri ketika memasang modul
pengisian.

1. Buka 4 sekrup pemasangan yang mengamankan modul pengisian.
2. Tarik modul pengisi untuk mengeluarkan dari rumahnya.
3. Masukkan modul pengisi penggantian ke dalam rumahnya (perhatikan

orientasi rel pemandu).
4. Masukkan sekrup pemasangan (4 buah) tersebut dan kencangkan untuk

mengamankan modul pengisian.

Mengatasi Gangguan
Kesalahan daya DC - periksa sambungan ke catu
daya. Pastikan catu daya PS51 telah dihubungkan
ke sumber daya AC.

Lampu LED daya mati.

Bateri belum masuk semuanya.Lampu LED status
pengisian tidak
menyala.

Bateri kosong di bawah 3,0 volt. Coba bateri lain.Bateri tidak mengisi

Spesifikasi
Jenis Bateri
Hingga 2 bateri Li-lon isi ulang(AXT910/AXT920/920SL)

Waktu pengisian
50%=1 hour; 100%=3 hours

Jarak Suhu Kerja
-18 dengan +40 derajat C (0 dengan 104 derajat F)

Jarak Suhu Pengisian Bateri
0 dengan 60 derajat C (32 dengan 140 derajat F)
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Kisaran Suhu Penyimpanan
-29 dengan 74 derajat C (-20 dengan 165 derajat F), without batteries

Dimensi
45 mm x 86 mm x 114 mm (1,8 in, x 3,4 in, x 4,5 in,), H x W x D

Berat
350 g(12,3oz.), without batteries or PS51 External Power Supply

Rumah
Cetakan dan aluminium tekanan

Persyaratan-Persyaratan Daya
5, V DC, 2,72 A

Aksesoris

Sudah Termasuk Komponen
AXT901 untuk bateri bodypack atau

AXT902 untuk bateri genggammodul pengisian 2-bidang

PS51Catu Daya

30B13476Sekrup Pemasangan untuk Modul
Pengisi Bateri (8)

Aksesori Opsional
AXT901Modul pengisian 2-lubang untuk bat-

erai bodypack
AXT902Modul pengisian 2-lubang AXT902

untuk baterai genggam

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 mem-
berikan perlindungan yang layak terhadap gangguan berbahaya dalam pe-
masangan dilingkungan tempat tinggal. Peralatan ini menghasilkan, meng-
gunakan dan dapat memancarkan energi frekuensi radio dan, jika tidak di-
pasang 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 di-

anjurkan 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.
• Konsultasikan dengan penjual atau teknisi radio/TV berpengalaman untuk

bantuan.

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

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
• Janganmelakukan hubungan singkat; dapat menyebabkan terbakar atau

kebakaran
• Janganmengisi 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 se-
jenisnya.

Catatan:
• Peralatan ini dimaksudkan untuk digunakan dalam aplikasi audio profe-

sional.
• Kesesuaian EMC didasarkan pada penggunaan tipe kabel yang disedi-

akan dan direkomendasikan. Penggunaan tipe kabel lainnya dapat
memperburuk penampilan EMC.

• Gunakan pengisi bateri ini hanya dengan modul pengisian Shure dan
kemasan bateri di mana di design. Penggunaan selain dengan modul
dan kemasan bateri yang ditetapkan bisa meningkatkan risiko kebakaran
atau ledakan.

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

• Label peringkat ditempatkan di bagian bawah kurungan.

Catatan: Gunakan bateri pengisi ini hanya dengan catu daya seri PS51
Model Shure.

Sertifikasi
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Sesuai persyaratan keamanan listrik berdasarkan IEC 60065.

c UL us telah didaftarkan oleh Underwriters Laboratories, Inc.

Resmi berdasarkan ketentuan verifikasi FCC Bagian 15B.

Label Kepatuhan Industry Canada ICES-003: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Perangkat ini memenuhi lisensi Industry Canada-kecuali standar RSS. Pen-
goperasian 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.

“EU Declaration of Conformity” (Pernyataan Kesesuaian UE) dapat diperoleh
dari Shure Incorporated atau sebagian perwakilannya di Eropa. Untuk infor-
masi kontak silahkan kunjungi www.shure.com

Pernyataan Kesesuaian CE bisa diperoleh di: www.shure.com/europe/com-
pliance

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

Memenuhi persyaratan utama mengikuti Petunjuk Uni Eropa:

• Petunjuk Voltase Rendah 2006/95/EC

• Petunjuk WEEE 2002/96/EC sebagaimana telah diubah dengan nomor
2008/34/EC

• Petunjuk RoHS 2011/65/EC
Catatan: Silahkan ikuti skema daur ulang di wilayah Anda untuk limbah
baterai dan elektronik

• Petunjuk Bateri 2006/66/EC
Silakan ikuti skema daur ulang di daerah Anda untuk pembuangan bateri.

• Sesuai European Regulation (EC) (Peraturan Eropa) No. 1275/2008,
sebagaimana telah diubah.
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