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SB903
بطارية قابلة إلعادة الشحن

بطارية قابلة إلعادة الشحن
أو شواحن حاوية SBC10-903 استخدم شواحن حاوية واحدة .SLX-D على تشغيل أجهزة إرسال SB903 تعمل بطارية ليثيوم أيون القابلة إلعادة الشحن

.SB903 إلعادة شحن بطاريات SBC203 مزدوجة

وبعد الشحن ألول مرة، يمكن .جديدة، يجب وضعها مباشرة في الشاحن SB903 ولشحن بطارية .اشحن البطارية الجديدة بالكامل دومًـا قبل استخدامها ألول مرة
.SBC203 شحنها أيضًـا عن طريق تثبيت جهاز اإلرسال في جهاز الشحن المزدوج الفتحة

إدراج البطارية بالشاحن
ضع البطارية بالشاحن ثم أغلق الغطاء

تحذير
ال تقم بفتحها أو تحطيمها أو تعديلها أو تفكيكها أو حرقها أو .خطر الحريق أو التعرض لحروق .قد تنفجر حزم البطارية أو تؤدي إلى تسريب مواد سامة

).درجة مئوية 60( درجة فهرنهايت 140 تسخينها لدرجة حرارة أعلى من
اتبع إرشادات الجهة المصنّـعة

القابلة إلعادة الشحن Shure فقط لشحن بطاريات Shure استخدم شاحن
.استبدل البطارية بأخرى من نفس النوع أو نوع مماثل .قد تواجه خطر االنفجار في حالة استبدال البطارية بشكل غير صحيح :تحذير

في حالة االبتالع، اتصل بالطبيب أو مركز مكافحة السموم المحلي .ال تضع البطاريات في فمك
ال تقم بتقصير الدائرة؛ قد يؤدي ذلك إلى اإلصابة بحروق أو اندالع النيران

.القابلة إلعادة الشحن Shure ال تقم بشحن أو استخدام حزم بطاريات خالف بطاريات
.راجع مع البائع المحلي الوسيلة الصحيحة للتخلص من حزم البطاريات المستخدمة .قم بالتخلص من حزم البطاريات بشكل مناسب

لحرارة زائدة مثل أشعة الشمس أو الحريق أو ما شابه )حزمة البطارية أو البطاريات المثبتة( يجب عدم تعريض البطاريات
.تجنب غمر البطارية في أي سائل مثل الماء أو المشروبات أو السوائل األخرى

.تجنب توصيل البطارية أو إدخالها والقطبية معكوسة
.ا عن متناول األطفال الصغارًتُـحفظ بعيد

.تجنب استخدام بطاريات غير طبيعية
.احزم البطارية وغلفها بشكل آمن للنقل

تخزين البطاريات
أيام من الشاحن ووضعها بمنطقة تخزين يسهل التحكم بدرجة 8 قم بتخزين البطاريات بالشاحن عند عدم استخدامها يجب إزالة البطاريات في حالة تخزينها ألكثر من

درجة 77( درجة مئوية 25 إلى )درجة فهرنهايت 50( درجات مئوية 10 وجدير بالذكر أن درجة حرارة منطقة تخزين البطارية الموصى بها تتراوح من .حرارتها
).فهرنهايت
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المواصفات
SB903

الجهد الكهربي للشحن
)فولت 0.03(± فولت 4.2

تيار الشحن
SBC10-903220 أمبير

SBC203625  مخفض( أمبير 250 ),عادي( أمبير(

الفولتية االسمية
فولت 3.6

السعة االسمية
ملي أمبير 1200

الجزء الخارجي
بولي مصبوب

نطاق درجة حرارة الشحن
SBC10-903

درجة50( درجة مئوية45 إلى درجة مئوية10
)درجة فهرنهايت113 إلى فهرنهايت

SBC203

 درجة فهرنهايت32( درجة مئوية10 إلى درجة مئوية0
درجةand 10 ,مخفض ),درجة فهرنهايت50 إلى

إلى درجة فهرنهايت50( درجة مئوية45 إلى مئوية
عادي ),درجة فهرنهايت113

األبعاد
14.5 x 32.5 x 55.5 0.57( مم x 1.28 x 2.19 البُـعد × العرض × الطول ),بوصة

الوزن
جرام 28

شهادات االعتماد
.CE يحقق هذا المنتج المتطلبات األساسية لجميع التوجيهات األوروبية ذات الصلة ويستحق حمل عالمة

EU/2014/30 توجيه التوافق الكهرومغناطيسي

EU/2013/56 توجيهات البطارية
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