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SB903
Baterai Isi Ulang

Baterai Isi Ulang
Baterai Lithium-ion Isi Ulang SB903 memberi daya pada pemancar SLX-D. Gunakan pengisi daya single bay SBC10-903 atau 
dual bay SBC203 untuk mengisi ulang baterai SB903.

Selalu isi penuh baterai sebelum digunakan untuk pertama kali. Untuk mengisi penuh baterai SB903 baru, ia harus diletakkan 
langsung di dalam pengisi daya. Setelah pengisian daya pertama kali, baterai juga bisa diisi daya dengan memasang 
transmiter di stasiun pengisian daya dual-bay SBC203.

Masukkan Baterai ke dalam Pengisi Daya
Tempatkan baterai ke dalam pengisi daya, dengan sisi berlubang ke bawah.

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.
Jangan celup baterai ke dalam cairan, minuman, atau zat caiir lainnya.
Jangan pasang atau masukkan baterai dengan polaritas terbalik.
Jauhkan dari jangkauan anak kecil.
Jangan gunakan baterai yang tidak normal.
Kemas baterai dengan aman untuk pengangkutan.

Menyimpan Bateri
Simpan Bateri pada pengisi ketika tidak digunakan. Jika bateri disimpan selama lebih dari delapan hari, bateri tersebut harus 
dipindahkan dari pengisi dan diletakkan ke dalam tempat penyimpanan yang dikendalikan oleh suhu. Suhu penyimpanan 
bateri yang direkomendasikan adalah 10°C (50°F) to 25°C (77°F).
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Spesifikasi
SB903

Voltase Pengisian
4,2 V (±0,03 V)

Pengisian saat ini
SBC10-903 220 mA

SBC203 625  mA (normal), 250 mA (berkurang)

Voltase Nominal
3,6 V

Kemampuan nominal
1200 mAh

Rumah
Polikarbonat Tuang

Kisaran Suhu Pengisian Daya
SBC10-903 10 °C ke 45 °C (50 °F ke 113 °F)

SBC203
0 °C ke 10 °C (32 °F ke 50 °F), berkurang, 
and 10 °C ke 45 °C (50 °F ke 113 °F), 
normal

Dimensi
14,5 x 32,5 x 55,5 mm (0,57 x 1,28 x 2,19 in.), H x W x D

Berat
28 g

Sertifikasi
Produk ini memenuhi Persyaratan Utama terhadap semua petunjuk Eropa terkait dan memenuhi syarat untuk penandaan CE.

Petunjuk EMC 2014/30/EU

Petunjuk Bateri 2013/56/EU
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