
SB903
Oplaadbare batterij

The Shure rechargeable li-ion battery, SB903, user guide.
Version: 2 (2020-G)



Shure Incorporated

2/4

Table of Contents

SB903Oplaadbare batterij                                                  3

Oplaadbare batterij                                                             3

De batterij in de lader plaatsen                                          3

WAARSCHUWING                                                               3

Batterijen bewaren                                                             3

Productgegevens                                                                4

Certificering                                                                         4



Shure Incorporated

3/4

•

•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

SB903
Oplaadbare batterij

Oplaadbare batterij
De SB903 lithium-ion batterij voedt de SLX-D-zenders. Gebruik de SBC10-903-lader met één compartiment of SBC203-lader 
met twee compartimenten om de SB903-batterijen op te laden.

Laad altijd een nieuwe batterij volledig op voor het eerste gebruik. Om een nieuwe SB903-batterij volledig om te laden, moet 
deze direct in de lader worden geplaatst. Eenmaal opgeladen kan de batterij ook worden opgeladen door de zender in het 
SBC203-laadstation met twee compartimenten te plaatsen.

De batterij in de lader plaatsen
Plaats de batterij in de lader met de kant met de groef naar beneden.

WAARSCHUWING
Batterijpakketten kunnen exploderen of giftige stoffen afgeven. Gevaar voor brand of verbranding. Niet openen, indeuken, 
wijzigen, demonteren, tot boven 60 °C verwarmen of verbranden.
Volg de instructies van de fabrikant op.
Gebruik uitsluitend een Shure-lader om oplaadbare Shure-batterijen op te laden.
WAARSCHUWING: Explosiegevaar indien batterij door verkeerd exemplaar wordt vervangen. Uitsluitend vervangen met 
hetzelfde type of een gelijkwaardig type.
Stop nooit een batterij in uw mond. Neem bij doorslikken contact op met een arts of de plaatselijke eerste hulp.
Niet kortsluiten; dit kan brandwonden of brand opleveren.
Geen batterijpakketten opladen of gebruiken met andere dan oplaadbare Shure-batterijen.
Voer batterijpakketten op juiste wijze af. Raadpleeg de plaatselijke verkoper voor de juiste afvoermethode voor gebruikte 
batterijpakketten.
Batterijen (batterijpakketten of geplaatste batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan grote hitte, zoals direct zonlicht, 
vuur etc.
Dompel de batterij niet onder in vloeistof zoals water, drank of andere vloeistoffen.
Bevestig of plaats de batterij niet met omgekeerde polariteit.
Houd uit de buurt van kleine kinderen.
Gebruik geen afwijkende batterijen.
Verpak de batterij veilig voor het transport.

Batterijen bewaren
Bewaar batterijen in de lader wanneer deze niet worden gebruikt. Als batterijen langer dan acht dagen ongebruikt blijven, moe
ten deze uit de lader worden verwijderd en in een temperatuurgeregelde opslagruimte worden gelegd. Aanbevolen opslagtem
peratuur voor batterijen is 10 °C (50 °F) tot 25 °C (77 °F).
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Productgegevens
SB903

Laadspanning
4,2 V (±0,03 V)

Laadstroom
SBC10-903 220 mA

SBC203 625  mA (normaal), 250 mA (gereduceerd)

Nominale spanning
3,6 V

Nominale capaciteit
1200 mAh

Behuizing
Gegoten polycarbonaat

Laadtemperatuurbereik
SBC10-903 10 °C tot 45 °C (50 °F tot 113 °F)

SBC203
0 °C tot 10 °C (32 °F tot 50 °F), geredu
ceerd, and 10 °C tot 45 °C (50 °F tot
113 °F), normaal

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

Gewicht
28 g

Certificering
Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van alle toepasselijke Europese richtlijnen en komt in aanmerking voor CE-
markering.

EMC-richtlijn 2014/30/EU

Batterijrichtlijn 2013/56/EU
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