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SBC203
شاحن البطارية

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

:مالحظة
.يكمن الغرض من هذا الجهاز في استعماله في االستخدامات الصوتية االحترافية

.EMC قد يؤدي استخدام أنواع كابالت أخرى إلى تدهور أداء .على استخدام أنواع الكابالت المزودة والموصى بها EMC تعتمد مطابقة
قد يؤدي استخدامه مع غير الوحدات المحددة وحزم .وحزم البطارية المصممة له Shure استخدم شاحن البطارية هذا فقط مع وحدات شحن

.البطارية الخاصة به إلى زيادة مخاطر اندالع حريق أو حدوث انفجار
.عليها بشكل صريح إلى إبطال سلطتك في تشغيل هذا الجهاز Shure Incorporated قد يؤدي إدخال أي تغييرات أو تعديالت لم توافق شركة

.يشير هذا الرمز إلى تضمن هذه الوحدة على جهد كهربائي خطير قد يؤدي إلى صدمة كهربية

.يشير هذا الرمز إلى وجود تعليمات هامة للصيانة والتشغيل في الكتيب المرفق مع هذه الوحدة

.ال تنقل الشواحن والبطاريات مدخلة في موضعها :تنبيه

.ال تشحن البطاريات في المساحات المرفقة دون وجود تهوية سليمة :تحذير

SBC203 الشاحن
.ويمكن استخدامه في أي مكان مناسب يتوافر به مساحة كافية وتهوية مالئمة .أو أجهزة إرسال متوافقة SB903 ثنائي الفتحة بطاريتين SBC203 يتميز الشاحن
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الميزات
.أو أجهزة اإلرسال المتوافقة SB903 يستخدم لشحن ما يصل إلى بطاريتين
يوصل العديد من الشواحن معًـا بأمان

مضيئة لإلشارة إلى حالة البطارية LED رموز

المكونات المضمّـنة
SBC203 الشاحن

واط 15 بقوة USB مصدر إمداد طاقة
USB-C كابل

لتوصيل الوحدات اإلضافية )4( لوحة سفلية وبراغي

.غير مضمنة SB903 البطاريات :مالحظة

ربط الشواحن
قم بصف التجويف السفلي الموجود على الشواحن المراد ربطها ووصِـّـل اللوحة .لتوفير مساحة وتقليل الفوضى، يمكن ربط الشواحن معًـا باستخدام الجهاز المرفق

.وبمجرد ربط الشواحن، يمكن نقلها كقطعة واحدة من األجهزة .السفلية باستخدام البراغي المتوفرة

.يحتاج كل شاحن إلى مصدر إمداد طاقة مستقل :مالحظة
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الشحن
.لبدء شحن البطاريات، ضعها في فتحات الشحن بحيث تكون الجوانب المخددة ألسفل أو أدخل أجهزة اإلرسال في فتحات الشحن بحيث تكون الشاشة متجهة لألمام

.تضيء المؤشرات الضوئية لإلشارة إلى حالة البطارية

أدخل أجهزة اإلرسال وهي متجهة لألمام دومًـا لتجنب تلفها :مهم

لحالة الشحن LED مؤشرات
الحالةاللونالوصف

الجهاز مشحون بالكامل)ثابت( أخضرجاهز لالستخدام

الشحن ٍجار)وامض( أحمرالشحن ٍجار

خطأ
*خطأ في البطارية أو مصدر إمداد الطاقة)وميض سريع( األصفر

خارج نطاق درجة حرارة التشغيل)وميض بطيء( أصفر

مصدر إمداد الطاقة مفصول أو لم يتم تثبيت أي جهاز في فتحة الشحنمتوقفال يشحن

.Shure في حالة استمرار وجود الخطأ، يرجى االتصال بخدمة الدعم الفني من .في الشاحن ًفي حالة حدوث خطأ ما عند تثبيت جهاز إرسال في الشاحن، أزل البطارية من جهاز اإلرسال وضعها مباشرة *

ولحماية أطراف الكابالت من حدوث قصور، تجنب وضع البطاريات في صندوق أو وعاء توجد به أجسام معدنية مثل المسامير أو البراغي أو .ن البطاريات في الشاحن أو في حاوية مناسبةِّخز :مالحظة
.المفاتيح
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المواصفات
SBC203

تيار الشحن
أمبير 250 أو أمبير 625

درجات مئوية 10 درجة مئوية و 0 يستخدم التيار المنخفض عند استخدام مصدر طاقة آخر، أو التشغيل بين

زمن الشحن
دقائق 30 : ساعات 2 = %100 ;دقائق 15 : ساعة 1 = 50%

مصدر إمداد طاقة خارجي
SBC10-USB15W or SBC10-USB15WS

متطلبات الطاقة
الحد األقصى أ 3 ,فولت تيار مباشر 5

نطاق درجة حرارة الشحن للبطارية
)درجة فهرنهايت113 إلى درجة فهرنهايت32( درجة مئوية45 إلى درجة مئوية0

األبعاد
66 x 99 x 165 2.6( مم x 3.9 x 6.5 البُـعد × العرض × الطول ),بوصة

الوزن
جرام 284

الجزء الخارجي
ABS
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مصدر إمداد بالطاقة
نطاق الجهد الكهربي للمدخل

فولت تيار متردد 240 إلى 100

تردد التشغيل
هرتز 60 إلى هرتز 50

طاقة اإلدخال القصوى
أ 0.6

فولت تيار متردد 100 عند حمل كامل يبلغ

فولتية اإلخراج
فولت تيار مباشر 5.25 إلى 4.75

الحد األقصى لطاقة اإلخراج
أ 3.0

فولت 5في

نطاق درجة حرارة التشغيل
)درجة فهرنهايت140 إلى درجة فهرنهايت32( درجة مئوية60 إلى درجة مئوية 0

شهادات االعتماد
).FCC( من قوانين لجنة االتصاالت الفيدرالية 15 يتوافق هذا الجهاز مع الجزء

يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل، بما في ذلك التداخل )2(ال يجوز أن يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل، و )1: (يخضع تشغيل هذا الجهاز للشرطين التاليين
.الذي قد يتسبب في تشغيل الجهاز بشكل غير مرغوب فيه

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.

.عليها بشكل صريح إلى إبطال سلطتك في تشغيل هذا الجهاز Shure Incorporated قد يؤدي إدخال أي تغييرات أو تعديالت لم توافق شركة

.يرجى مراعاة أن البيئة والمنتجات الكهربائية والتغليف جزء من أنظمة إعادة التدوير اإلقليمية وال تنتمي إلى النفايات المنزلية العادية

臺灣進口商資訊：益誠國際驗證股份有限公司/臺北市中山區長安東路2段108號7樓之5

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

www.shure.com/europe/compliance :من CE يمكن الحصول على إعالن التطابق مع العالمة

:الممثل األوروبي المعتمد
Shure Europe GmbH

أوروبا، الشرق األوسط وأفريقيا - المقرات الرئيسية
اعتمادات مناطق أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا :القسم

Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Germany

0 49 92-7262-49 :هاتف
4 11 49 92-7262-49 :فاكس

info@shure.de :البريد اإللكتروني


	Table of Contents
	SBC203شاحن البطارية 
	تحذير
	ملاحظة: 

	الشاحن SBC203
	الميزات
	المكونات المضمّنة

	ربط الشواحن
	الشحن
	مؤشرات LED لحالة الشحن

	المواصفات
	SBC203
	تيار الشحن
	زمن الشحن
	مصدر إمداد طاقة خارجي
	متطلبات الطاقة
	نطاق درجة حرارة الشحن للبطارية
	الأبعاد
	الوزن
	الجزء الخارجي
	مصدر إمداد بالطاقة
	نطاق الجهد الكهربي للمدخل
	تردد التشغيل
	طاقة الإدخال القصوى
	فولتية الإخراج
	الحد الأقصى لطاقة الإخراج
	نطاق درجة حرارة التشغيل

	شهادات الاعتماد

