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SBC203
Battery Charger (Pengisi Daya Baterai)

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.

Catatan:
Peralatan ini dimaksudkan untuk digunakan dalam aplikasi audio profesional.
Kesesuaian EMC didasarkan pada penggunaan tipe kabel yang disediakan dan direkomendasikan. Penggunaan tipe 
kabel lainnya dapat memperburuk penampilan EMC.
Gunakan pengisi baterai ini hanya dengan modul pengisian Shure dan kemasan baterai dimana ia di desain. 
Menggunakan modul dan kemasan baterai selain yang sudah ditetapkan dapat meningkatkan resiko kebakaran atau 
ledakan.
Perubahan atau modifikasi yang tidak disetujui oleh Perusahaan Shure dapat membatalkan hak Anda untuk 
mengoperasikan peralatan ini.

Simbol ini menunjukkan bahwa voltase yang berbahaya menimbulkan resiko atau sengatan yang ada di 
dalam unit ini.

Lambang ini menunjukkan bahwa terdapat petunjuk kerja dan pemeliharaan penting pada bacaan yang 
melengkapi unit ini.

Perhatian: Jangan menyalurkan pengisi daya dengan baterai yang disisipkan.

Peringatan: Jangan mengisi daya baterai di ruang tertutup tanpa ventilasi memadai.
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Pengisi Daya SBC203
Pengisi daya two-bay SBC203 menampung dua baterai SB903 atau pemancar yang kompatibel. Dapat digunakan pada lokasi 
yang sesuai dengan ruang dan ventilasi yang memadai.

Fitur
Mengisi daya hingga dua baterai SB903 atau pemancar yang kompatibel
Menyambung ke banyak pengisi daya dengan aman
Ikon LED untuk status baterai

Komponen yang disertakan
Pengisi Daya SBC203
Catu Daya USB 15W
Kabel USB-C
Pelat bahwa dan sekrup (4) untuk memasang unit tambahan

Catatan: Tidak termasuk baterai SB903.

Menghubungkan Pengisi Daya
Untuk menghemat ruang dan mengurangi kusut, pengisi daya dapat dihubungkan secara bersama-sama menggunakan 
perangkat keras yang disediakan. Sejajarkan lekukan bawah pada pengisi daya untuk dihubungkan dan pasang pelat bawah 
menggunakan sekrup yang disediakan. Setelah dihubungkan, pengisi daya bisa dipindah sebagai satu perangkat keras.

Catatan: Setiap pengisi daya membutuhkan catu daya mandiri.
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Mengisi daya
Untuk mengisi daya, tempatkan baterai ke terminal pengisian daya dengan sisi berslot di bagian bawah, atau masukkan 
pemancar ke terminal pengisian daya dengan layar menghadap ke bawah. LED menyala untuk menunjukkan status baterai.

PENTING: Selalu masukkan pemancar menghadap ke muka untuk menghindari kerusakan

Mengisi Daya Lampu LED Status

Deskripsi Warna Kondisi

Siap Digunakan Hijau (solid) Perangkat terisi penuh

Mengisi daya Merah (berkedip) Mengisi daya

Kesalahan
Kuning (berkedip cepat) Kesalahan pada baterai atau catu daya*

Kuning (berkedip lambat) Berada di luar kisaran suhu operasi

Tidak mengisi daya Mati
Catu daya terputus sambungan, atau tidak ada perangkat 
yang dipasang di terminal pengisian daya
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* Jika terjadi kesalahan ketika pemancar dipasang, lepas baterai dari pemancar dan tempatkan langsung ke pengisi daya. Jika kesalahan terus terjadi, 
hubungi Dukungan Teknis Shure.

Catatan: Simpan baterai di pengisi daya atau di wadah yang sesuai. Untuk melindungi terminal dari hubungan singkat, JANGAN tempatkan baterai dalam 
kotak atau kantong bersama benda-benda logam seperti paku, sekrup, atau kunci.

Spesifikasi
SBC203

Pengisian saat ini
625 mA atau250 mA

Arus yang lebih rendah digunakan ketika menggunakan sumber daya, atau beroperasi antara 0℃ dan 10℃

Waktu pengisian
50% = 1 jam : 15 menit; 100% = 2jam : 30 menit
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Catu Daya Eksternal
SBC10-USB15W or SBC10-USB15WS

Persyaratan-Persyaratan Daya
5 V DC, 3 A maksimal

Kisaran Suhu Pengisian untuk Baterai
0 °C ke 45 °C (32 °F ke 113 °F)

Dimensi
66 x 99 x 165 mm (2,6 x 3,9 x 6,5 in.), H x W x D

Berat
284 g

Rumah
ABS

Catu Daya

Rentang Voltase Input
100 ke 240 V AC

Frekeunsi Operasi
50 Hz ke 60 Hz

Daya Input Maksimum
0,6 A

pada beban penuh 100 V AC

Tegangan Output
4,75 ke 5,25  V DC

Daya Output Maksimum
3,0 A

di 5 V

Jarak Suhu Kerja
0  °C ke 60 °C (32 °F ke 140 °F)

Sertifikasi
Perangkat ini memenuhi Bagian 15 Peraturan FCC.

Pengoperasian 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.



Shure Incorporated

8/8

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.

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

Harap perhatikan lingkungan. Produk elektronik dan kemasannya adalah bagian dari skema daur ulang regional dan tidak 
termasuk limbah rumah tangga biasa.

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

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

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

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
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