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User guide for Shure SBC203 battery charger.
Version: 3 (2020-G)
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SBC203
Carregador de Bateria

ATENÇÃO
Baterias podem explodir ou liberar materiais tóxicos. Risco de incêndio ou queimaduras. Não abra, esmague, modifique, 
desmonte, aqueça acima de 60 °C (140 °F) ou incinere.
Siga as instruções do fabricante
Use somente carregador Shure para recarregar baterias Shure recarregáveis
ATENÇÃO: Perigo de explosão se a bateria for substituída incorretamente. Substitua somente pelo mesmo tipo ou por 
um equivalente.
Nunca ponha baterias na boca. Se engolida, procure um médico ou centro local de controle de veneno
Não provoque curto-circuito; isto pode causar queimaduras ou incêndios
Não carregue nem use baterias que não sejam baterias recarregáveis Shure
Descarte as baterias apropriadamente. Verifique com o fornecedor local a forma correta de descarte de baterias usadas.
Baterias (a embalagem ou as baterias instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo como luz do sol, fogo etc.
Não mergulhe a bateria em líquidos como água, bebidas ou outros líquidos.
Não conecte ou insira a bateria com a polaridade invertida.
Mantenha longe de crianças pequenas.
Não use baterias anormais.
Embale a bateria com segurança para transporte.

Observação:
Este equipamento se destina a aplicações de áudio profissionais.
A compatibilidade eletromagnética é baseada no uso dos tipos de cabos recomendados e fornecidos com o equipamento. 
O uso de outros tipos de cabos pode degradar o desempenho da compatibilidade eletromagnética.
Utilize este carregador de bateria apenas com módulos de carga e baterias da Shure para os quais foi projetado. O uso 
com módulos de carga e baterias diferentes do especificado pode aumentar o risco de incêndio ou explosão.
Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela Shure Incorporated podem anular a autorização do usuá
rio para a operação deste equipamento.

Este símbolo indica que existe nesta unidade tensão perigosa que apresenta risco de choque elétrico.

Este símbolo indica que existem instruções operação e manutenção importantes na literatura que acompa
nha esta unidade.

Cuidado: Não transporte carregadores com baterias inseridas.

Aviso: Não carregue as baterias em locais fechados sem ventilação adequada.
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Carregador SBC203
O carregador de duas baias SBC203 comporta duas baterias SB903 ou transmissores compatíveis. Ele pode ser utilizado em 
qualquer lugar apropriado com espaço e ventilação adequados.

Recursos
Carregue até duas baterias SB903 ou transmissores compatíveis
Conecte com segurança vários carregadores
Ícones de LED para o status das baterias

Componentes Incluídos
Carregador SBC203
Fonte de alimentação USB de 15W
Cabo USB-C
Placa inferior e parafusos (4) para fixação de unidades adicionais

Observação: baterias SB903 não incluídas.

Conexão de Carregadores
Para economizar espaço e diminuir a desordem, os carregadores podem ser conectados usando o hardware fornecido. Alinhe 
a reentrância inferior nos carregadores a serem conectados e prenda a placa inferior usando os parafusos fornecidos. Uma 
vez conectados, os carregadores podem ser movidos como uma peça de hardware.

Observação: cada carregador requer uma fonte de alimentação independente.
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Carregando
Para carregar, coloque as baterias nas baias de carga com os lados chanfrados para baixo ou insira os transmissores nas bai
as de carga com a tela voltada para a frente. Os LEDs acendem para indicar o status da bateria.

IMPORTANTE: sempre insira os transmissores voltados para a frente para evitar danos

LEDs de Status da Carga

Descrição Cor Estado

Pronto para Uso Verde (sólido) O dispositivo está totalmente carregado

Carregando Vermelho (piscando) Carregando

Erro

Amarelo (piscando rapida
mente)

Falha na bateria ou na fonte de alimentação*

Amarelo (piscando lenta
mente)

Fora da faixa de temperatura de operação
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Descrição Cor Estado

Não está carregando Desligado
A fonte de alimentação está desconectada ou nenhum dis
positivo está encaixado no compartimento de carga

* Se ocorrer um erro quando um transmissor estiver encaixado no carregador, remova a bateria do transmissor e coloque-o diretamente no carregador. Se o 
erro persistir, entre em contato com o Suporte Técnico da Shure.

Observação: armazene as baterias no carregador ou em um recipiente adequado. Para proteger os terminais contra curto, NÃO coloque as baterias em uma 
caixa ou no bolso com objetos metálicos como pregos, parafusos ou chaves.

Especificações
SBC203

Corrente de Carga
625 mA ou 250 mA

Corrente inferior usada quando se utiliza outra fonte de alimentação, ou na operação entre 0℃ e 10℃
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Tempo de Carga
50% = 1 hora : 15 minutos; 100% = 2 horas : 30 minutos

Fonte de Alimentação Externa
SBC10-USB15W or SBC10-USB15WS

Requisitos de Alimentação Elétrica
5 V DC, 3 A máx.

Faixa de temperatura de carga da bateria
0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F)

Dimensões
66 x 99 x 165 mm (2,6 x 3,9 x 6,5 pol.), A x L x P

Peso
284 g

Alojamento
ABS

Fonte de Alimentação

Input Voltage Range
100 a 240 V AC

Frequência de operação
50 Hz a 60 Hz

Potência de Entrada Máxima
0,6 A

a 100 V AC carga completa

Tensão de Saída
4,75 a 5,25 VDC

Potência Máxima de Saída
3,0 A

a 5 V

Faixa de Temperatura de Operação
0  °C a 60 °C (32 °F a 140 °F)

Certificações
Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC.
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A operação deste dispositivo está sujeita às seguintes condições: (1) este dispositivo não pode causar interferência; e (2) este 
dispositivo deve aceitar quaisquer interferências, incluindo algumas que possam causar operação não desejada do dispositi
vo.

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 fonction
nement.

Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela Shure Incorporated podem anular a autorização do usuário para operar este equipamento.

Seja ecologicamente correto: lembrese de que produtos elétricos e embalagens fazem parte dos programas regionais de re
ciclagem e não devem ser descartados no lixo doméstico comum.

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

Atende a todos os requisitos essenciais das Diretivas Europeias relevantes e pode exibir a marca CE.

A Declaração de Conformidade da CE pode ser obtida em: www.shure.com/europe/compliance

Representante Autorizado Europeu:
Shure Europe GmbH
Headquarters Europe, Middle East & Africa
Department: EMEA Approval
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Alemanha
Telefone: +49-7262-92 49 0
Fax: +49-7262-92 49 11 4
E-mail: info@shure.de
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