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SBC800   
شاحن البطارية

تعليمات مهمة للسالمة
.اقرأ هذه التعليمات

.احتفظ بهذه التعليمات
.انتبه لجميع التحذيرات

.اتبع جميع التعليمات
.ال تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء

.نظفه باستخدام قماشة جافة فقط
.اترك مساحات كافية للتهوية المالئمة واحرص على القيام بالتثبيت بما يتفق مع التعليمات الواردة من الجهة المصنعة .تجنب سد أي فتحات للتهوية

التي )بما فيها المكبرات( تجنب التثبيت بالقرب من أي مصادر حرارية مثل اللهب المكشوفة أو الرادياتير أو منافذ الحرارة أو المواقد أو غيرها من األجهزة
.تجنب وضع أي مصادر مكشوفة للهب على المنتج .تصدر عنها حرارة

والقابس األرضي به .القابس المستقطب به شفرتان إحداهما أعرض من األخرى .تجنب العبث بعنصر السالمة المتوفر في القابس المستقطب أو المؤرض
وإذ لم يالئم القابس الملحق بالجهاز المقبس لديك، فاطلب مساعدة من فني .والشفرة العريضة والسن الثالث متوفران لسالمتك .شفرتان وسن تأريض ثالث

.كهربي الستبدال المقبس القديم
.احم سلك التيار الكهربي من المشي عليه أو الضغط عليه خاصة عند القابس أو المقبس المناسب أو نقطة خروجه من الجهاز

.الملحقات التي تحددها شركة التصنيع/ال تستخدم إال التوصيالت
عند استخدام عربة، توخى .ال تستخدم إال العربة أو الحامل أو الحامل الثالثي القوائم أو الكتيفة أو الطاولة التي تحددها شركة التصنيع أو المباعة مع الجهاز

.الحرص عند تحريك العربة وعليها الجهاز لتجنب اإلصابة الناتجة عن انقالب العربة أو الجهاز

.انزع قابس الجهاز أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم استخدام الجهاز لفترات طويلة
تعد الصيانة ضرورية في حالة تعرض الجهاز للتلف بأي طريقة كانت، مثل؛ تلف كبل أو قابس اإلمداد .ل جميع أعمال الصيانة إلى فريق صيانة مؤهلّحو

بالتيار أو انسكاب السوائل أو سقوط أجسام على الجهاز أو في حالة تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة أو إذا كان الجهاز ال يعمل على النحو الطبيعي أو في حالة
.سقوطه

.ال تضع أواني مملوءة بالسوائل، مثل المزهرية، فوق الجهاز .تجنب تعريض الجهاز لقطرات الماء أو رشاشه
.يجب أن يظل قابس الموصل الرئيسي أو وصلة الجهاز جاهزة لالستخدام في الحال

).أمبير( ديسيبل 70 ال تتجاوز الضوضاء المحمولة هوائيًـا
.بمقبس المأخذ الرئيسي عن طريق وصلة تأريض وقائي I يجب توصيل األجهزة التي تركيبها من الفئة

.لتجنب خطر حدوث حريق أو صدمة كهربية، ال تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة
.أو تعطل المنتج/فقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابة جسدية و .ال تحاول تعديل هذا المنتج

.شغّـل هذا المنتج ضمن نطاق درجة حرارة التشغيل المحددة

.يشير هذا الرمز إلى تضمن هذه الوحدة على فولتية خطيرة قد تؤدي إلى صدمة كهربية

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

وال تسري شهادات السالمة .يرجى إحالة جميع أعمال الصيانة إلى فنيي الصيانة المؤهلين .وال يوجد بداخل الجهاز قطع يمكن للمستخدم صيانتها بنفسه .ا على الحياةًتشكّـل فولتية هذا الجهاز خطر :تحذير
.عند تغيير فولتية التشغيل عن ما تم ضبطه في المصنع

.ال تنقل الشواحن والبطاريات مدخلة في موضعها :تنبيه
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.ال تشحن البطاريات في المساحات المرفقة دون وجود تهوية سليمة :تحذير

معلومات مهمة حول المنتج
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 البطارية .وحزم البطارية المصممة له Shure استخدم شاحن البطارية هذا فقط مع وحدات شحن

.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

SBC800 الشاحن
ويمكن استخدامه في أي مكان .وهو مصمم خصيصًـا ليتناسب مع الدرج المُـثبت على حامل SB900 على ثماني بطاريات SBC800 يحتوي الشاحن المتعدد

.مناسب يتوافر به مساحة كافية وتهوية مالئمة

الميزات
SB900 يُـستخدم لشحن ما يصل إلى ثمان بطاريات

مسار للكابل لتركيب األسالك على نحو أفضل
مضيئة لإلشارة إلى حالة البطارية LED رموز

المكونات المضمّـنة
SBC800 الشاحن

PS60 مصدر إمداد بالطاقة
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.غير مضمنة SB900 البطاريات

التشغيل
.أحكم ربط صامولة القفل يدويًـا لضمان سالمة التوصيل .وصل كابل طاقة تيار مباشر بمقبس اإلدخال الموجود بالجزء السفلي من الشاحن

.أدر الكابل تجاه القناة المطلوبة واضغط في المكان المخصص له إلحكام تثبيته
.وصل كابل الطاقة بمحول تيار متردد

:تحذير

.ينبغي توصيل كابل طاقة التيار المباشر قبل تثبيت وحدة الشاحن .تجنب استخدام الزرادية أو أي أدوات أخرى إلحكام ربط صامولة القفل
.تجنب توصيل وحدة إمداد الطاقة إلى أن يتم ثبات وصلة التيار المباشر والشاحن في مكانهما الصحيح

.بعد إحكام تثبيت الشاحن، وصل كابل الطاقة بمأخذ كهربائي مؤرض بشكل صحيح
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.يضيء المؤشر بعد إدخال البطاريات .ا لالستخدامًعند التوصيل بالكهرباء، يكون الشاحن جاهز .على مفتاح تشغيل SBC800 ال يحتوي الشاحن

الشحن
.لإلشارة إلى حالة البطارية LED تضيء مؤشرات .لبدء شحن البطاريات، ضعها في فتحات الشحن بحيث تكون الجوانب المخددة ألسفل

لحالة الشحن LED مؤشرات
الحالةاللونالمؤشرالوصف

جاهز لالستخدام
%)100-99( تم الشحنأخضر

%)99-90( جاري الشحنأخضر وأحمر

%)90 -0( جاري الشحنأحمرالشحن

*يتعذر شحن البطاريةأصفرتحذير

.قد تكون البطارية ساخنة للغاية أو باردة للغاية ليتم شحنها *

لحماية أطراف الكابالت من حدوث قصور، تجنب وضع البطاريات في صندوق أو وعاء توجد به أجسام معدنية مثل المسامير أو البراغي أو .ينبغي تخزين البطاريات في الشاحن أو في حاوية مناسبة :مالحظة
.المفاتيح
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المواصفات
تيار الشحن

أمبير 750

زمن الشحن
ساعات 3%=100 ;ساعة 1=50%

مصدر إمداد طاقة خارجي
PS60

متطلبات الطاقة
أالحد األقصى 3.33 ,فولت تيار مباشر 15

األبعاد
البُـعد × العرض × الطول ),بوصةx 7.1 بوصة x 7.1.4 بوصة 1.6( مم x 181 مم x 189.5 مم 40

الوزن
)أونصة19 (جرام 540

شهادات االعتماد
.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

Global Compliance
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12

75031 Eppingen, Germany
0 49 92-7262-49 :هاتف

info@shure.de :البريد اإللكتروني
www.shure.com
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