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SBC800   
Battery Charger (Pengisi Daya Baterai)

PETUNJUK PENTING KESELAMATAN
BACA petunjuk ini.
SIMPAN petunjuk ini.
PATUHI semua peringatan.
IKUTI semua petunjuk.
JANGAN gunakan perangkat ini dekat dengan air.
CUKUP DIBERSIHKAN dengan kain lap kering.
JANGAN halangi semua bukaan ventilasi. Berikan jarak yang cukup dengan lubang udara yang cukup dan pasang 
sesuai petunjuk pabrik.
JANGAN pasang dekat dengan sumber panas seperti nyala api terbuka, radiator, kisi-kisi tungku pemanas, kompor, 
atau perangkat lain (termasuk amplifier) yang menghasilkan panas. Jangan taruh sumber api terbuka pada produk ini.
JANGAN abaikan tujuan keamanan steker terpolarisasi atau jenis pembumian. Steker terpolarisasi memiliki dua bilah 
di mana bilah yang satu lebih lebar dari yang lain. Steker jenis pembumian memiliki dua bilah dan tonjolan pembumian 
ketiga. Bilah yang lebih lebar atau tonjolan ketiga disediakan untuk keselamatan Anda. Jika steker yang disediakan 
tidak cocok dengan stopkontak Anda, hubungi petugas listrik untuk penggantian stopkontak yang sudah lama itu.
LINDUNGI kabel listrik agar aman dari injakan atau jepitan, terutama pada steker, stopkontak terbuka, dan titik yang 
menonjol dari perangkat.
HANYA GUNAKAN kelengkapan/aksesori yang ditetapkan pabrik.
GUNAKAN hanya dengan kereta dorong, penyangga, tripod, braket atau meja yang ditetapkan oleh pabrikan, atau 
yang dijual bersama perangkat tersebut. Bila menggunakan kereta dorong, gunakan secara hati-hati ketika 
memindahkan secara bersama-sama kereta dorong/perangkat tersebut untuk menghindari cedera karena perangkat 
terguling.

CABUT perangkat ini selama petir atau bila tidak digunakan untuk waktu yang lama.
SERAHKAN semua servis ke petugas ahli. Servis diperlukan apabila perangkat tersebut sudah rusak dalam cara apa 
pun, seperti kabel catu daya atau steker rusak, cairan tertumpah atau ada benda yang jatuh ke dalam perangkat, 
perangkat sudah terpapar hujan atau lembap, tidak bekerja normal, atau perangkat pernah jatuh.
JANGAN paparkan perangkat dengan tetesan dan percikan. JANGAN letakkan benda yang penuh dengan cairan, 
seperti pot bunga di atas perangkat tersebut.
Steker INDUK atau tusuk kontak harus tetap siap digunakan.
Kebisingan Perangkat ini yang bersumber dari udara tidak melebihi 70dB (A).
Perangkat dengan konstruksi KELAS I harus dihubungkan ke stopkontak soket INDUK dengan sambungan 
pembumian pengaman.
Untuk mengurangi risiko kebakaran atau sengatan listrik, jangan paparkan perangkat ini dengan hujan atau lembap.
Jangan coba-coba memodifikasi produk ini. Melakukannya dapat menyebabkan cedera diri dan/atau kerusakan 
produk.
Jalankan produk ini di dalam jarak suhu kerja yang ditetapkan.
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Simbol ini menunjukkan bahwa voltase berbahaya yang menimbulkan resiko atau sengatan terdapat di dalam 
unit ini.

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

PERINGATAN: Voltase pada peralatan ini membahayakan keselamatan. Komponen bagian dalam tidak dapat diservis pengguna. Serahkan semua servis ke 
petugas ahli. Sertifikasi keamanan tidak berlaku jika voltase kerja yang ditetapkan pabrik diubah.

Perhatian: Jangan menyalurkan pengisi daya dengan baterai yang disisipkan.

Peringatan: Jangan mengisi daya baterai di ruang tertutup tanpa ventilasi memadai.

Informasi Penting Produk
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.
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SBC800Charger (PengisiDaya SBC800)
Pengisi daya penyangga SBC800 menyimpan baterai SB900 dan di design untuk menyesuaikan dengan laci pasangan rak. 
Perangkat ini bisa digunakan di lokasi yang cocok dengan ruangan dan ventilasi yang cukup.

Fitur
Bisa mengisi daya sampai dengan delapan baterai SB900
Penyaluran kabel untuk penangangan yang lebih baik
Ikon LED untuk status baterai

Sudah Termasuk Komponen
Pengisi Daya SBC800
Catu Daya PS60

Tidak termasuk baterai SB900.

Daya
Hubungkan kabel daya DC ke jack input pada bagian bawah pengisi daya. Kencangkan mur pengunci dengan jari 
untuk pengaman sambungan.
Salurkan kabel sepanjang jalur yang diinginkan dan tekan ke dalam posisi yang aman.
Hubungkan kabel daya ke Adaptor AC.

PERINGATAN:

Jangan gunakan tang atau alat lainnya untuk mengencangkan mur pengunci. Kabel daya DC harus dihubungkan sebelum 
unit pengisi daya dipasang.
Jangan pasang unit catu daya sebelum sambungan DC dan pengisi daya berada dalam posisinya.
Setelah pengisi daya aman, pasang kabel daya ke stopkontak yang dibumikan dengan benar.
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SBC800 tidak memiliki sakelar daya. Bila sudah terpasang, pengisi daya siap. Lampu LED menyala setelah baterai 
dimasukkan.

Mengisi Daya
Untuk mengisi daya, masukkan baterai ke dalam kotak pengisi daya dengan sisi berlubang ke bawah. Lampu LED yang 
menyala menunjukkan status baterai.

Mengisi Daya Lampu LED Status

Deskripsi Lampu LED Warna Kondisi

Siap Digunakan

Hijau Terisi (99-100%)

Hijau dan Merah Sedang Mengisi (90-99%)

Mengisi Daya Merah Sedang mengisi (0- 90%)

Peringatan Kuning Baterai tidak dapat diisi*

* Baterai mungkin terlalu panas atau terlalu dingin untuk diisi.

Catatan: Simpan baterai dalam pengisi daya atau dalam kotak yang benar. Untuk melindungi terminal dari hubungan singkat, JANGAN tempatkan baterai 
dalam kotak atau kantong bersama benda-benda logam seperti paku, sekrup, atau kunci.
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Spesifikasi
Pengisian saat ini
750 mA

Waktu pengisian
50%=1 jam; 100%=3jam

Catu Daya Eksternal
PS60

Persyaratan-Persyaratan Daya
15 V DC, 3,33 Amaksimal

Dimensi
40 mm x 189.5 mm x 181 mm (1,6 in. x 7.1,4 in. x 7,1in.), H x W x D

Berat
540 g( 19oz.)

Sertifikasi
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
Global Compliance
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Germany
Telepon: +49-7262-92 49 0
Email: info@shure.de
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