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SBM910 SBM910M SBM920 -- Axient Char-
ging Module

SBM910, SBM910M, SBM920, SBC-AX
These charging modules are for use with the Shure SBRC battery charger.
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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 bateri-

as usadas.
• Baterias (a embalagem ou as baterias instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo como luz do sol, 

fogo etc.

Instalação
Os módulos de carga de mão e bodypack podem ser instalados de forma intercambiável no carregador.

Cuidado! Remova a alimentação e as baterias ao instalar os módulos de carga.

• Para remover um módulo, remova os 4 (quatro) parafusos de montagem e puxe.
• Para instalar, deslize o módulo na caixa (observando a orientação dos trilhos-guia) até que fique rente com a 

caixa.
• Recoloque os parafusos.

Acessórios Incluídos

Componentes Incluídos
Parafusos de Montagem (8) para Módulos de Carga (30B13476)
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Especificações
Dimensões

44 x 86 x 100 mm (1,8 x 3,4 x 4,0 pol.)

Alojamento

ABS moldado, Alumínio fundido

Peso

SBM910 102 g (3,6 oz.)

SBM910M 90,4 g (3,2 oz.)

SBM920 116,5 g (4,1 oz.)

SBC-AX 119 g (4,2 oz.)

Certificações
Atende aos requisitos essenciais das seguintes Diretivas Europeias:

• Diretiva WEEE 2002/96/EC como emendada pela 2008/34/EC.
• Diretiva RoHS 2011/65/EU.

Observação: Siga o esquema de reciclagem regional para resíduos eletrônicos.


