
SB902A
Oplaadbare batterij

The Shure rechargeable li-ion battery, SB902A, user guide.
Version: 1.0 (2021-E)
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SB902A   
Oplaadbare batterij

Oplaadbare lithium-ion batterij SB902A
De SB902A is een oplaadbare lithium-ion batterij die compatibel is met de handheld Shure GLX-D- en MXW-zenders.

WAARSCHUWING
Batterijpakketten kunnen exploderen of giftige stoffen afgeven. Gevaar voor brand of verbranding. Niet openen, indeuken, 
wijzigen, demonteren, tot boven 60 °C verwarmen of verbranden.
Volg de instructies van de fabrikant op.
Gebruik uitsluitend een Shure-lader om oplaadbare Shure-batterijen op te laden.
WAARSCHUWING: Explosiegevaar indien batterij door verkeerd exemplaar wordt vervangen. Uitsluitend vervangen met 
hetzelfde type of een gelijkwaardig type.
Stop nooit een batterij in uw mond. Neem bij doorslikken contact op met een arts of de plaatselijke eerste hulp.
Niet kortsluiten; dit kan brandwonden of brand opleveren.
Geen batterijpakketten opladen of gebruiken met andere dan oplaadbare Shure-batterijen.
Voer batterijpakketten op juiste wijze af. Raadpleeg de plaatselijke verkoper voor de juiste afvoermethode voor gebruikte 
batterijpakketten.
Batterijen (batterijpakketten of geplaatste batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan grote hitte, zoals direct zonlicht, 
vuur etc.
Dompel de batterij niet onder in vloeistof zoals water, drank of andere vloeistoffen.
Bevestig of plaats de batterij niet met omgekeerde polariteit.
Houd uit de buurt van kleine kinderen.
Gebruik geen afwijkende batterijen.
Verpak de batterij veilig voor het transport.

Batterijen bewaren
Als batterijen langer dan acht dagen ongebruikt blijven, moeten deze in een temperatuurgeregelde opslagruimte worden ge
legd. De aanbevolen opslagtemperatuur voor batterijen is 10 t/m 25 °C (50 t/m 77 °F).

Productgegevens
Batterijtype

Oplaadbaar lithium-ion

Nominale capaciteit
1350 mAh (5 Wh)
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Nominale spanning
3,7 V

Afmetingen
19 x 19 x 73 mm (0,75 x 0,75 x 2,87in.), H x B x D

Gewicht
45 g

Behuizing
Gegoten polycarbonaat

Laadtemperatuurbereik
0 °C

tot

45 °C (32 °F

tot

115 °F)

Bedrijfstemperatuurbereik
18 °C

tot

50 °C (0 °F

tot

122 °F)

Certificering
Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van alle toepasselijke Europese richtlijnen en komt in aanmerking voor CE-
markering.

Houd u aan de plaatselijke regels voor recycling van batterijen, verpakkingsmateriaal en elektronisch afval.

De CE-conformiteitsverklaring kan worden verkregen via: www.shure.com/europe/compliance

Erkende Europese vertegenwoordiger:
Shure Europe GmbH
Global Compliance
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Duitsland
Telefoon: +49-7262-92 49 0
E-mail: info@shure.de
www.shure.com
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Opmerking: Het product bevat geen kwik.
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