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Bateria Recarregável

The Shure rechargeable li-ion battery, SB902A, user guide.
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SB902A   
Bateria Recarregável

Bateria Recarregável de Íon de Lítio SB902A
A SB902A é uma bateria Recarregável de Íon de Lítio compatível com os transmissores manuais GLX-D e MXW da Shure.

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.

Armazenamento das Baterias
Se for necessário armazenar as baterias por mais de oito dias, coloque-as em uma área de armazenamento com temperatura 
controlada. A temperatura de armazenamento recomendada para a bateria é de 10 a 25 °C (50 a 77 °F).

Especificações
Tipo de Bateria

Li-íon Recarregável

Capacidade Nominal
1350 mAh (5 Wh)

Tensão Nominal
3,7 V
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Dimensões
19 x 19 x 73 mm (0,75 x 0,75 x 2,87pol.), A x L x P

Peso
45 g

Alojamento
Policarbonato moldado

Faixa de Temperatura de Carga
0 °C

a

45 °C (32 °F

a

115 °F)

Faixa de Temperatura de Operação
-18 °C

a

50 °C (0 °F

a

122 °F)

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

Siga o esquema de reciclagem de sua região para baterias, embalagem e resíduos eletrônicos.

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

Representante Autorizado Europeu:
Shure Europe GmbH
Global Compliance
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Alemanha
Telefone: +49-7262-92 49 0
E-mail: info@shure.de
www.shure.com

Observação: O produto não contém mercúrio.
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