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Megjegyzések a használatról

Hálózati bemeneti
aljzat

Ez a készülék nem rendelkezik porálló, freccsenő víztől védett vagy
vízálló tulajdonságokkal.

Szavatosság a felvett tartalomra
CHARGE jelző

Akkumulátortöltő
Kezelési útmutató

 jelzés az
akkumulátoron



BC-VW1
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 jelzés a töltőn

Akkumulátor

Hová ne helyezzük a készüléket

Ne helyezze a készüléket az alábbi típusú helyekre, sem működtetés, sem tárolás
céljából. Ellenkező esetben üzemzavar fordulhat elő.
ˎˎ Közvetlen napsugárzásnak kitett helyre, pl. a műszerfalra, vagy fűtőtest
közelébe, mert a készülék alakváltozást szenvedhet vagy meghibásodhat.
ˎˎ Erős rázkódásnak kitett helyre.
ˎˎ Ahol erős mágneses térnek vagy sugárzásnak van kitéve.
ˎˎ Túl sok homoknak kitett helyre.
Tengerparton, illetve egyéb olyan helyen, ahol homokfelhő keletkezhet, óvja a
készüléket a homok és a por hatásától. Üzemzavar fodulhat elő.

Óvintézkedések a használathoz

Printed in Czech Republic (EU)

A fali csatlakozóhoz
Hálózati vezeték
ˎˎ A BC-VW1 akkumulátortöltőt kizárólag „InfoLITHIUM” akkumulátorok
töltésére szabad használni (W-sorozat).
ˎˎ Az „InfoLITHIUM” akkumulátorokon (W-sorozat) fel van tüntetve a
jelölés.
ˎˎ Ezzel a készülékkel nem szabad nikkel-kadmium vagy nikkel fémhidrid
akkumulátort tölteni.
ˎˎ Az „InfoLITHIUM” a Sony Corporation védjegye.

Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai
Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi,
hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük,
hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére
kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének
helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása
segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz
vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
ˎˎ Az adattábla – mely a működési feszültséget, teljesítményfelvételt stb. jelzi – a
készülék alján található.
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A felvétel tartalmáért nem vállalunk kártérítési felelősséget, ha a felvétel vagy a
lejátszás nem az akkumulátor, az akkumulátortöltő stb. hibájából hiúsul meg.

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Sony hálózati akkumulátortöltőt.
Mielőtt használatba venné a készüléket, kérjük, gondosan olvassa végig ezt az
útmutatót, és őrizze meg.

FIGYELEM!
A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket
csapadék, nedvesség hatásának.
Óvja az akkumulátorokat az erős hőtől, pl. napsugárzástól, tűztől és hasonlótól.

FIGYELMEZTETÉS

ˎˎ A feltöltendő akkumulátort illessze megfelelően a töltőn kiképzett foglalatba.
ˎˎ Az akkumulátor védelme érdekében a feltöltés befejezésekor távolítsa el azt a
töltőből.
ˎˎ Ne ejtse el, és óvja a készüléket a mechanikai behatásoktól.
ˎˎ Tartsa távol a készüléket a tv-készüléktől vagy az AM-hullámsávú vevőtől.
A készülék zajt okozhat a közeli tv-készülék vagy rádió műsorában.
ˎˎ Használat után húzza ki a készülék hálózati vezetékét a hálózati aljzatból.
Kihúzáskor mindig a csatlakozódugót fogja meg, ne a vezetéket.
ˎˎ Ügyeljen arra, hogy semmilyen fémtárgy ne érjen hozzá a készülék fém
részegységeihez. Ellenkező esetben rövidzárlat keletkezhet, mely károsíthatja a
készüléket.
ˎˎ Külföldi utazás esetén ne csatlakoztassa ezt a készüléket feszültség-átalakítóhoz.
Túlmelegedés vagy egyéb üzemzavar keletkezhet.
ˎˎ Feltöltés közben, vagy közvetlenül azután a készülék és az akkumulátor forró
lehet.

Karbantartás

ˎˎ Ha a készülék beszennyeződik, törölje át egy száraz ruhával.
ˎˎ Ha a készülék erősen beszennyeződik, semleges kémhatású oldószeres vízzel
enyhén megnedvesített ruhával tisztítsa meg, majd törölje szárazra.
ˎˎ Ne használjon hígítószert, benzint, alkoholt stb., mivel ezek az anyagok
károsíthatják a készülék külső felületét.
ˎˎ Ha vegyszeres tisztítókendőt használ, olvassa el annak útmutatóját.
ˎˎ Ha maró hatású anyagot, pl. rovarirtót használ, vagy a készülék tartósan
gumival vagy hasonló viniltartalmú anyaggal érintkezik, a készülék károsodhat.

ˎˎ Ezt a készüléket könnyen elérhető hálózati aljzathoz kell csatlakoztatni. Ez
a készülék akkor is feszültség alatt áll, ha a CHARGE jelző nem világít. Ha
használat közben bármilyen probléma merül fel, azonnal húzza ki a hálózati
vezetéket a hálózati aljzatból.
ˎˎ Ne tegye szűk helyre, például fal és szekrény közé a hálózati tápegységet.

Az akkumulátor feltöltése

< Megjegyzés az EU irányelveket alkalmazó országok vásárlói számára >
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku)
gyártotta. A termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony
Deutschland GmbH (Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a
jogosult képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy jótállással kapcsolatos
ügyben, a különálló szerviz- vagy jótállási dokumentumokban megadott
címekhez forduljon.

2 Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a készülékhez, majd a
hálózati aljzathoz (Lásd a  ábrát).

1 Az akkumulátor behelyezése.

Helyezze az akkumulátort a töltőbe úgy, hogy az akkumulátoron lévő 
jelzés azonos irányba mutasson, mint a töltőn lévő  jelzés. Tolja a helyére
ütközésig az akkumulátort. (Lásd az  ábrát).
A CHARGE jelző (narancssárga) világít, és a töltés megkezdődik.
Amikor a CHARGE jelző kialszik, a normál töltés befejeződött (Normál
feltöltés).
A teljes feltöltéshez, mely az akkumulátor hosszabb használatát teszi lehetővé,
hagyja további 1 óráig az akkumulátort a töltőben (Teljes feltöltés).
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Az akkumulátor eltávolítása

A behelyezéssel ellenkező irányba mozgatva távolítsa el az akkumulárt a töltőből.

Töltési idő
Akkumulátor
Normál töltési
idő (kb.)

NP-FW50

Vegye ki a feltöltés alatt álló akkumulátort, majd helyezze vissza, és ellenőrizze,
megfelelően illeszkedik-e.
A CHARGE jelző újból villog:
Helyezzen be egy másik akkumulátort.

A CHARGE világítani kezd, nem
villog:
Ha a feltöltési folyamat végén a
CHARGE jelző kialszik, nincs semmi
probléma.

A CHARGE jelző újból villog:
A problémát ez a készülék okozza.

A CHARGE világítani kezd, nem
villog:
Ha a feltöltési folyamat befejezésekor
a CHARGE jelző kialszik, a
problémát az első akkumulátor
okozta.

250 perc

ˎˎ Az akkumulátor élettartamáról bővebben a fényképezőgép kezelési
útmutatójában olvashat.
ˎˎ A feltöltési idő függ az akkumulátor állapotától, illetve a környezeti
hőmérséklettől.
ˎˎ A feltüntetett időtartam a fényképezőgéppel lemerített akkumulátornak ezzel a
készülékkel történő feltöltésére vonatkozik, 25°C hőmérsékleten.

Feltöltési hőmérséklet
A feltöltés üzemi hőmérséklet-tartománya 0–40°C.
A legnagyobb hatékonyság érdekében a feltöltést javasolt 10–30°C
hőmérséklet-tartományban végezni.

Az akkumulátor gyors használatba vétele
Az akkumulátor már akkor is levehető a töltőről, és használatba vehető, ha
még nincs teljesen feltöltve. A töltési idő azonban jelentősen befolyásolja az
akkumulátor működési idejét.

Megjegyzések

ˎˎ Ha a CHARGE jelző nem világít, ellenőrizze, hogy az akkumulátort
megfelelően behelyezte-e ebbe a töltőbe.
ˎˎ Ha teljesen feltöltött akkumulátort helyez a töltőbe, a CHARGE jelző egyszer
felvillan, majd kialszik.
ˎˎ A régen nem használt akkumulátor feltöltése a szokásosnál hosszabb ideig
tarthat.
Az akkumulátor olyan országban vagy régióban tölthető, ahol a
hálózati váltakozó feszültség értéke 100–240 V, 50 Hz/60 Hz.
Külföldi utazás esetén ne csatlakoztassa ezt a készüléket feszültségátalakítóhoz. Túlmelegedés vagy egyéb üzemzavar keletkezhet.

Kérjük, keresse fel a vásárlás helyét a problémát okozó termékkel vagy
készülékkel.

Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a BC-VW1 típusú akkumulátortöltő a 2/1984.
(III. 10.) számú BkM-IpM. együttes rendeletben előírtak szerint megfelel a
következő műszaki jellemzőknek
Bemeneti feszültség és
teljesítmény
Kimenő feszültség és
áramerősség
Üzemi hőmérséklet
Tárolási hőmérséklet
Mértek
Tömeg
Mellékelt tartozékok

100–240 V, 50 Hz/60 Hz-es hálózati váltóáram
8–13 VA, 4,2 W
Akkumulátortöltő csatlakozó:
8,4 V egyenáram, 0,28 A
0–40°C
−20–60°C
Kb. 63 × 95 × 32 mm (szé × ma × mé)
Kb. 85 g
Akkumulátortöltő (BC-VW1) (1 db)
Hálózati vezeték (1 db)
Nyomtatott doumentumok

Hibaelhárítás

A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

Ha a CHARGE jelző villog, ellenőrizze az alábbi folyamatábrát.
Ha hosszú ideje nem használt akkumulátort helyez be, előfordulhat, hogy a
CHARGE jelző villog.
Ilyen esetben vegye ki az akkumulátort, majd helyezze be ismét, és indítsa el a
feltöltést.

Az

a Sony Corporation védjegye.

A CHARGE jelző kétféleképpen villog.
Lassú villogás: 1,5 másodpercenként felvillan
Gyors villogás: 0,15 másodpercenként felvillan
A végrehajtandó művelet a CHARGE jelző villogási módjától függ.
Ha a CHARGE folyamatosan, lassan villog
A feltöltés szünetel. Ez a készülék készenléti állapotban van.
Ha a környezeti hőmérséklet kívül esik a megadott üzemi tartományon, a feltöltés
önműködően kikapcsol.
Amikor a környezeti hőmérséklet újból visszatér a normál tartományba, a
CHARGE jelző világítani kezd, és a feltöltés megkezdődik.
A javasolt feltöltési hőmérséklet-tartomány 10–30°C.
Ha a CHARGE folyamatosan, gyorsan villog
Ellenőrizze az alábbi folyamatábrát.
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