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ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ
Прилад не буде від'єднано від джерела живлення змінного струму,
поки він буде під'єднаний до стінної розетки (штепсельної розетки),
навіть якщо сам прилад буде вимкнено.
<Примітка для покупців у країнах, де діють директиви ЄС>
Цей виріб виготовлено компанією Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan (Японія). Уповноваженим
представником з питань електромагнітної сумісності та безпеки
виробу є компанія Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany (Німеччина). З будь-яких питань стосовно
обслуговування або гарантії звертайтеся за адресами, наданими в
окремій сервісній та гарантійній документації.

Battery Charger
Зарядное
Устройство

Для споживачів з Європи

Посібник з експлуатації
Инструкция по эксплуатации

Переробка старого електричного та електронного
обладнання (директива діє у межах країн
Європейського союзу та інших країн Європи з
системами роздільного збору відходів)
Наявність такої емблеми на продукті або на його
упаковці вказує на те, що цей продукт не є побутовим
відходом. Його потрібно передати до відповідного
пункту збору електричного та електронного
обладнання для переробки. Забезпечив належну переробку цього
продукту, ви допоможете запобігти потенційно негативним
наслідкам впливу на зовнішнє середовище та людське здоров’я,
які спричиняються невідповідною переробкою цього продукту.
Переробка матеріалів допоможе зберегти природні ресурси. Для
отримання детальної інформації про переробку цього продукту
зверніться до органу місцевої адміністрації, служби переробки
побутових відходів або до магазину, в якому ви придбали продукт.
ˎˎ Фірмова табличка, на якій вказано робочу напругу,
енергоспоживання, тощо, розміщується на нижній стороні.

BC-TRN2

Інформація для споживачів в Україні
Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження
використання деяких небезпечних речовин в електричному та
електронному обладнанні
(постанова КМУ від 03.12.2008 № 1057).
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Виробник:
Sony Corporation 1-7-1, Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan, 108-0075
Уповноважений представник в Україні:
ТОВ «Соні Україна», вул. Спаська 30, м. Київ, 04070, Україна.

Вiдноситься лише до зарядного пристрою
ˎˎ Зарядний пристрій BC-TRN2 можна використовувати тільки для
зарядки акумуляторів “InfoLITHIUM” типу G/типу T/типу R/
типу D) та літій-іонних акумуляторів (типу N/типу G/типу D).
ˎˎ Призначений для використання з сумісними акумуляторами
Sony.
ˎˎ Даний пристрій не можна використовувати для зарядки нікелькадмієвих або нікель-металогідридних акумуляторів.
ˎˎ “InfoLITHIUM” є товарним знаком Sony Corporation.
ˎˎ Зарядное устройство BC-TRN2 можно использовать только для
зарядки аккумуляторов “InfoLITHIUM” (тип G/тип T/тип R/тип
D) и литиево-ионных аккумуляторов (тип N/тип G/тип D).
ˎˎ Предназначено для использования с совместимыми
аккумуляторами Sony.
ˎˎ Данное устройство нельзя использовать для зарядки никелькадмиевых или никель-металлогидридных аккумуляторов.
ˎˎ “InfoLITHIUM” является товарным знаком Sony Corporation.
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До стінної розетки
К сетевой розетке

Обладнання відповідає вимогам:
ˎˎ Технічного регламенту безпеки низьковольтного електричного
обладнання (постанова КМУ від 29.10.2009 № 1149);
ˎˎ Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання
(постанова КМУ від 29.07.2009 № 785).

Примітки щодо використання
Даний пристрій не є захищеним від пилу, крапель або води.

Гарантія щодо записаного контенту

Записаний контент не компенсується, якщо запис або програвання
не було виконано через несправність даного пристрою.

Місця, де забороняється розміщувати
даний пристрій

Не розміщуйте даний пристрій у будь-якому з наступних місць,
незалежно від того, використовується він або зберігається. Це може
призвести до несправності.
ˎˎ Під прямим сонячним світлом, наприклад, на щитку управління
автомобіля або поряд з нагрівачем, що може привести до
деформації або несправності даного пристрою
ˎˎ У місцях з надмірною вібрацією
ˎˎ У місцях, що знаходяться під впливом сильного
електромагнітного поля або радіоактивного випромінення
ˎˎ У місцях з надмірною кількістю піску
На морському узбережжі та інших місцях з великою кількістю
піску, де виникають клуби пилу, захистіть даний пристрій від
піску та пилу. Інакше це може призвести до несправності.

Застережні заходи щодо використання

ˎˎ Під'єднайте даний пристрій до доступної стінної розетки
(штепсельної розетки). Навіть якщо індикатор CHARGE даного
пристрою не горить, живлення при цьому не вимкнено. В разі
виникнення будь-якої проблеми під час використання даного
пристрою від'єднайте його від стінної розетки (штепсельної
розетки), щоб вимкнути живлення.
ˎˎ Не використовуйте даний пристрій у тісному місці, наприклад,
між стіною та меблями.
ˎˎ Щільно прикріпіть акумулятор до даного пристрою під час
зарядки акумулятора.
ˎˎ Якщо неправильно прикріпити акумулятор, це може призвести до
пошкодження контактного роз'єму акумулятора.
ˎˎ Щоб захистити акумулятор, від'єднайте його від даного пристрою
після закінчення зарядки.
ˎˎ Бережіть даний пристрій від падіння та ударів.
ˎˎ Тримайте даний пристрій подалі від телевізора або AM-приймача.
У випадку розміщення поряд з телевізором або радіоприймачем
на них можуть вплинути перешкоди від даного пристрою.
ˎˎ Вимкніть даний пристрій зі стінної розетки (штепсельної розетки)
після його використання. Для від'єднання шнура живлення
(проводу джерела живлення) потягніть його за штепсельну
вилку. Ніколи не тягніть за сам шнур живлення (провід джерела
живлення).
ˎˎ Слідкуйте за тим, щоб будь-які металеві предмети не торкалися
металевих деталей даного пристрою. У випадку контакту може
виникнути коротке замикання, що призведе до пошкодження
даного пристрою.
ˎˎ Не під’єднуйте даний пристрій до адаптера напруги (конвертера
для подорожей) під час закордонних подорожей. Це може
призвести до перегрівання або іншої несправності.
ˎˎ Акумулятор та даний пристрій можуть бути теплими під час
зарядки або безпосередньо після неї.

Обслуговування

Шнур живлення
Шнур питания

Дякуємо за придбання зарядного пристрою Sony.
Перед початком роботи з зарядним пристроєм, будь ласка,
уважно прочитайте даний посібник і збережіть його для довідок у
майбутньому.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Щоб зменшити небезпеку займання або ураження електричним
струмом, не допускайте потрапляння на апарат дощу або вологи.
Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом, не
відкривайте корпус.
Уникайте впливу на акумулятори надмірного тепла, наприклад
сонячного світла, вогню та iн.
Щоб зменшити ризик займання або ураження електричним
струмом,
1) не допускайте потрапляння на апарат дощу або вологи.
2) не розміщуйте на апараті речі, заповнені рідиною, наприклад,
вази.
Ремонтувати апарат дозволяється тільки кваліфікованому
персоналу.

УВАГА

ˎˎ Використовуйте розташовану поблизу стінну розетку (штепсельну
розетку) під час використання даного пристрою. Навіть якщо
індикатор CHARGE даного пристрою не горить, живлення при
цьому не вимкнено. В разі виникнення будь-якої проблеми під
час використання даного пристрою від'єднайте його від стінної
розетки (штепсельної розетки), щоб вимкнути живлення.
ˎˎ Не використовуйте даний пристрій у тісному місці, наприклад,
між стіною та меблями.

ˎˎ У випадку забруднення даного пристрою протріть його за
допомогою м'якої сухої тканини.
ˎˎ У випадку сильного забруднення даного пристрою протріть
його за допомогою тканини з додаванням невеликої кількості
нейтрального миючого засобу, а потім витріть насухо.
ˎˎ Не використовуйте розчинників, бензину, спирту, тощо, оскільки
це призведе до пошкодження поверхні даного пристрою.
ˎˎ В разі використання хімічних чистячих серветок зверніться до
інструкції з їхньої експлуатації.
ˎˎ Використання летючих розчинників, наприклад, інсектициду, або
тривалий контакт даного пристрою з гумовими або вініловими
виробами може призвести до руйнування або пошкодження
даного пристрою.

Зарядка акумулятора
Зарядка акумулятора виконується шляхом його прикріплення до
даного пристрою.

1 Прикріпіть акумулятор.
Перед прикріпленням
В разі використання акумулятора типу G, перед прикріпленням
його до даного пристрою виконайте наступну процедуру.
* У випадку використання акумулятора типу N, типу T, типу R
або типу D, наступну процедуру виконувати не потрібно.
Підніміть важіль перемикання вгору (див. малюнок -1).
Притисніть важіль перемикання до місця с позначкою  на
малюнку,
поки він не защіпиться на місці (див. малюнок -2).
Прикріплення акумулятора
Розташуйте акумулятор таким чином, щоб позначка на ньому 
була з тієї ж сторони, що й позначка на зарядному пристрої , та
вставте акумулятор в напрямку стрілки (див. малюнок -1).
(На малюнку показано акумулятор типу N.)
Після вставлення його до кінця, злегка натисніть його в
напрямку стрілки, поки він не защіпиться на місці (див. малюнок
-2).

2 Під'єднайте шнур живлення (провід джерела живлення)
до даного пристрою, а потім до стінної розетки
(штепсельної розетки) (див. малюнок ).

Загориться індикатор CHARGE (оранжевий) і почнеться зарядка.
Після того, як індикатор CHARGE погасне, звичайну зарядку
буде закінчено (Звичайна зарядка).

Щоб виконати повну зарядку, яка дозволяє використовувати
акумулятор довше, ніж звичайно, залиште акумулятор на місці
приблизно ще на одну годину (Повна зарядка).

Від'єднання акумулятора

Підніміть акумулятор вгору та від'єднайте його.

Час зарядки

У наступній таблиці показано час зарядки повністю розрядженого
акумулятора.
Акумулятор

NP-BN1

NP-BN

85

95

Час
звичайної
зарядки

NP-FT1/
NP-BG1/
NP-BD1/
NP-FG1
NP-FD1
135

NP-FR1

80

145

ˎˎ Приблизний час у хвилинах до повної зарядки розрядженого
акумулятора (Час повної зарядки).
ˎˎ Цифри в дужках означають час звичайної зарядки (Час звичайної
зарядки).
ˎˎ Для отримання більш детальної інформації щодо часу роботи
від акумулятора, див. інструкцію з експлуатації цифрової
фотокамери.
ˎˎ Час зарядки може відрізнятися в залежності від стану
акумулятора або зовнішньої температури.
ˎˎ Вказаний час наведено для зарядки акумулятора, який було
розряджено на цифровій фотокамері, за допомогою даного
пристрою при зовнішній температурі 25 °C.

Температура зарядки
Діапазон температури для зарядки становить від 0 °C до 40 °C.
Для максимальної ефективності акумулятора рекомендований
діапазон температури під час зарядки становить від 10 °C до 30
°C.

Швидке використання акумулятора
Акумулятор можна від'єднати від даного пристрою і
використовувати навіть в тому випадку, якщо зарядку не завершено.
Однак час зарядки вплине на час роботи від акумулятора.

Примітки

ˎˎ Якщо індикатор CHARGE не горить, перевірте, чи щільно
прикріплено акумулятор до даного пристрою.
ˎˎ У випадку встановлення повністю зарядженого акумулятора
індикатор CHARGE загориться один раз, а потім погасне.
ˎˎ Акумулятор, який не використовувався протягом тривалого часу,
може заряджатися довше, ніж звичайно.
Даний пристрій підтримує напругу, що використовується по
всьому світові, від 100 В до 240 В.
Не використовуйте електронний трансформатор напруги,
оскільки це може призвести до несправності.

Пошук та усунення несправностей
У випадку мигання індикатора CHARGE скористайтесь наступною
схемою.
Індикатор CHARGE мигає двома різними способами.
Мигає повільно: Повторно вмикається та вимикається кожні 1,5
секунди
Мигає швидко: Повторно вмикається та вимикається кожні 0,15
секунди
Дії, які слід виконати, залежать від того, як мигає індикатор
CHARGE.
Якщо індикатор CHARGE продовжує мигати повільно
Зарядку призупинено. Даний пристрій знаходиться в стані
очікування.
Якщо температура в помешканні вийде за межі допустимого
діапазону, зарядка автоматично припиниться.
Після повернення температури в помешканні до допустимого
діапазону індикатор CHARGE загориться і зарядка продовжиться.
Рекомендується заряджати акумулятор при температурі від 10 °C до
30 °C.
Якщо індикатор CHARGE продовжує мигати швидко
У випадку зарядки акумулятора вперше в одній з наступних
ситуацій, індикатор CHARGE може мигати швидко.
В такому випадку від'єднайте акумулятор від даного пристрою,
знову прикріпіть його на місце і почніть зарядку.
 Якщо акумулятор не використовувався протягом тривалого
часу
 Якщо акумулятор було залишено встановленим в камеру
протягом тривалого часу
 Безпосередньо після придбання
Якщо індикатор CHARGE продовжує швидко мигати, скористайтесь
наступною схемою.
Від’єднайте акумулятор, який заряджається, а потім щільно прикріпіть
його знову.
Індикатор CHARGE знову мигає:
Встановіть інший акумулятор.

Індикатор CHARGE знову мигає:
Проблема з даним пристроєм.

Індикатор CHARGE загорається
і потім не мигає:
Якщо індикатор CHARGE гасне
через те, що час зарядки минув, це
не є проблемою.

Індикатор CHARGE загорається і
потім не мигає:
Якщо індикатор CHARGE гасне
через те, що час зарядки минув,
проблема у акумуляторі, який
було встановлено першим.

Зверніться до найближчого дилера Sony стосовно виробу, який може мати
проблему.

Технічні характеристики
Вхідні параметри

100 В - 240 В змінного струму 50 Гц/60 Гц
11 ВА - 15 ВА 6 Вт
Вихідні параметри
Контактний роз'єм зарядки акумулятора:
4,2 В постійного струму 0,7 А
Робоча температура
Від 0 °C до 40 °C
Температура зберігання Від –20 °C до +60 °C
Розміри (приблиз.)
47 мм × 42 мм × 72 мм (ш/в/г)
Маса
Приблиз. 67 г
Комплектність
Зарядний пристрій (BC-TRN) (1)
постачання
Шнур живлення змінного струму (1)
Набір друкованої документації
Конструкція і технічні характеристики можуть бути змінені без
повідомлення.
Дата виготовлення вказана на фiрмовiй табличцi. Перші чотири
цифри означають рік виготовлення, а наступні дві цифри означають
місяць виготовлення.

Благодарим за приобретение зарядного устройства Sony.
Перед эксплуатацией зарядного устройства внимательно
ознакомьтесь с данным руководством и сохраните его для
последующего использования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для уменьшения опасности возгорания или поражения
злектрическим током не подвергайте аппарат воздействию дождя
или влаги.
Во избежание поражения электрическим током не открывайте
корпус.
Не подвергайте аккумуляторные батареи воздействию интенсивного
солнечного света, огня или какого-либо источника излучения.
Для уменьшения риска возгорания или поражения электрическим
током,
1) не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.
2) н
 е размещайте на аппарате предметы, заполненные водой,
например вазы.
Техническое обслуживание должно производиться только
квалифицированным персоналом.

ВНИМАНИЕ

ˎˎ Для подключения данного устройства используйте ближайшую
сетевую розетку. Питание данного устройства не отключается
даже тогда, когда выключен индикатор CHARGE. При
возникновении какой-либо проблемы во время использования
данного устройства, отсоедините его от сетевой розетки, чтобы
отключить питание.

ˎˎ Не используйте данное устройство в тесном месте, например,
между стеной и мебелью.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Станция не считается отключенной от источника переменного тока,
если она подключена к сетевой розетке, даже в том случае, если сама
станция выключена.
< Примечание для покупателей в странах, где действуют
директивы ЕС >
Производителем данного устройства является корпорация
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Уполномоченным представителем по электромагнитной
совместимости (EMC) и безопасности изделия является компания
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. По вопросам обслуживания и гарантии обращайтесь по
адресам, указанным в соответствующих документах.

Для пользователей в Европе
Утилизaция электрического и электронного
оборудования (директива применяется в странах
Eвpоcоюзa и других европейских странах, где
действуют системы раздельного сбора отходов)
Дaнный знак на устройстве или его упаковке
обозначает, что данное устройство нельзя
утилизировать вместе с прочими бытовыми
отходами. Eго следует сдать в соответствующий
приемный пункт переработки электрического и электронного
оборудования. Heпpaвильнaя утилизация данного изделия может
привести к потенциально негативному влиянию на окружающую
среду и здоровье людей, поэтому для предотвращения подобных
последствий необходимо выполнять специальные требования
по утилизации этого изделия. Пepepaботкa данных материалов
поможет сохранить природные ресурсы. Для получения более
подробной информации о переработке этого изделия обратитесь
в местные органы городского управления, службу сбора бытовых
отходов или в магазин, где было приобретено изделие.
ˎˎ На фирменной табличке, расположенной на нижней стороне,
указаны рабочее напряжение, потребляемая мощность и т.п.

Примечания относительно
использования
Данное устройство не является пылезащищенным,
брызгозащищенным и водонепроницаемым.

Гарантия относительно записанной
информации

Содержимое записи не может быть компенсировано, если запись
или воспроизведение не были выполнены из-за неисправности
данного устройства.

Места, в которые запрещено помещать
данное устройство

Не помещайте данное устройство в каком-либо из следующих мест
независимо от того, используется оно или хранится. Это может
привести к неисправности.
ˎˎ Места, находящиеся под воздействием прямого солнечного света,
например на приборной панели или возле обогревательных
приборов, поскольку это может привести к деформации данного
устройства или его неисправности
ˎˎ Места с чрезмерной вибрацией
ˎˎ Места, находящиеся под воздействием сильного
электромагнитного или радиационного излучения
ˎˎ Места с чрезмерным содержанием песка
Защищайте данное устройство от песка и пыли в таких местах,
как морской пляж и другие песчаные зоны или в местах, где могут
возникать облака пыли. При этом существует риск возникновения
неисправности.

Меры предосторожности во время
использования

ˎˎ Подключите данное устройство к доступной сетевой розетке.
Питание данного устройства не отключается даже тогда, когда
выключен индикатор CHARGE. При возникновении какойлибо проблемы во время использования данного устройства,
отсоедините его от сетевой розетки, чтобы отключить питание.
ˎˎ Не используйте данное устройство в тесном месте, например,
между стеной и мебелью.
ˎˎ Плотно вставляйте аккумулятор в данное устройство во время
зарядки аккумулятора.
ˎˎ Неправильная установка аккумулятора может привести к
повреждению его разъема.
ˎˎ В целях защиты аккумулятора извлеките его из данного
устройства после окончания зарядки.
ˎˎ Не роняйте данное устройство и не подвергайте его ударам.
ˎˎ Не приближайте данное устройство к телевизорам или AMприемникам.
Размещение данного устройства вблизи телевизора или
радиоприемника может привести к появлению помех.
ˎˎ Отсоедините данное устройство от сетевой розетки после
использования. Для отсоединения шнура питания потяните его за
штекер. Никогда не тяните за сам шнур питания.
ˎˎ Убедитесь в том, что никакие металлические предметы не
касаются металлических частей данного устройства. В противном
случае может произойти короткое замыкание и данное устройство
может быть повреждено.
ˎˎ Не подсоединяйте данное устройство к адаптеру напряжения
(дорожному конвертеру) для путешествий за границу. Это может
привести к перегреву устройства или другим неисправностям.
ˎˎ Аккумулятор и данное устройство могут быть теплыми во время
зарядки или сразу после нее.

Уход за данным устройством

ˎˎ Если устройство загрязнится, вытрите его мягкой сухой тканью.
ˎˎ Если устройство загрязнится очень сильно, вытрите его тканью,
смоченной небольшим количеством нейтрального очистителя, а
затем вытрите насухо.
ˎˎ Не используйте растворители, бензин, спирт и т.п., так как это
может привести к повреждению поверхности данного устройства.
ˎˎ При использовании химических салфеток обратитесь к
инструкции по их применению.
ˎˎ Использование летучих растворителей, например, инсектицидов
или длительный контакт данного устройства с резиновыми
или виниловыми изделиями может привести к порче или
повреждению данного устройства.

Зарядка аккумулятора
Зарядка аккумулятора выполняется путем его установки в данное
устройство.

1 Вставьте аккумулятор.
Перед установкой
При использовании аккумулятора типа G перед его установкой в
данное устройство выполните следующую процедуру.
* При использовании аккумулятора типа N, типа T, типа R или
типа D данную процедуру выполнять не нужно.
Поднимите вверх рычажок переключения (см. рисунок -1).
Прижмите рычажок переключения к точке, обозначенной на
рисунке символом , до щелчка (см. рисунок -2).
Порядок подсоединения аккумулятора
Совместите символ  на аккумуляторе с символом  на
зарядном устройстве и вставьте аккумулятор в направлении
стрелки (см. рисунок -1).
(На рисунке показан аккумулятор типа N.)
После того как аккумулятор будет вставлен до упора, слегка
нажмите его в направлении стрелки, пока он не защелкнется на
месте (см. рисунок -2).

2 Подсоедините шнур питания к данному устройству, а
затем к сетевой розетке (см. рисунок ).

Загорится индикатор CHARGE (оранжевый) и зарядка начнется.
Когда индикатор CHARGE погаснет, нормальная зарядка будет
завершена (Нормальная зарядка).
Для выполнения полной зарядки, которая позволяет
пользоваться аккумулятором дольше, чем обычно, оставьте
аккумулятор на месте приблизительно еще не один час (Полная
зарядка).

Извлечение аккумулятора

Поднимите аккумулятор вверх и извлеките его.

Время зарядки

В следующей таблице показано время зарядки полностью
разряженного аккумулятора.
Аккумулятор

NP-BN1

NP-BN

Время
нормальной
зарядки

85

95

NP-FT1/
NP-BG1/
NP-BD1/
NP-FG1
NP-FD1
135

80

NP-FR1
145

ˎˎ Приблизительное время в минутах до полной зарядки пустого
аккумулятора (время полной зарядки).
ˎˎ Цифры в скобках показывают время, необходимое для
нормальной зарядки (время нормальной зарядки).
ˎˎ Подробные сведения относительно срока службы аккумулятора
приведены в инструкции по эксплуатации цифровой фотокамеры.
ˎˎ Время зарядки может отличаться в зависимости от состояния
аккумулятора или температуры окружающей среды.
ˎˎ Показанное время приведено для случая зарядки пустого
аккумулятора, разряженного с помощью цифровой фотокамеры, и
использования данного устройства при температуре 25 °C.

Температура во время зарядки
Диапазон температур для зарядки составляет от 0 °C до 40
°C. Для обеспечения максимальной производительности
аккумулятора рекомендуемый диапазон температур во время
зарядки составляет от 10 °C до 30 °C.

Быстрое использование аккумулятора
Аккумулятор можно извлечь из данного устройства и использовать
его даже в том случае, если зарядка не завершена. Время зарядки,
однако, оказывает влияние на срок, в течение которого аккумулятор
можно будет использовать.

Примечания

ˎˎ Если индикатор CHARGE не загорается, проверьте, плотно ли
вставлен аккумулятор в данное устройство.
ˎˎ При установке полностью заряженного аккумулятора индикатор
CHARGE загорится на некоторое время, а затем погаснет.
ˎˎ Зарядка аккумулятора, не использовавшегося в течение
длительного периода, может занять больше времени, чем обычно.
Данное устройство поддерживает используемое во всем мире
напряжение от 100 В до 240 В.
Не используйте электронный трансформатор напряжения,
поскольку это может привести к неисправности.

Поиск и устранение
неисправностей
В случае мигания индикатора CHARGE выполните проверку по
следующей схеме.
Индикатор CHARGE мигает двумя способами.
Медленно мигает: Периодически загорается и гаснет каждые 1,5
секунды
Быстро мигает: Периодически загорается и гаснет каждые 0,15
секунды
Действие, которое необходимо предпринять, зависит от способа
мигания индикатора CHARGE.
Если индикатор CHARGE продолжает медленно мигать
Зарядка приостановлена. Данное устройство находится в состоянии
ожидания.
Если температура в помещении выйдет за пределы
соответствующего диапазона температуры, зарядка будет
остановлена автоматически.
Когда температура в помещении вернется к соответствующему
диапазону, индикатор CHARGE загорится и зарядка будет начата
снова.
Рекомендуется заряжать аккумулятор при температуре от 10 °C до
30 °C.
Если индикатор CHARGE продолжает быстро мигать
Во время зарядки аккумулятора в первый раз в одной из
следующих ситуаций, лампочка CHARGE может быстро мигать.
Если это произойдет, снимите аккумулятор с данного устройства,
прикрепите его и зарядите снова.
 Аккумулятор длительное время не использовался
 Аккумулятор длительное время оставался установленным в
камере
 Сразу после покупки
Если лампочка CHARGE будет продолжать быстро мигать,
выполните проверку по следующей схеме.
Извлеките заряжаемый аккумулятор, а затем снова плотно вставьте его.
Индикатор CHARGE снова
мигает:
Установите другой аккумулятор.

Индикатор CHARGE мигает, а
затем перестает мигать:
Если индикатор CHARGE гаснет
из-за того, что время зарядки
истекло, неисправность
отсутствует.

Индикатор CHARGE снова
мигает:
Данное устройство неисправно.

Индикатор CHARGE мигает, а
затем перестает мигать:
Если индикатор CHARGE гаснет
из-за того, что время зарядки
истекло, неисправен аккумулятор,
который был установлен первым.

Обратитесь к ближайшему дилеру компании Sony для проверки изделия,
которое может быть неисправным.

Технические характеристики
Входные параметры

100 В - 240 В переменного тока
50 Гц/60 Гц
11 ВА - 15 ВА 6 Вт
Выходные параметры
Разъем для зарядки аккумулятора:
4,2 В пост.ток 0,7 А
Рабочая температура
От 0 °C до 40 °C
Температура хранения
От –20 °C до +60 °C
Размеры (Приблиз.)
47 мм × 42 мм × 72 мм (ш/в/г)
Масса
Приблиз. 67 г
Комплектность поставки Зарядное Устройство (BC-TRN) (1)
Шнур питания переменного тока (1)
Набор печатной документации
Класс защиты от поражения электрическим током II
Конструкция и технические характеристики могут быть изменены
без уведомления.

Импортер на территории РФ и название и адрес организации,
раположенной на территории РФ, уполномоченной принимать
претензии от пользователей:
ЗАО “Сони Электроникс”, 123103, Москва, Карамышевский проезд,
6, Россия
Дата изготовления указана на фирменной табличке.
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ﻋﺮيب

ﺷﻜﺮاً ﺟﺰﻳﻼً ﻟﴩاء ﺷﺎﺣﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج ﺳﻮين .Sony
ﻗﺒﻞ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺷﺎﺣﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﻫﺬا ،ﻳﺮﺟﻰ ﻗﺮاءة ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ،واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻪ ﻛﻤﺮﺟﻊ
ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
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 ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌامل ﺧﺮﻗﺔ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ،راﺟﻊ دﻟﻴﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴامت اﻟﺨﺎص ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺨﺮﻗﺔ.
㈣⟷㚠㿫⮓#ᵛⵓ#㠠㉻㿫#㍳ⵤⵓ゛1
ﳌﻨﺘﺠﺎت
 اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﺳﺘﻌامل ﻣﻮاد ﻣﺘﻄﺎﻳﺮة ﻛﻤﺒﻴﺪ اﻟﺤﴩات أو اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻼﻣﺴﺔ
#⚧㮧␣#㶠ㆻ#㈜ᢧᙻ#⚠㣏㿓#᜴ㄧ
ﻣﻦ اﻟﻔﻴﻨﻴﻞ أو اﳌﻄﺎط ﳌﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﺸﻮه أو ﺗﻠﻒ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة.
#⚧㮧␣#㶠ㆻ#㣫Ⓥ⇳ぇ#㈜㚠㿓#⬸㭓⋓#㈜ᢧᙻ#⚠㣏㿓#᜴ㄧ
#៣ㇼ#㐸䄻

ﻟﺸﺤﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ

ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺧﻄﺮ اﻟﺤﺮﻳﻖ أو اﻟﺼﺪﻣﺎت ،ﻻﺗﻌﺮض اﻟﻜﺎﻣريا ﻟﻠﻤﻄﺮ أو اﻟﺒﻠﻞ.
ﻟﺘﻔﺎدي ﺣﺪوث ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ،ﻻ ﺗﻔﺘﺢ اﻟﻬﻴﻜﻞ.
ﻻ ﺗﻌﺮض اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت إﱃ ﺣﺮارة ﻣﻔﺮﻃﺔ ﻛﺄﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ أو اﻟﻨﺎر أو ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ذﻟﻚ.
ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺧﻄﺮ اﻟﺤﺮﻳﻖ أو اﻟﺼﺪﻣﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ،
 (1ﻻ ﺗﻌﻤﺪ إﱃ ﺗﻌﺮﻳﺾ اﻟﺠﻬﺎز ﻟﻠﻤﻄﺮ أو اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ.
 (2ﻻ ﺗﻀﻊ أﺷﻴﺎء ﻣﻤﺘﻠﺌﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮاﺋﻞ ،ﻣﺜﻞ اﳌﺰﻫﺮﻳﺎت ،ﻋﲆ اﻟﺠﻬﺎز.
اوﻛﻞ اﻟﺨﺪﻣﺔ إﱃ ﻓﻨﻲ ﻣﺆﻫﻞ ﻓﻘﻂ.

1

ﺗﻨﺒﻴﻪ

㠠㉻#ⵓᙻ#᜴ᝳ㿫⮓#FKDUJH#
∟㽻ᙷ#ᤳ㐷ᴋ#᜴ㄧぇᴋ#㜏㇃ㆳ⋓#
⮛㣏㿓#⚧㮧␣#㶠ぇ#▯㊓ᙷ#
ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺸﺎﺣﻦ 
ﻗﻢ مبﺤﺎذاة ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ  ﺑﺎﺗﺠﺎه
ㇿᴿᵛ1

ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ

ﺗﻨﺒﻴﻪ

 ﺗﻮﺟﺪ ﻋﲆ اﻟﻘﺎع ﻟﻮﺣﺔ اﻻﺳﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺸري اﱃ اﻟﻔﻮﻟﻄﻴﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ واﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ،اﻟﺦ.

ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻏري ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﻐﺒﺎر أو ﻟﺘﻨﺎﺛﺮ اﳌﺎء أو ﻟﻠامء.

ﺿامن ﺳﻼﻣﺔ اﳌﺤﺘﻮﻳﺎت اﳌﺴﺠﻠﺔ

ﻻ ميﻜﻦ دﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﳌﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ إذا مل ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ أو اﻟﻌﺮض ﺑﺴﺒﺐ
ﺧﻠﻞ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة.

اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻮﺿﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة

ﻻ ﺗﻀﻊ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﰲ أي ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﺳﻮاء ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻌامل أو اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ .اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ
ﻗﺪ ﻳﺆدي إﱃ ﺧﻠﻞ.
 ﺗﺤﺖ أﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ اﳌﺒﺎﴍة ﻛﺄن ﺗﻜﻮن ﻋﲆ ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻌﺪادات اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻴﺎرة أو ﺑﺎﻟﻘﺮب
ﻣﻦ أﺟﻬﺰة اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺪ ﺗﺘﺸﻮه ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة أو ﺗﺘﻌﺮض ﻟﺨﻠﻞ
 اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﻫﺘﺰاز ﻣﻔﺮط
 اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮﺟﺎت اﻟﻜﱰوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ أو أﺷﻌﺔ ﻣﺸﻌﺔ
 اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ رﻣﺎل ﻛﺜﻴﻔﺔ
ﰲ أﻣﺎﻛﻦ ﻣﺜﻞ ﺷﺎﻃﺊ اﻟﺒﺤﺮ وﻣﻨﺎﻃﻖ رﻣﻠﻴﺔ أﺧﺮى أو ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﻬﻮاء ﻣﻠﻴﺌﺎً ﺑﺎﻟﻐﺒﺎر ،اﺣﺮص
ﻋﲆ ﺣامﻳﺔ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﺮﻣﺎل واﻟﻐﺒﺎر .ﻗﺪ ﻳﺤﺪث ﺧﻠﻞ.

ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﺣﻮل اﻻﺳﺘﻌامل

 ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة إﱃ ﻣﺄﺧﺬ ﺟﺪاري ﻣﻨﺎﺳﺐ .ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎن اﳌﺼﺒﺎح  CHARGEﻋﲆ
ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻨﻄﻔﺌﺎً ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺸري إﱃ ﻛﻮن اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻔﺼﻮﻟﺔ .إذا ﺣﺪﺛﺖ أﻳﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ أﺛﻨﺎء
اﺳﺘﻌامل ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ،اﻓﺼﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﺄﺧﺬ اﻟﺠﺪاري ﻟيك ﻳﺘﻢ ﻓﺼﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ.
 ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﰲ ﻣﻜﺎن ﺿﻴﻖ ﻛﺄن ﺗﻜﻮن ﺑني اﻟﺤﺎﺋﻂ واﻷﺛﺎث.
 ﻗﻢ ﺑﱰﻛﻴﺐ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺈﺣﻜﺎم ﻋﻨﺪ ﺷﺤﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ.
 ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺮض ﻃﺮف ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺘﻠﻒ إذا مل ﻳﺘﻢ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ.
 ﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ،اﻓﺼﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺸﺤﻦ.
 ﻻ ﺗﺠﻌﻞ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﺗﺴﻘﻂ وﻻ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﺼﺪﻣﺔ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ.
 اﺣﺘﻔﻆ ﺑﻬﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ أﺟﻬﺰة اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن أو أﺟﻬﺰة اﺳﺘﻘﺒﺎل .AM
ﻗﺪ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻀﻮﺿﺎء اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة إﱃ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن أو اﻟﺮادﻳﻮ إذا وﺿﻌﺖ ﺑﺎﻟﻘﺮب
ﻣﻨﻬام.
 اﻓﺼﻞ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻦ اﳌﺄﺧﺬ اﻟﺠﺪاري ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻌامل .ﻟﻔﺼﻞ ﺳﻠﻚ اﻟﻄﺎﻗﺔ ،اﺳﺤﺒﻪ ﻣﻦ
اﻟﻘﺎﺑﺲ .ﻻ ﺗﻌﻤﺪ ﻣﻄﻠﻘﺎً اﱃ ﺳﺤﺐ ﺳﻠﻚ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻧﻔﺴﻪ.
 ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﻼﻣﺲ أﺷﻴﺎء ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ ﻣﻊ اﻷﺟﺰاء اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة .إذا ﺣﺪث ذﻟﻚ،
ﻗﺪ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻪ متﺎس ﻛﻬﺮﺑﺎيئ وﻗﺪ ﺗﺘﻌﺮض ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻟﻠﺘﻠﻒ.
 ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة إﱃ ﻣﻬﺎﻳﺊ اﻟﻔﻮﻟﻄﻴﺔ )ﻣﺤﻮل اﻟﺴﻔﺮ( اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ ﻟﻠﺨﺎرج .ﻗﺪ
ﻳﺆدي ذﻟﻚ إﱃ ﺗﺴﺨني ﻣﻔﺮط أو ﺧﻠﻞ ﻣﻦ ﻧﻮع آﺧﺮ.
 ميﻜﻦ أن ﺗﺼﺒﺢ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ وﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﺳﺎﺧﻨﺘني أﺛﻨﺎء أو ﺑﻌﺪ اﻟﺸﺤﻦ ﻣﺒﺎﴍة.

اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ

 إذا اﺗﺴﺨﺖ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ،اﻣﺴﺤﻬﺎ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎً ﺧﺮﻗﺔ ﻧﺎﻋﻤﺔ وﺟﺎﻓﺔ.
 إذا أﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻣﺘﺴﺨﺔ ﺟﺪاً ،اﻣﺴﺤﻬﺎ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎً ﺧﺮﻗﺔ ﻣﺮﻃﺒﺔ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﳌﺤﻠﻮل
اﳌﺘﻌﺎدل ،وﻣﻦ ﺛﻢ اﻣﺴﺤﻬﺎ ﻟﺘﺠﻔﻴﻔﻬﺎ.
 ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺜرن )ﻣﺮﻗﻖ اﻟﻄﻼء( أو اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ أو اﻟﻜﺤﻮل ،اﻟﺦ ،ﺣﻴﺚ ﺳﺘﺆدي ﺗﻠﻚ اﳌﻮاد إﱃ
ﺗﻌﺮض ﺳﻄﺢ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻟﻠﺘﻠﻒ.
 ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌامل ﺧﺮﻗﺔ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ،راﺟﻊ دﻟﻴﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴامت اﻟﺨﺎص ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺨﺮﻗﺔ.
 اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﺳﺘﻌامل ﻣﻮاد ﻣﺘﻄﺎﻳﺮة ﻛﻤﺒﻴﺪ اﻟﺤﴩات أو اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻼﻣﺴﺔ ﳌﻨﺘﺠﺎت
ﻣﻦ اﻟﻔﻴﻨﻴﻞ أو اﳌﻄﺎط ﳌﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﺸﻮه أو ﺗﻠﻒ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة.

ﻟﺸﺤﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ

ﻗﻢ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ.
ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ

ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌامل ﺑﻄﺎرﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع  ،Gﻗﺒﻞ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ،ﻗﻢ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ
اﻹﺟﺮاء اﻟﺘﺎﱄ.
* إذا اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع  Nأو اﻟﻨﻮع  Tأو اﻟﻨﻮع  Rأو اﻟﻨﻮع  ،Dﻻ ﺗﺤﺘﺎج إﱃ
اﻹﺟﺮاء اﻟﺘﺎﱄ.
ارﻓﻊ ذراع اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻟﻸﻋﲆ )راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ .(-1
اﺿﻐﻂ ذراع اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ إﱃ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﳌﻌﻠﻤﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺔ  ﰲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ إﱃ أن ﺗﺼﺪر
ﻣﻨﻬﺎ ﻃﻘﺔ )راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ .(-2

ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ

ﻗﻢ مبﺤﺎذاة ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ  ﺑﺎﺗﺠﺎه ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺸﺎﺣﻦ  وادﺧﻠﻬﺎ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺴﻬﻢ )راﺟﻊ
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ .(-1
)اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ اﳌﺒﻴﻨﺔ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ ﻫﻲ اﻟﻨﻮع (.N
ﺑﻌﺪ إدﺧﺎﻟﻬﺎ ﺑﺄﻗﴡ ﻣﺎ ميﻜﻦ أن ﺗﺼﻞ إﻟﻴﻪ ،اﺿﻐﻄﻬﺎ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺴﻬﻢ ﺑﺨﻔﺔ إﱃ أن ﺗﺼﺪر ﻣﻨﻬﺎ
ﻃﻘﺔ وﺗﺴﺘﻘﺮ ﰲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ )راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ .(-2

ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﺳﻠﻚ اﻟﻄﺎﻗﺔ إﱃ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة وﻣﻦ ﺛﻢ إﱃ اﳌﺄﺧﺬ اﻟﺠﺪاري )راﺟﻊ
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ .(
ﻳﻀﺎء اﳌﺼﺒﺎح ) CHARGEﺑﺮﺗﻘﺎﱄ( وﺗﺒﺪأ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺤﻦ.

ﻋﻨﺪ اﻧﻄﻔﺎء اﳌﺼﺒﺎح  ،CHARGEﻓﺈﻧﻪ ﻳﺸري إﱃ اﻛﺘامل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺤﻦ اﻟﻌﺎدي )ﺷﺤﻦ
ﻋﺎدي(.

ﻣﻦ أﺟﻞ ﺷﺤﻦ ﻛﺎﻣﻞ ،اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﻌامل اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﳌﺪة أﻃﻮل ﻣﻦ اﳌﻌﺘﺎد ،اﺗﺮك
اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﰲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﳌﺪة ﺳﺎﻋﺔ أﺧﺮى ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً )ﺷﺤﻦ ﻛﺎﻣﻞ(.

ﻹﺧﺮاج اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ

ﻣﺪة اﻟﺸﺤﻦ

اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﻳﺒني ﻣﺪة اﻟﺸﺤﻦ ﻟﻜﻞ ﺑﻄﺎرﻳﺔ ﻓﺎرﻏﺔ متﺎﻣﺎً.
اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ

NP-BN

/NP-BG1
NP-FG1

/NP-FT1
/NP-BD1
NP-FD1

135

80

NP-FR1
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درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﺸﺤﻦ

ﻣﺪى درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﺸﺤﻦ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺻﻔﺮ إﱃ  40درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ .ﻟﻀامن اﻟﺤﺪ اﻷﻗﴡ ﻣﻦ
ﻛﻔﺎءة اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ،ﻧﻨﺼﺢ ﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮارة ﺿﻤﻦ اﳌﺪى ﻣﻦ  10إﱃ  30درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ.

ﻻﺳﺘﻌامل اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﺑﴪﻋﺔ

ﻣﺪة اﻟﺸﺤﻦ

ᾋ㈇#⚆#㍳ㄋ#㊓ㅇㆷ#み〽#✷᜴㿗#᜴ㄧᙷ#ㇿᴿᵛ1

اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﻳﺒني ﻣﺪة اﻟﺸﺤﻦ ﻟﻜﻞ ﺑﻄﺎرﻳﺔ ﻓﺎرﻏﺔ متﺎﻣﺎً.
اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ

NP-BN1

NP-BN

/NP-BG1
NP-FG1

/NP-FT1
/NP-BD1
NP-FD1

135

80

NP-FR1

ﻣﺪة اﻟﺸﺤﻦ
اﻟﻌﺎدي
 ﻋﺪد اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ اﻟﺘﻘﺮﻳﺒﻲ ﻟﺸﺤﻦ ﺑﻄﺎرﻳﺔ ﻓﺎرﻏﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ )ﻣﺪة اﻟﺸﺤﻦ اﻟﻜﺎﻣﻞ(.
 اﻷرﻗﺎم ﺑني اﻷﻗﻮاس ﺗﺸري إﱃ ﻣﺪة اﻟﺸﺤﻦ اﻟﻌﺎدي )ﻣﺪة اﻟﺸﺤﻦ اﻟﻌﺎدي(.
 ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ،راﺟﻊ دﻟﻴﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴامت اﻟﺨﺎص ﺑﻜﺎﻣريا اﻟﺼﻮر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ.
 ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪة اﻟﺸﺤﻦ وﻓﻘﺎً ﻟﻈﺮوف اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ أو درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﳌﺤﻴﻄﺔ.
 اﳌﺪد اﳌﺒﻴﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺸﺤﻦ ﺑﻄﺎرﻳﺔ ﻓﺎرﻏﺔ ﺗﻢ اﺳﺘﻬﻼك ﺷﺤﻨﺘﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻛﺎﻣريا ﺻﻮر ﺛﺎﺑﺘﺔ
رﻗﻤﻴﺔ ،ﺑﺎﺳﺘﻌامل ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮارة ﻣﺤﻴﻄﺔ مبﻌﺪل  25درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ.
95

85

ميﻜﻦ إﺧﺮاج اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة واﺳﺘﻌامﻟﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ مل ﻳﻨﺘﻬﻲ اﻟﺸﺤﻦ .ﻟﻜﻦ ،ﻣﺪة اﻟﺸﺤﻦ
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درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﺸﺤﻦ

1# ℚ㘚ẖ#㠓Ⱞ#≪ㄓ㩓ឲ៎1#

ﻣﺪى درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﺸﺤﻦ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺻﻔﺮ إﱃ  40درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ .ﻟﻀامن اﻟﺤﺪ اﻷﻗﴡ ﻣﻦ
ﻛﻔﺎءة اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ،ﻧﻨﺼﺢ ﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮارة ﺿﻤﻦ اﳌﺪى ﻣﻦ  10إﱃ  30درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ.

ﻻﺳﺘﻌامل اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﺑﴪﻋﺔ

ميﻜﻦ إﺧﺮاج اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة واﺳﺘﻌامﻟﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ مل ﻳﻨﺘﻬﻲ اﻟﺸﺤﻦ .ﻟﻜﻦ ،ﻣﺪة اﻟﺸﺤﻦ
ﺗﺆﺛﺮ ﻋﲆ اﳌﺪة اﻟﺘﻲ ميﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ.

ﻣﻼﺣﻈﺎت

 إذا مل ﻳﻀﺎء اﳌﺼﺒﺎح  ،CHARGEﺗﺄﻛﺪ ﻣام إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﻣﺜﺒﺘﺔ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺈﺣﻜﺎم
أم ﻻ.
 ﻋﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻄﺎرﻳﺔ ﻣﺸﺤﻮﻧﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ،ﻳﻀﺎء اﳌﺼﺒﺎح  CHARGEﻣﺮة واﺣﺪة وﻣﻦ ﺛﻢ
ﻳﻨﻄﻔﺊ.
 ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻐﺮق ﺷﺤﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ مل ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻌامﻟﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻣﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ وﻗﺘﺎً أﻃﻮل ﻣﻦ اﳌﻌﺘﺎد.
ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻓﻮﻟﻄﻴﺎت ﻋﺎﳌﻴﺔ ﺗﱰاوح ﺑني  100ﻓﻮﻟﻂ و  240ﻓﻮﻟﻂ.
ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺎﺳﺘﻌامل ﻣﺤﻮل اﻟﻔﻮﻟﻄﻴﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ،وإﻻ ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺆدي اﱃ وﻗﻮع ﺧﻠﻞ.

ﺗﺤﺮي اﻟﺨﻠﻞ وإﺻﻼﺣﻪ

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻮﻣﺾ اﳌﺼﺒﺎح  ،CHARGEاﻓﺤﺺ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﱄ.
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ﻳﻮﻣﺾ اﳌﺼﺒﺎح  CHARGEﺑﻄﺮﻳﻘﺘني.

⚧㮧␣#㶠ㆻ#Ὓ〫ィ#䄻#㊓ᛧ㿠ᴿᵛ1

ﻳﻮﻣﺾ ﺑﺒﻂء :ﻳﻀﺎء وﻳﻨﻄﻔﺊ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر ﻟﻜﻞ  1.5ﺛﺎﻧﻴﺔ
ﻳﻮﻣﺾ ﺑﴪﻋﺔ :ﻳﻀﺎء وﻳﻨﻄﻔﺊ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر ﻟﻜﻞ  0.15ﺛﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬه ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﻣﺾ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺼﺒﺎح .CHARGE
ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻟﺸﺤﻦ .ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻌﺪاد.
إذا ﻛﺎﻧﺖ درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻐﺮﻓﺔ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻟﺸﺤﻦ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﻮد درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻐﺮﻓﺔ إﱃ اﻟﻨﻄﺎق اﳌﻨﺎﺳﺐ ،ﻳﻀﺎء اﳌﺼﺒﺎح  CHARGEوﻳﺘﻢ اﺳﺘﺌﻨﺎف
اﻟﺸﺤﻦ.
ﻧﻮﴆ ﺑﺸﺤﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﺑﻨﻄﺎق  10إﱃ  30درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ.

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﻤﺮ وﻣﻴﺾ اﳌﺼﺒﺎح  CHARGEﺑﴪﻋﺔ
ﻋﻨﺪ ﺷﺤﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﻷول ﻣﺮة ﰲ إﺣﺪى اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﻗﺪ ﻳﻮﻣﺾ اﳌﺼﺒﺎح CHARGE
ﺑﴪﻋﺔ.
إذا ﺣﺪث ﻫﺬا ،اﻧﺰع اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة وﻗﻢ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ وﺷﺤﻨﻬﺎ ﻣﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ.
 ﻋﻨﺪ ﻋﺪم اﺳﺘﻌامل اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﳌﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ
 ﻋﻨﺪ ﺗﺮك اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﻣﺤﻤﻠﺔ ﰲ اﻟﻜﺎﻣريا ﳌﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ
 ﺑﻌﺪ ﴍاءﻫﺎ ﻣﺒﺎﴍة
إذا ﻇﻞ اﳌﺼﺒﺎح  CHARGEﰲ ﺣﺎﻟﺔ وﻣﻴﺾ ﺑﴪﻋﺔ ،اﻓﺤﺺ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﱄ.
ﻗﻢ ﺑﺈﺧﺮاج اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮي ﺷﺤﻨﻬﺎ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻗﻢ ﺑﺘﺜﺒﻴﺘﻬﺎ ﺑﺈﺣﻜﺎم ﻣﺮة أﺧﺮى.

ﻳﻀﺎء اﳌﺼﺒﺎح  CHARGEوﻻ ﻳﻮﻣﺾ ﻣﺮة
أﺧﺮى:

إذا اﻧﻄﻔﺄ اﳌﺼﺒﺎح  CHARGEﺑﺴﺒﺐ اﻧﻘﻀﺎء
ﻣﺪة اﻟﺸﺤﻦ ،ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺸﻜﻠﺔ.

ﻳﻀﺎء اﳌﺼﺒﺎح  CHARGEوﻻ ﻳﻮﻣﺾ ﻣﺮة
أﺧﺮى:

ﻳﻮﻣﺾ اﳌﺼﺒﺎح  CHARGEﻣﺮة أﺧﺮى:

ﻗﻢ ﺑﱰﻛﻴﺐ ﺑﻄﺎرﻳﺔ أﺧﺮى.
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ﻳﻮﺟﺪ ﺧﻠﻞ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة.

#Ⰳ┟ẓ#⚧㮧␣#㶠ㆻ#セ㉻䇿#㠠㉻㿏ᢧ#ㅻ㿓#ᵷ∬㉸#ⵓᙻ+⟻,
+⑃㠠㉻#ⵓᙻ,1
#䂯ᬫ㇏#Ⲣ㈇ᴋ#ⵛㄠ㠠㉻ㆻ#ㅻ㿓#ⵓᙻㆻ#ᬏ㬷ᬼᴿᵛ+ⵛㄠ㠠㉻#
ⵓᙻ,1
#⚧㮧␣#ⲏ⓼ぇ#㿓#᷋#⬸⮯㿓#ᬫㄠㆷ#ᾋ㐷㮯#ⴛ㵯#㣫Ⓥ⇳㇏#
⬣ㄠ⮛⓼⮓⏳#㚯㋧㿏ⵤⵓ゛1
#⚧㮧␣#㶠㇏#⬸㭓#₇ᴋ#㍳ㅻ#ゟḻぇ#ᾧ⇳#㠠㉻#ⵓᙻ#ᵣ⇳㐿#ⲏ#
ㇿᴿᵛ1
℃#㻓ⵓẓ#ⵓᙻㆷ#ᾋ㐷㮯#ⴛ㵯#㣫Ⓥ⇳⋓#Ⰳ┟ẓ#⚧㮧␣#㶠ㆻ#58#
㇏#㍳ㅻ#ゟḻぇ⮓#❯#ᢧᢧ⏳#⬣ㄠ㿫⮓#㠠㉻㿏ᢧ#ㅻ㿓#ㇼᴿᵛ1

㊓ⳮ#⬒#
㠠㉻ぇ#ᵷ㿓#ゟḻ#✋ㅻᴋ#3#℃73#℃ㇼᴿᵛ1#⚧㮧␣㇏#䄟㆟ㆻ#
㟓ᵷ⋓#㿏ᢧ#ㅻ㿓#᠃㈜#㠠㉻#ゟḻ#✋ㅻᴋ#43#℃63#℃ㇼᴿᵛ1

㠠㉻#セ⍃ẏ㐷#⿁᷋⇳ḻ#❯#ᢧᢧ⋓⟷㮧#⚧㮧␣#㶠ㆻ#㊓ᛧ㿫⮓#
⬣ㄠ㿗#ⲏ#ㇿᴿᵛ1#ᡯ≾㐷⑃/#㠠㉻#ⵓᙻㆷ#⚧㮧␣#㶠ㆻ#⬣ㄠ㿗#
ⲏ#ㇿᴋ#ⵓᙻぇ#へ䀜ㆻ#㎄ᴿᵛ1
#FKDUJH#∟㽻ᙷ#㊇Ὠ㿏㐷#⿁ᴋ#᜴ㄧぇᴋ#❯#ᢧᢧぇ#⚧㮧␣#
㶠#ᵟᵟ䇿#⟷㚠ẏ〿ᴋ㐷#䃌㿫#㍳ⵤⵓ゛1
#⑃㠠㉻ẓ#⚧㮧␣#㶠#⮛㣏ẓ#᜴ㄧぇᴋ#FKDUJH#∟㽻ᙷ#㿓#⛿#
㊇Ὠ㿓#䄻#ᤳ㑈ᴿᵛ1
#㈜ᢧᙻ#⬣ㄠ㿏㐷#⿁ㆷ#⚧㮧␣#㶠ㆷ#❫㰬#ῃ❫ᵛ#㠠㉻ぇ#ⵓᙻ#
᷋#ᛯ#ⲏ#ㇿᴿᵛ1
❯#㊓㻿ㆷ#㉻⮯㉸ㆳ⋓#⬣ㄠẏᴋ#433#Y##573#Y㇏#㉻⿌ㆻ#
㐷ㅇ㿠ᴿᵛ1
゛㈈Ṑㆻ#㆗⚓㿗#ⲏ#ㇿㆳ☷⋓#✷⿌ᢧᴋ#⬣ㄠ㿏㐷#ⵤⵓ゛1

•ⴆ㩞ᆚ

اﳌﻮاﺻﻔﺎت

ﻃﺎﻗﺔ اﻹدﺧﺎل اﳌﻘﺪرة
ﻃﺎﻗﺔ اﻹﺧﺮاج اﳌﻘﺪرة

درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ
اﻷﺑﻌﺎد )ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً(
اﻟﻜﺘﻠﺔ
اﻟﺒﻨﻮد اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ

FKDUJH#∟㽻ᙷ#㊇⓯㿏ᴋ#᜴ㄧぇᴋ#ᵛ㇃#㚟㴯⏳#䃌㿫#
㍳ⵤⵓ゛1

ﺗﻴﺎر ﻣﱰدد  100ﻓﻮﻟﻂ –  240ﻓﻮﻟﻂ  50ﻫﺮﺗﺰ 60/ﻫﺮﺗﺰ
 11ﻓﻮﻟﻂ أﻣﺒري –  15ﻓﻮﻟﻂ أﻣﺒري  6واط
ﻃﺮف ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺷﺤﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ:
ﺗﻴﺎر ﻣﺒﺎﴍ  4.2ﻓﻮﻟﻂ  0.7أﻣﺒري
ﺻﻔﺮ إﱃ  40درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ
– 20إﱃ  60+درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ
 47ﻣﻢ ×  42ﻣﻢ ×  72ﻣﻢ )ﻋﺮض /ارﺗﻔﺎع /ﻋﻤﻖ(
 67ﺟﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
ﺷﺎﺣﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ )(1) (BC-TRN
ﺳﻠﻚ ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺘﻴﺎر اﳌﱰدد )(1
ﻃﻘﻢ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ

اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﳌﻮاﺻﻔﺎت ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴري دون إﺷﻌﺎر.

裝入前
若您使用的是 G 類電池，在裝入前，請按下列步驟操作：
。* 若是使用 N、T、R 或 D 類電池，則無須按下述步驟操作
。）向上拉起切換開關（參見圖 -1
將切換開關往圖中  標示的方向壓下，直到聽見定位固定聲
。）（參見圖 -2
電池的安裝方法
將電池的  標示對準電池充電器的  標示，然後依照箭頭的方
。）向裝入電池（參見圖 -1
）。（圖例使用 N 類電池
裝入後，依箭頭方向輕輕將電池往下壓，直到裝入定位（參見
。）圖 -2

。）2 連接電源線至本產品及電源插座（參見圖 

。CHARGE 指示燈（橘色）會亮起，並開始充電
。）當 CHARGE 指示燈熄滅時，即表示充電已完成（一般充電
完全充電可延長電池的使用時間；若要完全充電，請將電池充電
。）時間延長約一個小時（完全充電
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 BC-TRN2 電池充電器僅適用於“InfoLITHIUM”電池（G/T/
。）R/D 類）及鋰離子電池（N/G/D 類
。 此為搭配相容的 Sony 電池所設計之產品
。 本產品不適用充電鎳鎘電池或鎳氫電池
。 “InfoLITHIUM”為 Sony Corporation 的商標
#EF0WUQ5#⚧㮧␣#㠠㉻ᢧᴋ#%LqirOLWKLXP%#⚧㮧␣#㶠
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 ميﻜﻦ اﺳﺘﻌامل ﺷﺎﺣﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ  BC-TRN2ﻓﻘﻂ ﻟﺸﺤﻦ ﺑﻄﺎرﻳﺎت ""InfoLITHIUM
)اﻟﻨﻮع  /Gاﻟﻨﻮع  /Tاﻟﻨﻮع  /Rاﻟﻨﻮع  (Dوﺑﻄﺎرﻳﺎت ﻣﻦ ﻧﻮع اﻳﻮن اﻟﻠﻴﺜﻴﻮم )اﻟﻨﻮع N
 /اﻟﻨﻮع  /Gاﻟﻨﻮع .(D
 ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌامل ﻣﻊ ﺑﻄﺎرﻳﺎت ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج ﺳﻮين .Sony
 ﻻ ميﻜﻦ اﺳﺘﻌامل ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻟﺸﺤﻦ ﺑﻄﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻨﻴﻜﻞ ﻛﺎدﻣﻴﻮم أو ﻧﻮع ﻧﻴﻜﻞ
ﻫﻴﺪرﻳﺪ ﻣﻌﺪين.
 اﻟﻌﻼﻣﺔ " "InfoLITHIUMﻫﻲ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻟﴩﻛﺔ ﺳﻮين .Sony



拆下電池
。將電池向上扳起並將其取出

2

充電時間

1

。下表說明完全放電之電池的充電時間
NP-FR1
145

NP-FT1/
NP-BG1/
NP-BD1/
NP-FG1
NP-FD1
80

135

NP-BN

NP-BN1

95

85

電池
一般充電
時間

。）無電力電池完全充電所需的約略時間（以分鐘計
。括號內的數字表示一般充電所需的時間
。有關電池使用壽命的資訊，請參閱數位相機的使用手冊
。充電時間會因電池狀況或周圍溫度而有差異
表中顯示的時間是指在 25 ℃ 的周圍溫度下使用本產品充電，電
。力被數位相機所用盡之電池所需的時間







充電溫度
充電溫度範圍介於 0 ℃ 到 40 ℃ 之間，若要獲得最高的電池效
。率，建議在 10 ℃ 到 30 ℃ 的溫度範圍內進行充電

立即使用電池
即使未完成充電，也可以從電池充電器取出電池立即使用，但充電
。時間會影響電池使用的時間長短

備註
 若 CHARGE 指示燈未亮起，請檢查電池是否確實裝入本產品
。內
。 裝入完全充電的電池後，CHARGE 指示燈會亮起一下隨即熄滅
。 長時間未使用的電池，可能需要較長的充電時間

切換開關
변환 레버

電池
배터리 팩

ذراع اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ

1



CHARGE 指示燈
CHARGE 램프

اﳌﺼﺒﺎح CHARGE

اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ
電池  標示
배터리  표시

ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ 

AC 電源輸入端
AC 입력 단자

ﻃﺮف إدﺧﺎل اﻟﺘﻴﺎر اﳌﱰدد

電池 充電器  標示
충전기  표시

ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺸﺎﺣﻦ 

2

。本產品支援100 V至240 V的全球電壓
。請勿使用變壓器，因為這可能會造成故障

故障排除
。當 CHARGE 指示燈閃爍時，請按照下表進行檢查
。CHARGE 指示燈有兩種閃爍方式
緩慢閃爍：每隔 1.5 秒亮起並熄滅
快速閃爍：每隔 0.15 秒亮起並熄滅
。故障排除操作會因 CHARGE 指示燈的閃爍方式而異

連接至電源插座
벽면 콘센트로



اﱃ ﻣﺄﺧﺬ اﻟﺘﻴﺎر اﳌﱰدد اﻟﺠﺪاري

CHARGE 指示燈緩慢閃爍時
。充電暫停中。本產品處於待命狀態
。若室內溫度超過適當的溫度範圍，將自動停止充電
當室內溫度回到適當的範圍後，CHARGE 指示燈即會亮起並開始
。充電
。建議在 10 ℃ 到 30 ℃ 的溫度範圍內進行充電
CHARGE 指示燈快速閃爍時
首次在下列任一情況下對電池充電時，CHARGE 指示燈可能會
。快速閃爍
。若發生此情形，請重新安裝電池，然後再充電一次
 長時間拿起電池時
 電池長時間安裝在相機時
 購買後立即充電時
。若 CHARGE 指示燈持續快速閃爍，請按照下表進行檢查

電源線
전원 코드

ﺳﻠﻚ اﻟﻄﺎﻗﺔ

）中文（繁
。感謝您購買 Sony 電池充電器

。取出正在充電的電池，然後將該電池重新裝好

。操作本電池充電器前，請詳閱本手冊並妥善保管以備將來參考
ＣＨＡＲＧＥ 指示燈亮起且不再閃爍：
若 ＣＨＡＲＧＥ 指示燈熄滅是因已超
。過充電時間，則表示問題解決

ＣＨＡＲＧＥ 指示燈仍出現閃爍：
。安裝其他電池

ＣＨＡＲＧＥ 指示燈亮起且不再閃爍：
若 ＣＨＡＲＧＥ 指示燈熄滅是因已超
過充電時間，則表示第一顆電池
。有問題

ＣＨＡＲＧＥ 指示燈仍出現閃爍：
。問題出自本產品

警告
。為減少發生火災或電擊的危險，請勿讓本機暴露於雨中或受潮
。為避免發生觸電危險，請勿拆開機殼
。切勿將電池放在過熱的地方，如陽光下、火裡或類似的地方
為減少發生火災或電擊的危險，
。1) 請勿讓本機暴露於雨中或受潮
。2) 請勿將內部裝有液體的物體如花瓶，放置在本設備上
。僅限交由合格的維修人員進行維修

注意

⟎⮓㊓ⳮ#
⟆ხ

ㄢᇊ
ﻳﻮﻣﺾ اﳌﺼﺒﺎح  CHARGEﻣﺮة أﺧﺮى:

。1 裝入電池

㊓ⳮ#⟆ხ

ℚ㘚ẖ#㠓Ⱞ#⟊♷㩂ᅶ#▖⮓㩂ᴎ

ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺄﻗﺮب وﻛﻴﻞ ﺳﻮين  Sonyﰲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﺧﻠﻞ ﰲ اﳌﻨﺘﺞ.

ﻣﺪة اﻟﺸﺤﻦ
اﻟﻌﺎدي
 ﻋﺪد اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ اﻟﺘﻘﺮﻳﺒﻲ ﻟﺸﺤﻦ ﺑﻄﺎرﻳﺔ ﻓﺎرﻏﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ )ﻣﺪة اﻟﺸﺤﻦ اﻟﻜﺎﻣﻞ(.
 اﻷرﻗﺎم ﺑني اﻷﻗﻮاس ﺗﺸري إﱃ ﻣﺪة اﻟﺸﺤﻦ اﻟﻌﺎدي )ﻣﺪة اﻟﺸﺤﻦ اﻟﻌﺎدي(.
 ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ،راﺟﻊ دﻟﻴﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴامت اﻟﺨﺎص ﺑﻜﺎﻣريا اﻟﺼﻮر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ.
 ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪة اﻟﺸﺤﻦ وﻓﻘﺎً ﻟﻈﺮوف اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ أو درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﳌﺤﻴﻄﺔ.
 اﳌﺪد اﳌﺒﻴﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺸﺤﻦ ﺑﻄﺎرﻳﺔ ﻓﺎرﻏﺔ ﺗﻢ اﺳﺘﻬﻼك ﺷﺤﻨﺘﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻛﺎﻣريا ﺻﻮر ﺛﺎﺑﺘﺔ
رﻗﻤﻴﺔ ،ﺑﺎﺳﺘﻌامل ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮارة ﻣﺤﻴﻄﺔ مبﻌﺪل  25درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ.
85

ﻹﺧﺮاج اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ

إذا اﻧﻄﻔﺊ اﳌﺼﺒﺎح  CHARGEﺑﺴﺒﺐ اﻧﻘﻀﺎء
ﻣﺪة اﻧﻄﻔﺄ ،ﺗﻜﻮن اﳌﺸﻜﻠﺔ ﰲ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ
ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﻷول ﻣﺮة.

ارﻓﻊ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ وﻗﻢ ﺑﺈﺧﺮاﺟﻬﺎ.

NP-BN1

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ .(
}433#Y#0#573#Y#DF##83#K}293#K
44#YD#0#48#YD##9#Z
ﻳﻀﺎء اﳌﺼﺒﺎح ) CHARGEﺑﺮﺗﻘﺎﱄ( وﺗﺒﺪأ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺤﻦ.
㠓⊜#㊌ᜠ
=⚧㮧␣#㠠㉻#ᵟ㈇
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺤﻦ اﻟﻌﺎدي )ﺷﺤﻦ
ﻋﻨﺪ اﻧﻄﻔﺎء اﳌﺼﺒﺎح  ،CHARGEﻓﺈﻧﻪ ﻳﺸري إﱃ اﻛﺘامل
715#Y#GF##31:#D
ﻋﺎدي(.
㈈Ṑ#ゟḻ
℃3#℃73#
℃053#℃.93#ﳌﺪة أﻃﻮل ﻣﻦ اﳌﻌﺘﺎد ،اﺗﺮك
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺷﺤﻦ ﻛﺎﻣﻞ ،اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﻌامل اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ
❫#ゟḻ
ワ䂌#㣏ⲏ+⿴,
اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﰲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﳌﺪة ﺳﺎﻋﺔ أﺧﺮى ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً )ﺷﺤﻦ ﻛﺎﻣﻞ
.(7:#pp#啑#75#pp#啑#:5#pp+z2k2g,#
≀㎈
⿴#9:#j
Ṑ➀㻿
⚧㮧␣#㠠㉻ᢧ+㉻ᢧ㠠㉻ᢧ,+EF0WUQ,+4,
DF#㉻ㅇ#㧋ὓ+4,
ارﻓﻊ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ وﻗﻢ ﺑﺈﺧﺮاﺟﻬﺎ.
ḻ㫇⒳㴯#⮯㴯

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﻤﺮ وﻣﻴﺾ اﳌﺼﺒﺎح  CHARGEﺑﺒﻂء

ﻳﺘﻢ ﺷﺤﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﺑﱰﻛﻴﺒﻬﺎ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة.

2

2

⮺ⴆⷦ⭾#
ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﺳﻠﻚ اﻟﻄﺎﻗﺔ إﱃ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة وﻣﻦ ﺛﻢ إﱃ اﳌﺄﺧﺬ اﻟﺠﺪاري )راﺟﻊ
ㇼ⊜#㊌ᜠ

ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل اﻻﺳﺘﻌامل

1

وادﺧﻠﻬﺎ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺴﻬﻢ )راﺟﻊ

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ .(-1
)اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ اﳌﺒﻴﻨﺔ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ ﻫﻲ اﻟﻨﻮع (.N
▯㊓ᙷ#ㇿᵛ#⭔ᙸẏᴋ#㊓㻿ぇ#㿫⮓ᴋ#ᙷᣃㄫ#Vrq|#ᵷ␣㊇ぇ#で⇴㿫#
ﻣﻨﻬﺎ
ﺑﻌﺪ إدﺧﺎﻟﻬﺎ ﺑﺄﻗﴡ ﻣﺎ ميﻜﻦ أن ﺗﺼﻞ إﻟﻴﻪ ،اﺿﻐﻄﻬﺎ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺴﻬﻢ ﺑﺨﻔﺔ إﱃ أن ﺗﺼﺪر
㍳ⵤⵓ゛1
ﻃﻘﺔ وﺗﺴﺘﻘﺮ ﰲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ )راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ .(-2

ﻻ ﻳﺘﻢ ﻓﺼﻞ اﻟﺠﻬﺎز ﻋﻦ ﻣﺼﺪر اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎيئ اﳌﱰدد ﻃﺎﳌﺎ ﻇﻞ ﻣﻮﺻ ًﻼ مبﺨﺮج اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎيئ ﰲ
اﻟﺠﺪار ﺣﺘﻰ وﻟﻮ أوﻗﻔﺖ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺠﻬﺎز ﻧﻔﺴﻪ.

⇢#ጚጚṦ#᤺⪞☆#⨲ᤂ#ᇝ

ارﻓﻊ ذراع اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻟﻸﻋﲆ )راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ .(-1
اﳌﻌﻠﻤﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺔ  ﰲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ إﱃ أن ﺗﺼﺪر
اﺿﻐﻂ ذراع اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ إﱃ اﻟﻨﻘﻄﺔ
FKDUJH#Გ㧮ც#⳺㩂ᇊ#៎⟆#
FKDUJH#Გ㧮ც#៎⟆#⳺ὢ㩓ឲ៎=#
❯#ᢧᢧ#ᬫ⟷ぇ#▯㊓ᙷ#ㇿᴿᵛ1
ﻣﻨﻬﺎ ﻃﻘﺔ )راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ -2
.(⳺ὢ㩂⺪#⨴➟ឲ៎=#

ﻗﻢ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ.
ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ

。將電池裝入本產品後即可充電

ᢧ⋔#₇ᴋ#㈣⭔#⟿ᴜ#❯#ᢧᢧ㇏#゛㈈Ṑㆳ⋓#㿓##⾻ᵃ#
᜴ㄧぇᴋ#ᢧ⋔ẓ#ᬫㄠ△ㆻ#❫⬸㿗#ⲏ#〽ᴿᵛ1

▖⮓▫#ⷦⱂ▖㩗

㠠㉻㎈#⚧㮧␣#㶠ㆻ#㊓ᛧ㿓#䄻ぇ#ᚐㆷ#⚧㮧␣#㶠ㆻ#ᵛⵓ#ᵟᵟ䇿#⟷㚠㿫#
㍳ⵤⵓ゛1

將電池充電

⺇⇞ጚᵇᤆ#ᖞ⮓…⪺#㩆#

FKDUJH#∟㽻ᙷ#Ⰴ㿫⮓#⣗⏫ᜃ#㊇⓯㿏ᴋ#᜴ㄧぇᴋ#ᵛ㇃#
㚟㴯⏳#䃌㿫#㍳ⵤⵓ゛1

 FKDUJH#Გ㧮ც#⳺㩂ᇊ#៎⟆#ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ،ﻗﻢ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌامل ﺑﻄﺎرﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع  ،Gﻗﺒﻞ
FKDUJH#Გ㧮ც#៎⟆#⳺ὢ㩓ឲ៎=#
اﻹﺟﺮاء اﻟﺘﺎﱄ⳺ὢ㩂⺪#⨴➟ឲ៎=# .
ᵛ⏯#⚧㮧␣#㶠ㆻ#⮛㣏㿠ᴿᵛ1
㠠㉻#ⵓᙻ#᜴ᝳ㿫⮓#FKDUJH#
∟㽻ᙷ#ᤳ㐷ᴋ#᜴ㄧぇᴋ#▯㊓ᙷ#أو اﻟﻨﻮع  Tأو اﻟﻨﻮع  Rأو اﻟﻨﻮع  ،Dﻻ ﺗﺤﺘﺎج إﱃ
* إذا اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع N
〽ᴿᵛ1
اﻹﺟﺮاء اﻟﺘﺎﱄ.

 ﻗﻢ ﺑﺎﺳﺘﻌامل ﻣﺄﺧﺬ اﻟﺘﻴﺎر اﳌﱰدد اﻟﺠﺪاري اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌامل ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة .ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎن
اﳌﺼﺒﺎح  CHARGEﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻨﻄﻔﺌﺎً ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺸري إﱃ ﻛﻮن اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻔﺼﻮﻟﺔ .إذا
ﺣﺪﺛﺖ أﻳﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ أﺛﻨﺎء اﺳﺘﻌامل ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ،اﻓﺼﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﺄﺧﺬ اﻟﺠﺪاري ﻟيك ﻳﺘﻢ ﻓﺼﻞ
اﻟﻄﺎﻗﺔ.
 ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﰲ ﻣﻜﺎن ﺿﻴﻖ ﻛﺄن ﺗﻜﻮن ﺑني اﻟﺤﺎﺋﻂ واﻷﺛﺎث.

⇢#ጚጚ⪺#ℓ⺮/#ℓⳫ##ℓ✂#▖⩻ⱞ#⪰➟ឲ៎1

❯#ᢧᢧᴋ#⬣ㄠ#₇ᴋ#❫㿗#ῃぇ#ᵛ㇃ᝳ#ᚐㆷ#㈜Ⰳぇᴋ#ệ㐷#
ⵤⵓ゛1#ᡯ≾ᜃ#㿏⓫#゛㈈Ṑㆻ#㆗⚓㿗#ⲏ#ㇿᴿᵛ1
#❯#ᢧᢧ⏳#ᢧ㶇⬸㇏#㐸⬣ឈ⮗ᬫ#₇ᴋ#ᬓ⚠ᢧ៣#ᡳ㜏ぇ#ệ⓫#
✷䂌#₇ᴋ#゛㈈Ṑㆻ#㆗⚓㿗#ⲏ#ㇿᴿᵛ1
#ᝳḻ㿓#㐻Ṑ#ㇿᴋ#ᝪ
#ᚌ㿓#㉻㈇ᢧ㈜#₇ᴋ#⚠⬣⮗ぇ#ᯯ㠓ẏᴋ#ᝪ
#┟∏ᙷ#⑅ㆷ#ᝪ
㿫✷#₇ᴋ#ᢧ㬷#┟∏ᙷ#⑅ㆷ#ᝪ/#₇ᴋ#⒳㐷ᙷ#⚓⭔㿏ᴋ#ᝪぇᴋ#
┟∏#₇ᴋ#⒳㐷⋓⟷㮧#ᢧᢧ⏳#❫䂯㿫#㍳ⵤⵓ゛1#゛㈈Ṑ㇏#
ㄧ⊛ᙷ#ㇿᴿᵛ1

ﻳﺘﻢ ﺷﺤﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﺑﱰﻛﻴﺒﻬﺎ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة.

。面損傷
。 使用化學清潔布前，請先閱讀使用說明書
 若使用殺蟲劑等揮發性溶劑，或長時間讓本產品接觸到橡膠或乙
。烯基質料的產品，可能造成產品功能劣化或受損

。請就近向 Ｓｏｎｙ 經銷商洽詢，處理可能發生故障的產品

 使用本產品時，請使用附近的電源插座。當本產品的 CHARGE
指示燈熄滅時，並不表示電源也同樣處於切斷狀態。若使用本產
。品時出現任何問題，請立即將其從電源插座拔下，以切斷電源
。 請勿將本產品放置在狹窄的地方，如牆壁與家具之間

使用前須知

規格
100 V - 240 V AC 50 Hz/60 Hz
11 VA - 15 VA 6 W
電池充電端：
4.2 V DC 0.7 A
℃ 0 ℃ 到 40
℃ –20 ℃ 到 +60
）47 mm × 42 mm × 72 mm（寬/高/深
約 67 g
)電池充電器 (BC-TRN) (1
)AC 電源線 (1
成套印刷文件

額定輸入

只要本裝置連接在電源插座上，即使關閉裝置本身的電源，也並未
。與交流電源斷開
。 標示有操作電壓、耗電量之銘牌，皆位於設備底部

額定輸出
操作溫度
存放溫度
）尺寸（約
質量
所含物品

。設計和規格有所變更時，恕不另行奉告
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使用注意事項
。本設備無防塵、防濺或防水規格

錄製內容保固說明
如因本產品故障而造成無法錄製或播放，將不提供錄製內容的補
。償

禁止放置本產品之地點
使用或存放本產品時，請勿將其放置在以下地點。否則可能造成故
。障
 例如汽車儀表板上或加熱裝置附近等陽光直射處，否則可能造成
本產品變形或故障
 震動強烈的地方
 電磁波或輻射線過強的地方
 沙塵過多的地方
在海岸、其他沙塵過多或出現塵雲的地區，請避免本產品暴露在
。沙塵中，否則可能造成故障

使用注意事項
 請將本產品連接至適當的電源插座上。當本產品的 CHARGE 指
示燈熄滅時，並不表示電源也同樣處於切斷狀態。若使用本產品
。時出現任何問題，請立即將其從電源插座拔下，以切斷電源
。 請勿將本產品放置在狹窄的地方，如牆壁與家具之間
。 充電時，請將電池確實裝入本產品內
。 若未正確裝入電池，可能會使電池端受損
。 為了保護電池的使用壽命，請在充電完畢後將電池取出
。 請勿讓本產品掉落至地面或使其受到物理撞擊
。 請將本產品放置在遠離電視或調幅收音機的地方
。若放置在附近，本產品產生的雜訊可能影響電視或收音機
 使用後，請將本產品從電源插座拔下。若要拔下電源線，請握住
。插頭部分將其拔出，切勿拉扯電源線
 請確定本產品的金屬部分，未接觸到任何金屬異物，否則可能會
。造成短路及本產品受損
 出國旅行時，請勿將本產品連接至電壓轉接器（旅行用轉換器），
。這樣會導致設備過熱或造成其他故障
。 在充電時或充電完成後，電池和本產品的溫度會升高

維護
。 若本產品沾上髒汙，請用柔軟的乾布擦拭
 若本產品過髒，請以清潔布沾取少量中性溶劑擦拭，然後將其擦
。乾
 請勿使用稀釋劑、揮發油或酒精等溶劑，否則可能會使本產品表
。面損傷
。 使用化學清潔布前，請先閱讀使用說明書
 若使用殺蟲劑等揮發性溶劑，或長時間讓本產品接觸到橡膠或乙

