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NP-BY1
Teknik özellikler

ACC-TRDCY 隨附下列配件：

Maksimum çıkış voltajı: DC 4,2 V / Nominal çıkış voltajı: DC 3,7 V
/ Maksimum şarj voltajı DC 4,2 V / Maksimum şarj akımı 975 mA
/ Kapasite: 2,4 Wh (640 mAh) / Çalışma sıcaklığı: 0 °C ila 40 °C /
Boyutlar (Yaklaşık): 26,9 mm × 7,5 mm × 38 mm (g/y/d) / Ağırlık:
Yaklaşık 15 g

Accessory Kit
專屬配件組

BC-DCY

Sony tarafından üretilen bu şarj cihazını satın aldığınız için teşekkür
ederiz.
Bu şarj cihazını çalıştırmadan önce lütfen bu kılavuzun tamamını
okuyun ve gelecekte başvuru amacıyla muhafaza edin.

Kullanma kılavuzu

DİKKAT

AC adaptörü kullanırken yakındaki duvar prizini kullanın.
Bu cihazın CHARGE lambası kapalı olsa dahi, güç tam kesilmemiştir.
Bu cihaz kullanımdayken herhangi bir sorun oluşursa, gücü kesmek
için fişini prizden çekin.

Οδηγίες λειτουργίας

Kullanıma dair notlar

Bu cihaz toza, sıçramaya veya suya karşı korumalı değildir.

Kayıtlı İçerik için Garanti

©2014 Sony Corporation

Printed in China

ACC-TRDCY

ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺸﺎﺣﻦ

ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ

Üst kapak
上蓋
Επάνω κάλυμμα

اﻟﻐﻄﺎء اﻟﻌﻠﻮي

Şarj cihazı
充電器
Φορτιστής

اﻟﺸﺎﺣﻦ



Pil paketi
電池
Μπαταρία

اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ

• Bu cihaz kirlenirse, yumuşak kuru bir bezle silin.
• Bu cihaz çok kirlenirse, az miktarda nötr çözücü ilave edilmiş bir
bezle silin ve ardından kurulayın.
• Tiner, benzin, alkol, vb. kullanımı bu cihazın yüzeyinde hasara yol
açar.
• Kimyasal temizlik bezi kullanırken, kullanma kılavuzuna bakın.
• Böcek ilacı gibi uçucu bir solvent kullanımı veya bu cihazın kauçuk
veya vinil ürünlerle uzun süre temas halinde tutulması cihazda
bozulma veya hasara neden olabilir.

Pil Paketini Şarj Etmek İçin

Micro USB kablo (ayrı satılır)
小型 USB 電纜（另售）
Καλώδιο micro USB
(πωλείται ξεχωριστά)

USB ﺟﻬﺎز ﺷﺤﻦ
( ﻣﺤﻮل اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻤﺘﺮدد،)اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ

( ﻣﺼﻐﺮ )ﻳﺒﺎع ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞUSB ﻛﺒﻞ

UYARI
Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için,
1) üniteyi yağmura veya neme maruz bırakmayın.
2) cihaz üzerine vazo vb. gibi sıvı dolu nesneler koymayın.
Pilleri güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı sıcaklığa maruz bırakmayın.

<AB Yönetmeliklerinin uygulandığı ülkelerdeki müşteriler
için bildirim>
Üretici: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonya
AB ürün uyumluluğu için: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Almanya

Avrupa’daki kullanıcılar için

使用電源供應器時，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。

使用須知

本設備無防塵、防濺或防水規格。

錄製內容保固說明
若因電池、充電器等裝置故障而造成無法錄製或播放，恕不提供錄製
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

 充電時，請將電池確實裝入本產品內。
 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。
 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
路及產品受損。
 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烯基
質料的產品，可能造成產品功能劣化或受損。

1 將電池裝入充電器。

Şarj cihazının üst kapağını kaydırarak açın.
Pil işareti ile şarj cihazı işaretini aynı yönde tutarak pil paketini
yerine oturuncaya kadar şarj cihazına yerleştirin.
Şarj cihazının üst kapağını ters yönde kaydırarak kapatın. (Bkz.
Şekil )

2 Bir micro USB kabloyu (ayrı olarak satılır) önce bu

cihaza, daha sonra USB şarj cihazına (PC, AC adaptör)
bağlayın. (Bkz. Şekil )
CHARGE lambası (turuncu) yanar ve şarj işlemi başlar.
CHARGE lambası söndüğünde, şarj işlemi tamamlanır.

在連接小型 USB 電纜前，務必先將電池裝入充電器。
推開充電器的上蓋。
將電池的 標記對準充電器的 標記，然後依照箭頭的方向將電池
裝入充電器。
朝相反方向滑動充電器的上蓋，即可關閉。（參見圖 ）

2 將小型 USB 電纜（另售）連接至本產品，然後連接至 USB
充電裝置（PC、電源供應器）。（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。

取出電池
從本產品拔出小型 USB 電纜，然後推開充電器的上蓋。依照 標記方
向輕推電池，扳起電池的末端以從充電器的固定夾鬆開，然後從充電器
滑動電池。朝相反方向滑動充電器的上蓋，即可關閉。（參見圖 ）

提示
電池充電器（BC-DCY）也可以在攜帶電池時當作保護盒使用。

充電時間

İpucu

電池

Şarj süresi

 有關電池使用壽命的資訊，請參閱相機的使用手冊。
 表中顯示的時間是指在 25℃ 的周圍溫度下使用本產品充電，電池電
力被相機用盡所需的時間。充電時間會因電池狀況、周圍溫度或使用
PC 和 電源供應器而有差異。

Pil paketi

NP-BY1

Tam şarj süresi (Yaklaşık)

120 dak. (AC-UD10, AC-UD11 kullanılarak)

• Pil ömrü hakkında daha fazla bilgi için, fotoğraf makinenizin
kullanma kılavuzuna bakın.
• Gösterilen süreler, fotoğraf makinesi ile kullanım sonucu boşalmış
bir pil paketinin 25 °C’lik bir ortam sıcaklığında bu cihaz ile şarj
edilmesi içindir. Şarj süresi pil paketinin durumuna, ortam sıcaklığına
veya bilgisayar/AC adaptör kullanımına bağlı olarak değişir.

Şarj sıcaklığı

Şarj işlemi sıcaklık aralığı 0 °C ila 40 °C’dir.
Maksimum pil verimliliği için, şarj sırasındaki önerilen sıcaklık
aralığı 10 °C ila 30 °C’dir.

Pil paketini hızlı bir şekilde kullanmak için

Pil paketini şarj işlemi tamamlanmasa bile bu cihazdan çıkararak
kullanabilirsiniz. Ancak, şarj süresi pil paketinin kullanılabileceği süreyi
etkileyecektir.
• CHARGE lambası yanmazsa, pil paketinin bu cihaza sıkıca
takıldığından emin olun, ardından micro USB kabloyu çıkarıp tekrar
takın.
• Tam şarj edilmiş bir pil paketi takıldığında, CHARGE lambası bir kez
yanar ve söner.
• Uzun süre kullanılmayan bir pil paketini şarj etmek normalden daha
uzun sürebilir.
• Şarj edilen pil paketi kullanılmadığında bile yavaş yavaş boşalır. Kayıt
fırsatlarını kaçırmamak için pil paketini kullanmadan önce şarj edin.

Sorun giderme
CHARGE lambası (turuncu) yanmıyor

• Pil tam şarjlıdır.
• Bu cihaza ve USB şarj cihazına bir micro USB kablonun (ayrı olarak
satılır) sıkıca takıldığından emin olun.
• Bu cihazı bilgisayara doğrudan bağlayın, bir USB hub, vb.
kullanmayın.
• Oda sıcaklığı uygun sıcaklık aralığının dışında ise, şarj işlemi
otomatik olarak durur. Oda sıcaklığı uygun sıcaklık aralığına
döndüğünde, CHARGE lambası yanar ve şarj işlemi başlar. Pil
paketini 10 °C ila 30 °C aralığında şarj etmenizi öneririz.

Atık pillerin ve elektrikli ve elektronik cihazların
atılması (Avrupa Birliği’nde ve ayrı toplama sistemi
bulunan diğer Avrupa ülkelerinde uygulanabilir)
Ürün, pil ya da paketi üzerindeki bu sembol ürünün
veya pilin evsel bir atık olmadığını gösterir. Bazı
pillerin üzerinde bu sembolün yanı sıra kimyasal
bir sembol de yer alır. Eğer pil 0.0005% civa veya
0.004% kurşun oranından fazla, bu kimyasallardan
içeriyorsa, civa (Hg) veya kurşun (Pb) sembolleri de
eklenir. Bu ürünlerin ve pillerin doğru bir şekilde geri
dönüştürülmesini sağlayarak çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası
olumsuz etkilerinin önüne geçilmesine katkıda bulunmuş olursunuz.
Materyallerin geri dönüşümü doğal kaynakların korunmasına yardımcı
olur.
Güvenlik, performans ya da veri bütünlüğünün korunması gibi bir
sebepten, entegre bir pilin kullanılması gerekiyorsa, bu pil yetkili
bir servis tarafından değiştirilmelidir. Pilin ve elektrikli ve elektronik
cihazın doğru bir şekilde atılması için kullanım süresinin sonunda
elektrikli ve elektronik aletlerin geri dönüştürülmesinde yetkili
bir noktaya teslim edildiğinden emin olun. Diğer bütün piller için
cihazdaki pillerin nasıl doğru bir şekilde çıkartılacağını gösteren
bölüme bakın. Pillerin geri dönüştürülmesi için yetkili bir toplama
noktasına teslim edin. Bu ürünün veya pilinin geri dönüşümüyle
ilgili daha fazla bilgi için lütfen yerel danışma noktaları, ev atıkları
hizmetleri ya da ürünü veya pili satın aldığınız noktayla iletişime geçin.

Teknik özellikler

Bu ürün test edilmiş ve 3 metreden kısa bağlantı kablolarının
kullanılması hakkındaki EMC Yönetmeliğinde belirtilen limitlere uygun
bulunmuştur.

Onur Ofis Park Plaza Inkılap Mah.
Üntel Sok. No:10 Ümraniye 34768/İstanbul
Sony Bilgi ve Danışma Hattı:
(212) 444 SONY (7669)

Eğer statik elektrik veya elektromanyetizma veri transferlerinin yarıda
kesilmesine (başarısız olmasına) neden oluyorsa uygulamayı yeniden
başlatın veya iletişim kablosunu (USB, vb.) çıkartıp yeniden takın

感謝您購買 Sony 充電器。

1 Pil paketini şarj cihazına takın.

Notlar

ACC-TRDCY aşağıdaki aksesuarlarla birlikte gelmektedir:
ACC-TRDCY
Şarj edilebilir pil paketi (NP-BY1) (1)
Pil şarj cihazı (BC-DCY) (1)
Bir dizi basılı belge

BC-DCY

將電池充電

Pil şarj cihazı (BC-DCY) pili taşırken bir koruyucu kılıf olarak da
kullanılabilir.

USB şarj cihazı
(PC, AC adaptör)
USB 充電裝置
（PC、電源供應器）
Συσκευή φόρτισης
USB
(Η/Υ, Τροφοδοτικό AC)

最大輸出電壓：DC 4.2 V／標稱輸出電壓：DC 3.7 V／最大充電電壓
DC 4.2 V／最大充電電流 975 mA／額定電容量：2.4 Wh (640 mAh)
／操作溫度：0℃ 到 40℃／尺寸（約）：26.9 mm × 7.5 mm ×
38 mm（寬／高／深）／質量：約 15 g

Bir micro USB kablo bağlamadan önce pil paketini şarj cihazına
taktığınızdan emin olun.

micro USB kabloyu bu cihazdan çıkarın ve ardından şarj cihazının
üst kapağını kaydırarak açın. Pil paketini işareti yönünde hafifçe
itin, pil paketinin ucunu kaldırarak şarj cihazı kenetlemesinden ayırın,
ardından pil paketini şarj cihazından kaydırarak çıkarın. Şarj cihazının
üst kapağını ters yönde kaydırarak kapatın. (Bkz. Şekil )

CHARGE اﻟﻤﺼﺒﺎح

規格

注意

Bu cihazı kullanırken veya saklarken aşağıdaki yerlerde bırakmayın.
Aksi takdirde bir arıza oluşabilir.
• Cihazın deforme olması veya arızalanması söz konusu olabileceği
için doğrudan güneş ışığı veya ısıtıcıların yakını
• Aşırı titreşime maruz kalan yerler
• Güçlü elektromanyetik alan veya radyasyon içeren yerler
• Aşırı kum içeren yerler
Deniz kıyısı ve diğer kumlu alanlar veya toz bulutlarının oluştuğu
alanlarda bu cihazı kumdan ve tozdan koruyun. Arıza yapma
tehlikesi vardır.

Pil paketini çıkarmak için

CHARGE lambası
CHARGE 指示燈
Λυχνία CHARGE

NP-BY1

操作本充電器前，請詳閱本手冊並妥善保管以備將來參考。

• Pil paketini şarj ederken pil paketini bu cihaza sıkı bir şekilde takın.
• Bu cihazı yere düşürmeyin veya mekanik darbelere maruz
bırakmayın.
• Bu cihazı TV veya AM alıcılardan uzak tutun.
Bu cihaz TV veya radyo yakınına yerleştirildiğinde parazite yol
açabilir.
• Bu cihazın metal parçaları ile hiç bir metal nesnenin temas
etmediğinden emin olun. Temas durumunda kısa devre meydana
gelebilir ve cihaz hasar görebilir.
• Pil paketi ve bu cihaz, şarj işlemi sırasında veya şarj işleminden
hemen sonra sıcak olabilir.

Pil işareti
電池 標示
Ένδειξη
μπαταρίας

警告
為降低起火或觸電的風險,
1) 請勿使裝置接觸到雨水或溼氣。
2) 請勿將裝有液體的物品（如花瓶）放在裝置上。
切勿將電池放在過熱的地方，如陽光下、火裡或類似的地方。

Bu cihaz nerelere yerleştirilemez

Kullanıma dair önlemler

Şarj cihazı işareti
充電器 標示
Ένδειξη φορτιστή

充電電池（NP-BY1）(1)
電池充電器（BC-DCY）(1)
成套印刷文件

Pil paketi, şarj cihazı, vb. arızası nedeniyle kayıt veya oynatma işlemi
yapılmazsa, kayıt içeriği telafi edilemez.

Bakım



ACC-TRDCY

Giriş gerilimi: DC 5 V / Çıkış gerilimi: Pil şarj terminali: DC 4,2 V 0,64 A
/ Çalışma sıcaklığı: 0 °C ila 40 °C / Saklama sıcaklığı: –20 °C ila +60 °C
/ Boyutlar (Yaklaşık): 36 mm × 70 mm × 13,5 mm (g/y/d) / Ağırlık:
Yaklaşık 20 g
Tasarım ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Üretici Firma:
Sony Corporation
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
Türkiye İrtibat Numaraları:
Tel:
0216-633 98 00
Faks:
0216-632 70 30
e-mail:
bilgi@eu.sony.com

AEEE Yönetmeliğine Uygundur
İTHALATÇI FİRMA

SONY EURASIA PAZARLAMA AŞ.

完全充電時間（約）

NP-BY1
120 分鐘
（使用 AC-UD10、AC-UD11）

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，然後
拔出並重新連接小型 USB 電纜。
 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。
 即使沒有使用，充電過的電池也會逐漸放電。使用前請將電池充電，
以免錯失任何錄製機會。

故障排除
CHARGE 指示燈（橘色）沒有亮起

 電池完全充電。
 確定小型 USB 電纜（另售）已確實連接至本產品及 USB 充電裝置。
 不透過 USB 集線器等裝置將本產品直接連接至 PC。
 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。

規格
額定輸入：DC 5 V／額定輸出：電池充電端：DC 4.2 V 0.64 A／操作
溫度：0℃ 到 40℃／存放溫度：–20℃ 到 +60℃／尺寸（約）：
36 mm × 70 mm × 13.5 mm（寬／高／深）／質量：約 20 g
設計和規格有所變更時，恕不另行通知。
僅適用於台灣
生產國別 :
製造廠商 :
進口商 :
地址 :
諮詢專線 :

中國
SONY CORPORATION
台灣索尼股份有限公司
台北市長春路 145 號 5 樓
4499111

 ﺟﻢ ﺗﻘﺮﻳ ًﺒﺎ15 : اﻟﻜﺘﻠﺔ/ (ﻋﻤﻖ/ارﺗﻔﺎع/ ﻣﻢ )ﻋﺮض38 ×

BC-DCY

Συμβουλή
Το ACC-TRDCY περιλαμβάνει τα παρακάτω εξαρτήματα:
ACC-TRDCY
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία (NP-BY1) (1)
Φορτιστής μπαταρίας (BC-DCY) (1)
Σύνολο έντυπης τεκμηρίωσης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας,
1) μην εκθέτετε τη μονάδα στη βροχή ή σε υγρασία.
2) μ
 ην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, πάνω
στη συσκευή.
Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα όπως το
άμεσο φως του ήλιου, φωτιά και άλλα.

<Σημείωση για τους πελάτες στις χώρες που ισχύουν οι
οδηγίες της Ε.Ε.>
Κατασκευαστής: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Τόκυο,
108-0075 Ιαπωνία
Συμμόρφωση Προϊόντος με νομοθεσία Ε.Ε.: Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Γερμανία

Για πελάτες στην Ευρώπη

Απόρριψη παλαιών ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών
συσκευών και Εναλλακτική διαχείριση φορητών
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (Ισχύει
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές
χώρες με ξεχωριστά συστήματα αποκομιδής)
Το σύμβολο επάνω στο προϊόν, επάνω στη
μπαταρία ή στη συσκευασία, δείχνει ότι το προϊόν
και η μπαταρία δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται
όπως τα οικιακά απορρίμματα. Σε ορισμένες
μπαταρίες το σύμβολο αυτό μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Τα χημικά
σύμβολα για τον υδράργυρο (Hg) ή τον μόλυβδο (Pb) προστίθενται
αν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005% υδραργύρου ή
0,004% μολύβδου. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν και οι μπαταρίες
απορρίπτονται σωστά, βοηθάτε στο να αποτραπούν όποιες
αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον,
που θα προέκυπταν από την μη κατάλληλη διαχείριση των
αποβλήτων. Η ανακύκλωση των υλικών βοηθά στην εξοικονόμηση
φυσικών πόρων.
Στην περίπτωση προϊόντων που για λόγους ασφαλείας, επιδόσεων,
η ακεραιότητας δεδομένων απαιτούν τη μόνιμη σύνδεση με
μια ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει να
αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.
Για να εξασφαλίσετε την σωστή μεταχείριση της μπαταρίας,
παραδώστε το προϊόν στο τέλος της διάρκειας ζωής του στο
κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού για ανακύκλωση. Στην περίπτωση όλων των άλλων
μπαταριών, παρακαλούμε δείτε το τμήμα που περιγράφει
πώς να αφαιρέσετε με ασφάλεια τη μπαταρία από το προϊόν.
Παραδώστε την μπαταρία στο κατάλληλο σημείο συλλογής των
χρησιμοποιημένων μπαταριών για ανακύκλωση. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος
ή της μπαταρίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις δημοτικές
αρχές της περιοχής σας, με τον αρμόδιο φορέα ανακύκλωσης ή το
κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.
Το προϊόν αυτό έχει ελεγχθεί και βρέθηκε ότι συμμορφώνεται
με τα όρια που ορίζονται στον κανονισμό ΗΜΣ για τη χρήση
καλωδίων σύνδεσης μήκους έως και 3 μέτρων.
Σε περίπτωση που διακοπεί η διαδικασία μεταφοράς δεδομένων
(αποτυοία) λόγω στατικού ηλεκτρισμού ή ηλεκτρομαγνητισμού,
επανεκκινήστε την εφαρμογή ή αποσυνδέστε και επανασυνδέστε
το καλώδιο επικοινωνίας (καλώδιο USB κ.λπ.).

NP-BY1

Ο φορτιστής μπαταρίας (BC-DCY) μπορεί να χρησιμοποιηθεί
επίσης και ως προστατευτική θήκη όταν
.Sonyμεταφέρετε
اء ﺷﺎﺣﻦ ﺳﻮﻧﻲτην
ﺷﻜﺮاً ﺟﺰﻳ ًﻼ ﻟﺸﺮ
μπαταρία.
NP-BY1 .ﻛﻤﺮﺟﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
120 λεπτά (Χρησιμοποιώντας
AC-UD10, AC-UD11)

Μπαταρία
Χρόνος πλήρους
φόρτισης (Περίπου)

ﺗﻨﺒﻴﻪ

• Γιαاﻟﺘﻴﺎر
περισσότερες
λεπτομέρειες
σχετικά
με τηاﻟﺘﻴﺎر
διάρκεια
ζωής τηςﻗﻢ
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺤﻮل
اﻟﺠﺪاري اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻋﻨﺪ
اﻟﻤﺘﺮدد
ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺄﺧﺬ
μπαταρίας,
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της κάμεράς σας.
ﻳﺸﻴﺮ
 ﻓﺈﻧﻪ ﻻ،ًﻣﻨﻄﻔﺌﺎ
 ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪةCHARGE  ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻤﺼﺒﺎح.اﻟﻤﺘﺮدد
• Οι χρόνοι που αναφέρονται είναι για τη φόρτιση μιας άδειας
اﻓﺼﻠﻬﺎ
،ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة
اﺳﺘﻌﻤﺎل
أﺛﻨﺎءεξαντληθεί
ﺣﺪﺛﺖ أﻳﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ
.إﻟﻰ ﻛﻮن اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻔﺼﻮﻟﺔ
μπαταρίας,
η οποία
έχει
με μιαإذا
κάμερα,
χρησιμοποιώντας αυτή τη μονάδα
σεﻓﺼﻞ
θερμοκρασία
.اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻳﺘﻢ
ﻣﻦ اﻟﻤﺄﺧﺬ اﻟﺠﺪاري ﻟﻜﻲ
περιβάλλοντος 25 °C. Ο χρόνος φόρτισης ενδέχεται να διαφέρει
ανάλογα με την κατάσταση της μπαταρίας, τη θερμοκρασία του
περιβάλλοντος ή τη χρήση Η/Υ, τροφοδοτικού AC.

ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل

.ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﻐﺒﺎر أو ﻟﺘﻨﺎﺛﺮ اﻟﻤﺎء أو ﻟﻠﻤﺎء
Θερμοκρασία φόρτισης

BC-DCY

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτόν τον φορτιστή
κατασκευασμένο από τη Sony.
Πριν θέσετε σε λειτουργία αυτόν τον φορτιστή, διαβάστε
προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και κρατήστε το για μελλοντική
αναφορά.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Χρησιμοποιείτε την κοντινότερη πρίζα τοίχου όταν χρησιμοποιείτε
το τροφοδοτικό AC.
Ακόμα και όταν η λυχνία CHARGE είναι σβηστή, η τροφοδοσία
δεν είναι αποσυνδεδεμένη. Αν παρουσιαστεί πρόβλημα κατά τη
χρήση της μονάδας, αποσυνδέστε την από την πρίζα τοίχου για να
αποσυνδέσετε την τροφοδοσία.

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση

Η μονάδα αυτή δεν πληροί προδιαγραφές κατά της σκόνης, του
πιτσιλίσματος ή του νερού.

Εγγύηση για το εγγεγραμμένο περιεχόμενο

Δεν είναι εφικτή η καταβολή αποζημίωσης για τα περιεχόμενα της
εγγραφής αν η εγγραφή ή αναπαραγωγή δεν είναι εφικτή λόγω
δυσλειτουργίας της μπαταρίας, του φορτιστή, κ.λπ.

Μέρη όπου δεν πρέπει να τοποθετείται αυτή η μονάδα

Μην τοποθετείτε αυτή τη μονάδα σε οποιαδήποτε από τα
παρακάτω μέρη, είτε κατά τη χρήση της είτε για την αποθήκευσή
της. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.
• Σε άμεσο ηλιακό φως, όπως κοντά σε συσκευές θέρμανσης,
καθώς η μονάδα αυτή μπορεί να παραμορφωθεί ή να προκληθεί
δυσλειτουργία
• Σε μέρη με υπερβολικούς κραδασμούς
• Σε μέρη όπου εκτίθεται σε ηλεκτρομαγνητισμό ή ακτινοβολία
• Σε μέρη με υπερβολική άμμο
Σε παραθαλάσσια και άλλα αμμώδη μέρη, ή όπου
παρουσιάζονται νέφη σκόνης, προστατεύστε αυτή τη μονάδα
από την άμμο και τη σκόνη. Υπάρχει κίνδυνος δυσλειτουργίας.

Προφυλάξεις για τη χρήση

• Τοποθετήστε καλά την μπαταρία σε αυτή τη μονάδα κατά τη
φόρτιση της μπαταρίας.
• Μην πετάτε κάτω ή υποβάλετε σε μηχανικούς κραδασμούς αυτή
τη μονάδα.
• Διατηρείτε αυτή τη μονάδα μακριά από τηλεοράσεις ή δέκτες
AM.
Ο θόρυβος από αυτή τη μονάδα μπορεί να επηρεάσει την
τηλεόραση ή το ραδιόφωνο αν τοποθετηθεί κοντά.
• Φροντίστε να μην έρθει τίποτα μεταλλικό σε επαφή με τα
μεταλλικά μέρη αυτής της μονάδας. Διαφορετικά, μπορεί να
προκληθεί βραχυκύκλωμα και να υποστεί βλάβη αυτή η μονάδα.
• Η μπαταρία και αυτή η μονάδα θερμαίνονται κατά τη διάρκεια ή
αμέσως μετά από την επαναφόρτιση.

Συντήρηση

• Αν αυτή η μονάδα λερωθεί, σκουπίστε την με ένα μαλακό, στεγνό
πανί.
• Αν αυτή η μονάδα λερωθεί πολύ, σκουπίστε την με ένα πανί με
λίγο ουδέτερο απορρυπαντικό και, στη συνέχεια, σκουπίστε την
για να στεγνώσει.
• Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικό, βενζίνη, οινόπνευμα, κ.λπ. καθώς
θα καταστρέψουν την επιφάνεια αυτής της μονάδας.
• Όταν χρησιμοποιείτε ένα χημικά επεξεργασμένο πανί
καθαρισμού, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του.
• Η χρήση ενός πτητικού διαλυτικού όπως ενός εντομοκτόνου, ή η
επαφή αυτής της μονάδας με προϊόντα από καουτσούκ ή
βινυλίου για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει
φθορά ή βλάβη σε αυτή τη μονάδα.

Για τη φόρτιση της μπαταρίας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει την μπαταρία στο φορτιστή
προτού συνδέσετε ένα καλώδιο micro USB.

1 Τοποθετήστε την μπαταρία στο φορτιστή.

Σύρετε το επάνω κάλυμμα του φορτιστή για να ανοίξει.
Κρατώντας την ένδειξη στην μπαταρία στην ίδια κατεύθυνση
με την ένδειξη στο φορτιστή, τοποθετήστε την μπαταρία στο
φορτιστή έως ότου ακουστεί ένα κλικ ότι έχει ασφαλίσει στη
θέση της.
Σύρετε το επάνω κάλυμμα του φορτιστή προς την αντίθετη
κατεύθυνση για να κλείσει. (Βλ. εικόνα )

2 Συνδέστε ένα καλώδιο micro USB (πωλείται

ξεχωριστά) σε αυτή τη μονάδα και, στη συνέχεια,
στη συσκευή φόρτισης USB (Η/Υ, τροφοδοτικό AC).
(Βλ. εικόνα )
Η λυχνία CHARGE (πορτοκαλί) ανάβει και αρχίζει η φόρτιση.
Όταν σβήσει η λυχνία CHARGE, η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί.

Για να αφαιρέσετε την μπαταρία

Αποσυνδέστε το καλώδιο micro USB από αυτή τη μονάδα και, στη
συνέχεια, σύρετε το επάνω κάλυμμα του φορτιστή για να ανοίξει.
Πιέστε ελαφρά την μπαταρία προς την κατεύθυνση της ένδειξης ,
σηκώστε την άκρη της μπαταρίας για να ελευθερωθεί από τον
σφιγκτήρα του φορτιστή και, στη συνέχεια, σύρετε την μπαταρία
από το φορτιστή. Σύρετε το επάνω κάλυμμα του φορτιστή προς
την αντίθετη κατεύθυνση για να κλείσει. (Βλ. εικόνα )

ﺗﺤﺬﻳﺮ

،ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺧﻄﺮ اﻟﺤﺮﻳﻖ أو اﻟﺼﺪﻣﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
.( ﻻ ﺗﻌﺮض اﻟﺠﻬﺎز ﻟﻠﻤﻄﺮ أو اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ1
. ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎز، ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺰﻫﺮﻳﺎت،( ﻻ ﺗﻀﻊ أﺷﻴﺎء ﻣﻤﺘﻠﺌﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮاﺋﻞ2
.ﻻ ﺗﻌﺮض اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت إﻟﻰ ﺣﺮارة ﻣﻔﺮﻃﺔ ﻛﺄﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ أو اﻟﻨﺎر أو ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ذﻟﻚ

NP-BY1

Το εύρος θερμοκρασίας για τη φόρτιση είναι 0 °C έως 40 °C.
Για τη μέγιστη αποδοτικότητα της μπαταρίας, το συνιστώμενο
εύρος
θερμοκρασίας
10 °Cﺗﻌﻮﻳﺾ
έως 30
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ أو
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔκατά
ﻟﻢ ﻳﺘﻢτηإذاφόρτιση
 اﻟﺘﺴﺠﻴﻞείναι
ﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت
دﻓﻊ°C.ﻻ ﻳﻤﻜﻦ

ﺿﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ

،اﻟﻌﺮض ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ أو اﻟﺸﺎﺣﻦ
Για γρήγορη χρήση της.اﻟﺦ
μπαταρίας
Μπορείτε να αφαιρέσετε την μπαταρία από τη μονάδα και να τη
χρησιμοποιήσετε ακόμα και αν δεν έχει ολοκληρωθεί η φόρτιση.
Ωστόσο,
φόρτισης
χρόνο
.اﻟﺘﺨﺰﻳﻦοأوχρόνος
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
ﺳﻮاء ﻋﻨﺪεπηρεάζει
،اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔτοﻣﻦ
ﻓﻲ أيχρήσης
 اﻟﻮﺣﺪةτης
ﻻ ﺗﻀﻊ ﻫﺬه
μπαταρίας.

اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻮﺿﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة

.اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺧﻠﻞ
Σημειώσεις
ﻫﺬه
 ﺣﻴﺚ ﻗﺪ ﺗﺘﺸﻮه، ﺗﺤﺖ أﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة أو ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ أﺟﻬﺰة اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ
• Αν η λυχνία CHARGE δεν ανάψει, ελέγξτε αν η μπαταρία έχει
ﻟﺨﻠﻞσυνέχεια,
اﻟﻮﺣﺪة أو ﺗﺘﻌﺮض
τοποθετηθεί καλά σε αυτή τη μονάδα και, στη
αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το καλώδιο از
micro
USB.
ﺰ
اﻻﻫﺘ
 اﻷﻣﺎﻛﻦ ﻛﺜﻴﺮة
• Όταν τοποθετείται μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, η λυχνία
إﺷﻌﺎﻋﺎت
اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﺔ أو
CHARGE ﻗﻮﻳﺔ
ανάβει
μία φορά
και σβήνει.  اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮﺟﺎت
• Μια μπαταρία που δεν έχει χρησιμοποιηθεί
 رﻣﺎل ﻛﺜﻴﻔﺔγια
 ﻓﻴﻬﺎμεγάλο
اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪχρονικό
 اﻷﻣﺎﻛﻦ
διάστημα ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερο χρόνο από το
اﻟﺒﺤﺮ
ﺷﺎﻃﺊ
ﻣﺜﻞ
أﻣﺎﻛﻦ
ﻓﻲ
واﻟﻐﺒﺎر
اﻟﺮﻣﺎل
ﻣﻦ
اﻟﻮﺣﺪة
ﻫﺬه
ﺣﻤﺎﻳﺔ
اﺣﺮص ﻋﻠﻰ
συνηθισμένο για να φορτιστεί.
• Η.ﺧﻠﻞ
φορτισμένη
ακόμα
και αν
 ﻗﺪ ﻳﺤﺪثμπαταρία
.ﻣﻠﻴﺌﺎً ﺑﺎﻟﻐﺒﺎرαποφορτίζεται
ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﻬﻮاءσταδιακά
اﻟﺮﻣﻠﻴﺔ اﻷﺧﺮى أو
واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
δεν τη χρησιμοποιείτε. Φορτίζετε την μπαταρία πριν από τη
χρήση για να μη χάσετε καμία ευκαιρία εγγραφής.

ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﺣﻮل اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل

Αντιμετώπιση
προβλημάτων
.ﺷﺤﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ
 ﻗﻢ ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺈﺣﻜﺎم ﻋﻨﺪ
Η λυχνία CHARGE (πορτοκαλί)
ανάβει
.ﻟﺼﺪﻣﺔ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔδεν
ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ
ﻻ ﺗﺴﻘﻂ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة أو



• Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.
ًاﻟﻮﺣﺪة ﺑﻌﻴﺪا
اﺣﺘﻔﻆ ﺑﻬﺬه
.AM اﺳﺘﻘﺒﺎل
أﺟﻬﺰة
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن أو

• Βεβαιωθείτε
ότι το
καλώδιο
microأﺟﻬﺰة
USB ﻋﻦ
(πωλείται
ξεχωριστά)
είναι
συνδεδεμένο
σε αυτή
τη μονάδα
καιاﻟﺼﺎدرة
στη συσκευή
وﺿﻌﺖ
أو اﻟﺮادﻳﻮ إذاγερά
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن
اﻟﻮﺣﺪة إﻟﻰ
ﻣﻦ ﻫﺬه
 اﻟﻀﻮﺿﺎءφόρτισης
ﻗﺪ ﺗﺪﺧﻞ
USB.
.ﻣﻨﻬﻤﺎενός
ﺑﺎﻟﻘﺮب
• Συνδέστε αυτή τη μονάδα απευθείας στον Η/Υ, όχι μέσω
διανομέα
 إذا.اﻟﻮﺣﺪةUSB,
 ﻫﺬهκ.λπ.
 ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﻼﻣﺲ أﺷﻴﺎء ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ ﻣﻊ اﻷﺟﺰاء اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ
• Αν η θερμοκρασία δωματίου είναι εκτός του κατάλληλου εύρους
. ﻗﺪ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻪ ﺗﻤﺎس ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ وﻗﺪ ﺗﺘﻌﺮض ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻟﻠﺘﻠﻒ،ﺣﺪث ذﻟﻚ
θερμοκρασίας, η φόρτιση σταματάει αυτόματα. Όταν η
.ﺑﻌﺪه ﻣﺒﺎﺷﺮة
اﻟﺸﺤﻦ أو
اﻟﻮﺣﺪة أﺛﻨﺎء
وﻫﺬه
ﺗﺴﺨﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ
أنη ﻳﻤﻜﻦ
θερμοκρασία
δωματίου
επανέλθει
στο
κατάλληλο
εύρος,
λυχνία CHARGE ανάβει και η φόρτιση συνεχίζεται. Συνιστάται η
φόρτιση της μπαταρίας στους 10 °C έως 30 °C.

اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ

اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت

 ﺗﻴﺎر ﻣﺒﺎﺷﺮ: ﻓﻮﻟﻄﻴﺔ اﻟﺨﺮج اﻻﺳﻤﻲ/ ﻓﻮﻟﻂ4.2  ﺗﻴﺎر ﻣﺒﺎﺷﺮ:ﻓﻮﻟﻄﻴﺔ اﻟﺨﺮج اﻟﻘﺼﻮى
 اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﺘﻴﺎر/  ﻓﻮﻟﻂ4.2  ﺗﻴﺎر ﻣﺒﺎﺷﺮ: اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻔﻮﻟﻄﻴﺔ اﻟﺸﺤﻦ/ ﻓﻮﻟﻂ3.7
/( ﻣﻴﻠﻠﻲ أﻣﺒﻴﺮ ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﺔ640)  وات ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﺔ2.4 : اﻟﺴﻌﺔ/ ﻣﻴﻠﻲ أﻣﺒﻴﺮ975 :اﻟﺸﺤﻦ
 ﻣﻢ7.5 ×  ﻣﻢ26.9 :( اﻷﺑﻌﺎد )ﺗﻘﺮﻳ ًﺒﺎ/ درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ40  إﻟﻰ0 :درﺟﺎت ﺣﺮارة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
 ﺟﻢ ﺗﻘﺮﻳ ًﺒﺎ15 : اﻟﻜﺘﻠﺔ/ (ﻋﻤﻖ/ارﺗﻔﺎع/ ﻣﻢ )ﻋﺮض38 ×

BC-DCY

.Sony ﺷﻜﺮاً ﺟﺰﻳ ًﻼ ﻟﺸﺮاء ﺷﺎﺣﻦ ﺳﻮﻧﻲ
 ﻳﺮﺟﻰ ﻗﺮاءة ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻪ،ﻗﺒﻞ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﺸﺎﺣﻦ
.ﻛﻤﺮﺟﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ

ﺗﻨﺒﻴﻪ

ﻗﻢ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺄﺧﺬ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻤﺘﺮدد اﻟﺠﺪاري اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺤﻮل اﻟﺘﻴﺎر
 ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺸﻴﺮ،ً ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻨﻄﻔﺌﺎCHARGE  ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻤﺼﺒﺎح.اﻟﻤﺘﺮدد
 اﻓﺼﻠﻬﺎ، إذا ﺣﺪﺛﺖ أﻳﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ أﺛﻨﺎء اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة.إﻟﻰ ﻛﻮن اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻔﺼﻮﻟﺔ
.ﻣﻦ اﻟﻤﺄﺧﺬ اﻟﺠﺪاري ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﺼﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ

ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل

.ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﻐﺒﺎر أو ﻟﺘﻨﺎﺛﺮ اﻟﻤﺎء أو ﻟﻠﻤﺎء

ﺿﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ

. اﻣﺴﺤﻬﺎ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎً ﺧﺮﻗﺔ ﻧﺎﻋﻤﺔ وﺟﺎﻓﺔ، إذا اﺗﺴﺨﺖ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة
Προδιαγραφές

ﻻ ﻳﻤﻜﻦ دﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ أو
. اﻟﺦ،اﻟﻌﺮض ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ أو اﻟﺸﺎﺣﻦ

.اﻟﻤﻮاد ﺑﺘﻌﺮﻳﺾ ﺳﻄﺢ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻟﻠﺘﻠﻒ
Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς
.اﻟﺨﺮﻗﺔ
 راﺟﻊ دﻟﻴﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺨﺎص ﺑﺘﻠﻚ، ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺧﺮﻗﺔ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ
προειδοποίηση.
 اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻮاد ﻣﺘﻄﺎﻳﺮة ﻛﻤﺒﻴﺪات اﻟﺤﺸﺮات أو ﺗﺮك ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻼﻣﺴﺔ
ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻣﻦ اﻟﻔﻴﻨﻴﻞ أو اﻟﻤﻄﺎط ﻟﻤﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﺸﻮه أو ﺗﻠﻒ
.اﻟﻮﺣﺪة

. ﺳﻮاء ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل أو اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ،ﻻ ﺗﻀﻊ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻓﻲ أي ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
.اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺧﻠﻞ
 ﺣﻴﺚ ﻗﺪ ﺗﺘﺸﻮه ﻫﺬه، ﺗﺤﺖ أﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة أو ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ أﺟﻬﺰة اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ
اﻟﻮﺣﺪة أو ﺗﺘﻌﺮض ﻟﺨﻠﻞ
 اﻷﻣﺎﻛﻦ ﻛﺜﻴﺮة اﻻﻫﺘﺰاز
 اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮﺟﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﺔ أو إﺷﻌﺎﻋﺎت ﻗﻮﻳﺔ
 اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ رﻣﺎل ﻛﺜﻴﻔﺔ
اﺣﺮص ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﺮﻣﺎل واﻟﻐﺒﺎر ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﻣﺜﻞ ﺷﺎﻃﺊ اﻟﺒﺤﺮ
. ﻗﺪ ﻳﺤﺪث ﺧﻠﻞ.واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻣﻠﻴﺔ اﻷﺧﺮى أو ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﻬﻮاء ﻣﻠﻴﺌﺎً ﺑﺎﻟﻐﺒﺎر

Ονομαστική
εισόδου:
DC 5 V اﻣﺴﺤﻬﺎ
/ Ονομαστική
τιμήﻫﺬه
εξόδου:
ﻗﻠﻴ ًﻼ ﺑﻤﺤﻠﻮلτιμή
ﻣﺮﻃﺒﺔ
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎً ﺧﺮﻗﺔ
،ًاﻟﻮﺣﺪة ﺟﺪا
 إذا اﺗﺴﺨﺖ
Ακροδέκτης φόρτισης μπαταρίας: DC 4,2 V 0,64 A / Θερμοκρασία
.ﻟﺘﺠﻔﻴﻔﻬﺎ
اﻣﺴﺤﻬﺎ
–ﺛﻢ20
ﻣﺘﻌﺎدل
λειτουργίας: 0 °C έως 40 °C / Θερμοκρασία αποθήκευσης:
°C
έωςﺗﻘﻮم
+60 ﺣﻴﺚ
°C / Διαστάσεις
36 mm)ﻣﺮﻗﻖ
× 70 اﻟﺜﻨﺮ
mm ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل
× 13,5 mm
ﺗﻠﻚ
، اﻟﺦ،(أو اﻟﻜﺤﻮلΠερίπου):
اﻟﻄﻼء( أو اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ
 ﻻ ﺗﻘﻢ
(π/υ/β) / Μάζα: Περίπου 20 g

ﻟﺸﺤﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ

Προδιαγραφές

Μέγιστη τάση εξόδου: DC 4,2 V / Ονομαστική τάση εξόδου: DC
3,7 V / Μέγιστη τάση φόρτισης DC 4,2 V / Μέγιστο ρεύμα φόρτισης
975 mA / Χωρητικότητα: 2,4 Wh (640 mAh) / Θερμοκρασία
λειτουργίας: 0 °C έως 40 °C / Διαστάσεις (Περίπου): 26,9 mm ×
7,5 mm × 38 mm (π/υ/β) / Μάζα: Περίπου 15 g

: ﻣﺰود ﺑﺎﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔACC-TRDCY اﻟﻄﻘﻢ
ACC-TRDCY
(1) (NP-BY1) ﺑﻄﺎرﻳﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ
(1) (BC-DCY) ﺷﺎﺣﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ
ﻃﻘﻢ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ

واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻪ
 ﻳﺮﺟﻰ ﻗﺮاءة ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ،ﻗﺒﻞ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﺸﺎﺣﻦ
Χρόνος
φόρτισης

. اﻟﻤﺼﻐﺮUSB اﺣﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺣﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻛﺒﻞ

. ﻗﻢ ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺣﻦ1

.اﺳﺤﺐ ﻏﻄﺎء اﻟﺸﺎﺣﻦ اﻟﻌﻠﻮي ﻟﻔﺘﺤﻪ
 ﻗﻢ ﺑﺈدﺧﺎل، ﻣﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﺗﺠﺎه ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺸﺎﺣﻦ
.اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺎﺣﻦ إﻟﻰ أن ﺗﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ
 )راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ.اﺳﺤﺐ ﻏﻄﺎء اﻟﺸﺎﺣﻦ اﻟﻌﻠﻮي ﺑﺎﻻﺗﺠﺎه اﻟﻤﻌﺎﻛﺲ ﻹﻏﻼﻗﻪ
( اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ

 اﻟﻤﺼﻐﺮ )ﻳﺒﺎع ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ( ﺑﻬﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﺛﻢUSB  ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﻛﺒﻞ2
 )راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ.( ﻣﺤﻮل اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻤﺘﺮدد، )اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮUSB ﺑﺠﻬﺎز ﺷﺤﻦ
( اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ
. )ﺑﺮﺗﻘﺎﻟﻲ( وﺗﺒﺪأ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺤﻦCHARGE ﻳﻀﻲء اﻟﻤﺼﺒﺎح
. ﻓﻬﺬا ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﻛﺘﻤﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺤﻦ،CHARGE ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻄﻔﺊ اﻟﻤﺼﺒﺎح

ﻹزاﻟﺔ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ

. اﻟﻤﺼﻐﺮ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﺛﻢ اﺳﺤﺐ ﻏﻄﺎء اﻟﺸﺎﺣﻦ اﻟﻌﻠﻮي ﻟﻔﺘﺤﻪUSB اﻓﺼﻞ ﻛﺒﻞ
 وارﻓﻊ ﻃﺮف اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ،ادﻓﻊ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﺑﻠﻄﻒ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻴﻬﺎ
 اﺳﺤﺐ ﻏﻄﺎء اﻟﺸﺎﺣﻦ اﻟﻌﻠﻮي.ﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﺒﻚ اﻟﺸﺎﺣﻦ ﺛﻢ اﺳﺤﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﺣﻦ
(  )راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ.ﺑﺎﻻﺗﺠﺎه اﻟﻤﻌﺎﻛﺲ ﻹﻏﻼﻗﻪ

ﺗﻮﺟﻴﻪ

.( ﻛﻌﻠﺒﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ أﻳﻀﺎً ﻋﻨﺪ ﺣﻤﻞ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔBC-DCY) ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺎﺣﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ
NP-BY1

ﻣﺪة اﻟﺸﺤﻦ
اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ

 دﻗﻴﻘﺔ120
(ﻣﺪة اﻟﺸﺤﻦ اﻟﻜﺎﻣﻞ )ﺗﻘﺮﻳ ًﺒﺎ
(AC-UD11 ،AC-UD10 )ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل
. راﺟﻊ دﻟﻴﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻴﺮا، ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ
، اﻟﻤﺪد اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺸﺤﻦ ﺑﻄﺎرﻳﺔ ﻓﺎرﻏﺔ ﺗﻢ اﺳﺘﻬﻼك ﺷﺤﻨﺘﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا
 ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ. درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ25 وﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮارة ﻣﺤﻴﻄﺔ ﺗﺒﻠﻎ
ﻣﺪة اﻟﺸﺤﻦ وﻓﻘﺎً ﻟﻈﺮوف اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ أو درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ أو اﺳﺘﺨﺪام
.اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ أو ﻣﺤﻮل اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻤﺘﺮدد

درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﺸﺤﻦ

. درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ40  إﻟﻰ0 ﻧﻄﺎق درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﺸﺤﻦ ﻫﻮ ﻣﻦ
 ﻳﻨﺼﺢ ﺑﻨﻄﺎق درﺟﺔ ﺣﺮارة ﺷﺤﻦ ﻣﻦ،ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻣﻦ ﻛﻔﺎءة اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ
. درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ30  إﻟﻰ10

ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ

 إﻻ أن.ﻳﻤﻜﻦ إﺧﺮاج اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻨﺘﻪ اﻟﺸﺤﻦ
.ﻣﺪة اﻟﺸﺤﻦ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ

ﻣﻼﺣﻈﺎت

 ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﻣﺜﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه،CHARGE  إذا ﻟﻢ ﻳﻀﺊ اﻟﻤﺼﺒﺎح
. اﻟﻤﺼﻐﺮUSB  ﺛﻢ ﻗﻢ ﺑﻔﺼﻞ وإﻋﺎدة وﺻﻞ ﻛﺒﻞ،اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺈﺣﻜﺎم أم ﻻ
 ﻣﺮةCHARGE  ﻳﻀﻲء اﻟﻤﺼﺒﺎح، ﻋﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻄﺎرﻳﺔ ﻣﺸﺤﻮﻧﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ
.واﺣﺪة ﺛﻢ ﻳﻨﻄﻔﺊ
 ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻐﺮق ﺷﺤﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻣﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ وﻗﺘﺎً أﻃﻮل ﻣﻦ
.اﻟﻤﻌﺘﺎد
 اﺷﺤﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ. ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻬﻼك ﺷﺤﻨﺔ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎً ﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪ ﻋﺪم اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ
.ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﺘﻔﺎدي ﺿﻴﺎع أﻳﻪ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ

ﺗﺤﺮي اﻟﺨﻠﻞ وإﺻﻼﺣﻪ

 )ﺑﺮﺗﻘﺎﻟﻲ( ﻻ ﻳﻀﻲءCHARGE اﻟﻤﺼﺒﺎح

. اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﻣﺸﺤﻮﻧﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ
 اﻟﻤﺼﻐﺮ )ﻳﺒﺎع ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ( ﻣﻮﺻﻮل ﺑﻬﺬه اﻟﻮﺣﺪةUSB  ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ﻛﺒﻞ
. ﺑﺈﺣﻜﺎمUSB وﺑﺠﻬﺎز ﺷﺤﻦ
 أو ﻣﺎUSB  ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺎﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺪون اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮزع
.إﻟﻴﻪ
 ﻳﺘﻮﻗﻒ، إذا ﻛﺎﻧﺖ درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻐﺮﻓﺔ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
 ﻳﻀﻲء، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﻮد درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻐﺮﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ.ًاﻟﺸﺤﻦ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ
10  ﻧﻮﺻﻲ ﺑﺸﺤﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﺑﻨﻄﺎق. وﻳﺘﻢ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺸﺤﻦCHARGE اﻟﻤﺼﺒﺎح
. درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ30 إﻟﻰ

اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت

 ﻃﺮف ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺷﺤﻦ:ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺨﺮج اﻟﻤﻘﺪرة/ ﻓﻮﻟﻂ5  ﺗﻴﺎر ﻣﺒﺎﺷﺮ:ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻘﺪرة
 درﺟﺔ40  إﻟﻰ0 :درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ/ أﻣﺒﻴﺮ0.64  ﻓﻮﻟﻂ4.2  ﺗﻴﺎر ﻣﺒﺎﺷﺮ:اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ
×  ﻣﻢ36 :(اﻷﺑﻌﺎد )ﺗﻘﺮﻳ ًﺒﺎ/ درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ60+  إﻟﻰ20- :درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ/ﻣﺌﻮﻳﺔ
 ﺟﻢ ﺗﻘﺮﻳ ًﺒﺎ20 :اﻟﻜﺘﻠﺔ/(ﻋﻤﻖ/ارﺗﻔﺎع/ ﻣﻢ )ﻋﺮض13.5 ×  ﻣﻢ70
.اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ دون إﺷﻌﺎر

اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻮﺿﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة

ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﺣﻮل اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل

. ﻗﻢ ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺈﺣﻜﺎم ﻋﻨﺪ ﺷﺤﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ
. ﻻ ﺗﺴﻘﻂ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة أو ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﺼﺪﻣﺔ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ
.AM  اﺣﺘﻔﻆ ﺑﻬﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ أﺟﻬﺰة اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن أو أﺟﻬﺰة اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﻗﺪ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻀﻮﺿﺎء اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة إﻟﻰ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن أو اﻟﺮادﻳﻮ إذا وﺿﻌﺖ
.ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻨﻬﻤﺎ
 إذا. ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﻼﻣﺲ أﺷﻴﺎء ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ ﻣﻊ اﻷﺟﺰاء اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة
. ﻗﺪ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻪ ﺗﻤﺎس ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ وﻗﺪ ﺗﺘﻌﺮض ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻟﻠﺘﻠﻒ،ﺣﺪث ذﻟﻚ
. ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺨﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ وﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة أﺛﻨﺎء اﻟﺸﺤﻦ أو ﺑﻌﺪه ﻣﺒﺎﺷﺮة

اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ

. اﻣﺴﺤﻬﺎ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎً ﺧﺮﻗﺔ ﻧﺎﻋﻤﺔ وﺟﺎﻓﺔ، إذا اﺗﺴﺨﺖ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة
 اﻣﺴﺤﻬﺎ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎً ﺧﺮﻗﺔ ﻣﺮﻃﺒﺔ ﻗﻠﻴ ًﻼ ﺑﻤﺤﻠﻮل،ً إذا اﺗﺴﺨﺖ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﺟﺪا
.ﻣﺘﻌﺎدل ﺛﻢ اﻣﺴﺤﻬﺎ ﻟﺘﺠﻔﻴﻔﻬﺎ
 ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم ﺗﻠﻚ، اﻟﺦ، ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺜﻨﺮ )ﻣﺮﻗﻖ اﻟﻄﻼء( أو اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ أو اﻟﻜﺤﻮل
.اﻟﻤﻮاد ﺑﺘﻌﺮﻳﺾ ﺳﻄﺢ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻟﻠﺘﻠﻒ
. راﺟﻊ دﻟﻴﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺨﺎص ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺨﺮﻗﺔ، ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺧﺮﻗﺔ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ
 اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻮاد ﻣﺘﻄﺎﻳﺮة ﻛﻤﺒﻴﺪات اﻟﺤﺸﺮات أو ﺗﺮك ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻼﻣﺴﺔ
ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻣﻦ اﻟﻔﻴﻨﻴﻞ أو اﻟﻤﻄﺎط ﻟﻤﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﺸﻮه أو ﺗﻠﻒ
.اﻟﻮﺣﺪة

ﻟﺸﺤﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ

. اﻟﻤﺼﻐﺮUSB اﺣﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺣﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻛﺒﻞ

. ﻗﻢ ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺣﻦ1

.اﺳﺤﺐ ﻏﻄﺎء اﻟﺸﺎﺣﻦ اﻟﻌﻠﻮي ﻟﻔﺘﺤﻪ
 ﻗﻢ ﺑﺈدﺧﺎل، ﻣﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﺗﺠﺎه ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺸﺎﺣﻦ
.اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺎﺣﻦ إﻟﻰ أن ﺗﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ
 )راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ.اﺳﺤﺐ ﻏﻄﺎء اﻟﺸﺎﺣﻦ اﻟﻌﻠﻮي ﺑﺎﻻﺗﺠﺎه اﻟﻤﻌﺎﻛﺲ ﻹﻏﻼﻗﻪ
( اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ

 اﻟﻤﺼﻐﺮ )ﻳﺒﺎع ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ( ﺑﻬﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﺛﻢUSB  ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﻛﺒﻞ2
 )راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ.( ﻣﺤﻮل اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻤﺘﺮدد، )اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮUSB ﺑﺠﻬﺎز ﺷﺤﻦ
( اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ
. )ﺑﺮﺗﻘﺎﻟﻲ( وﺗﺒﺪأ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺤﻦCHARGE ﻳﻀﻲء اﻟﻤﺼﺒﺎح
. ﻓﻬﺬا ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﻛﺘﻤﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺤﻦ،CHARGE ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻄﻔﺊ اﻟﻤﺼﺒﺎح

ﻹزاﻟﺔ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ

. اﻟﻤﺼﻐﺮ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﺛﻢ اﺳﺤﺐ ﻏﻄﺎء اﻟﺸﺎﺣﻦ اﻟﻌﻠﻮي ﻟﻔﺘﺤﻪUSB اﻓﺼﻞ ﻛﺒﻞ
 وارﻓﻊ ﻃﺮف اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ،ادﻓﻊ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﺑﻠﻄﻒ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻴﻬﺎ
 اﺳﺤﺐ ﻏﻄﺎء اﻟﺸﺎﺣﻦ اﻟﻌﻠﻮي.ﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﺒﻚ اﻟﺸﺎﺣﻦ ﺛﻢ اﺳﺤﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﺣﻦ
(  )راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ.ﺑﺎﻻﺗﺠﺎه اﻟﻤﻌﺎﻛﺲ ﻹﻏﻼﻗﻪ

ﺗﻮﺟﻴﻪ

.( ﻛﻌﻠﺒﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ أﻳﻀﺎً ﻋﻨﺪ ﺣﻤﻞ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔBC-DCY) ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺎﺣﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ
NP-BY1

ﻣﺪة اﻟﺸﺤﻦ

اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ
 دﻗﻴﻘﺔ120
(ﻣﺪة اﻟﺸﺤﻦ اﻟﻜﺎﻣﻞ )ﺗﻘﺮﻳ ًﺒﺎ
(AC-UD11 ،AC-UD10 )ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل
. راﺟﻊ دﻟﻴﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻴﺮا، ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ
، اﻟﻤﺪد اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺸﺤﻦ ﺑﻄﺎرﻳﺔ ﻓﺎرﻏﺔ ﺗﻢ اﺳﺘﻬﻼك ﺷﺤﻨﺘﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا
 ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ. درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ25 وﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮارة ﻣﺤﻴﻄﺔ ﺗﺒﻠﻎ
ﻣﺪة اﻟﺸﺤﻦ وﻓﻘﺎً ﻟﻈﺮوف اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ أو درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ أو اﺳﺘﺨﺪام
.اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ أو ﻣﺤﻮل اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻤﺘﺮدد

درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﺸﺤﻦ

. درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ40  إﻟﻰ0 ﻧﻄﺎق درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﺸﺤﻦ ﻫﻮ ﻣﻦ
 ﻳﻨﺼﺢ ﺑﻨﻄﺎق درﺟﺔ ﺣﺮارة ﺷﺤﻦ ﻣﻦ،ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻣﻦ ﻛﻔﺎءة اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ
. درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ30  إﻟﻰ10

ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ

 إﻻ أن.ﻳﻤﻜﻦ إﺧﺮاج اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻨﺘﻪ اﻟﺸﺤﻦ
.ﻣﺪة اﻟﺸﺤﻦ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ

ﻣﻼﺣﻈﺎت

 ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﻣﺜﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه،CHARGE  إذا ﻟﻢ ﻳﻀﺊ اﻟﻤﺼﺒﺎح
. اﻟﻤﺼﻐﺮUSB  ﺛﻢ ﻗﻢ ﺑﻔﺼﻞ وإﻋﺎدة وﺻﻞ ﻛﺒﻞ،اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺈﺣﻜﺎم أم ﻻ
 ﻣﺮةCHARGE  ﻳﻀﻲء اﻟﻤﺼﺒﺎح، ﻋﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻄﺎرﻳﺔ ﻣﺸﺤﻮﻧﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ
.واﺣﺪة ﺛﻢ ﻳﻨﻄﻔﺊ
 ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻐﺮق ﺷﺤﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻣﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ وﻗﺘﺎً أﻃﻮل ﻣﻦ
.اﻟﻤﻌﺘﺎد

