
Stručný návod k obsluze a údržbě profesionální rychlonabíječky AVNL180

◄ Používejte ve spojení s originální návodem ►

Dvoukanálová nabíječka pro profesionální akumulátory videokamer - nabíjí SONY a ekvivalent řady BP

Obsah balení: AC kabel, nabíječka, originál návod, český návod

Specifikace: 

Použití pro vysokokapacitní Li-Ion nabíjecí blok s uchycením typu BP

Vstupní napětí 100 – 235V střídavých, 50 – 60Hz

Výstupní napětí externího napájení 12 – 13.8V / 3.5A

Výstupní napětí nabíječky 16.8V / 2A

Indikace statusu nabíječky LCD displej

Rozměry 220 x 190,5 x 82,9 mm

Hmotnost Přibližně 1790 g

Přibližná nabíjecí doba 5 hodin

Nabíjení: 

• přívodní AC kabel (AC power cord) zapojte do AC-IN zdířky nabíječky

• vidlici přívodního AC kabelu vložte do zásuvky

• po připojení k napětí a zapnutí vypínače SWITCH začne nabíječka pracovat a LCD se rozsvítí

• vložení akumulátoru – po vložení musí být zajištěna pojistka RELEASE

• po několika sekundách od vložení se rozsvítí nápis CHARGE a zahájí se nabíjení

• pokud je akumulátor vadný, zobrazí se nápis FAULT – nutno skončit nabíjecí proces

• pokud je nabíjení úspěšně ukončeno, zobrazí se nápis FULL

• pokud není kanálová pozice obsazena, zobrazuje se nápis EMPTY

• vyjmutí akumulátoru z kanálové pozice je možno pouze po zatlačení a následném vysunutí akumulátoru

• po ukončení nabíjení odpojte od elektrické sítě

Dov  ě  tek:  

• síťový adapter je vybaven koncovkou s eurovidlicí. Pokud chcete nabíječku používat i v zahraničí, informujte
se u svého prodejce o možnosti použití tzv. zásuvkové redukce. 

• Pokud chcete používat oba nabíjecí kanály, je zapotřebí prvně vždy obsadit pozici 1 a až poté pozici 2.

D  ů  le  ž  itá upozorn  ě  ní:  

• pouze pro použití v místnosti

• nabíječka se během provozu zahřívá, jde o normální jev

• nevkládejte baterie jiným, než povoleným způsobem; nevkládejte jiné typy akumulátorů

• nevhazujte do ohně, chraňte před vysokými teplotami

• chraňte před vlhkem a vodou

• nabíječku nerozebírejte, nebezpečí úrazu elektrickým proudem, ztráty záruky

• během nabíjení neumisťujte nabíječku u dalších el. zařízení, může docházet k rušení

• akumulátor vkládejte do uchycení až po připojení nabíječky na síť

• odstraňte z dosahu malých dětí
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