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Sada příslušenství
Návod k obsluze

Nabíjení baterií
1 Vložte NH-AA nikl-metalhydridové baterie Sony HR15/51, HR6 (velikost

AA) tak, aby značka + na bateriích souhlasila se značkou + na nabíječce.
V této nabíječce můžete nabíjet jednu nebo dvě NH-AA baterie Sony HR15/51, HR6
(velikost AA).
Nepoužívejte baterie, které nebyly schváleny pro použití v přístrojích
Sony. Nevhodné baterie mohou vytéci nebo explodovat.
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2 Nabijte baterie.
Příslušnou koncovku síťového přívodu zapojte do nabíječky a opačnou koncovku
zapojte do síťové zásuvky.
Vložte baterie do přihrádky nabíječky správným způsobem.
Při spuštění nabíjení se rozsvítí kontrolka CHARGE (nabíjení); po skončení nabíjení
kontrolka zhasne.
Během nabíjení a bezprostředně po zhasnutí kontrolky CHARGE jsou baterie horké.
Buďte opatrní.

3 Po úplném nabití baterií vytáhněte síťový přívod ze zásuvky a vyjměte
baterie.

Při odpojování síťového kabelu držte koncovku. Netahejte za samotný síťový kabel.
Doba nabíjení jedné nebo dvou NH-AA nikl-metalhydridových baterií Sony 2,500 mAh (velikost
AA) je asi 6,5 hod.

Při cestování do zámoří nepřipojujte AC adaptér do napěťového
adaptéru (cestovní konvertor). Mohlo by dojít k přehřátí nebo
jiné poruše.
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Česky
Před použitím výrobku si prosím řádně přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji
pro budoucí potřebu.

VAROVÁNÍ   
Abyste zabránili nebezpečí vzniku požáru nebo
úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento
přístroj dešti ani vlhkosti.
Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem,
nerozebírejte skříňku přístroje.
Opravy svěřujte výhradně kvalifikovanému
servisnímu technikovi.

Pokud kontrolka CHARGE bliká, znamená to, že baterie jsou vadné nebo že jste vložili do
nabíječky baterie nesprávného typu. Zkontrolujte typ baterií. Pokud je typ baterií správný,
vyjměte všechny baterie a vložte nové baterie a zkontrolujte správnou funkci nabíječky.
Pokud nabíječka pracuje správně, mohlo dojít k chybě baterií.

Bezpečnostní upozornění

• Při nabíjení umístěte nabíječku do blízkosti síťové zásuvky. Uvědomte si, že nabíječka je
připojena k síti, i když kontrolka CHARGE nesvítí. V případě poruchy nabíječky ihned
vytáhněte síťový kabel ze zásuvky na zdi.
• Zacházejte s nabíječkou opatrně, abyste ji nepoškodili nebo neupustili na zem.
• Nabíječku nerozebírejte ani ji neupravujte.
• Dbejte na to, aby se do nabíječky nedostala voda. Dbejte na to, aby se do nabíječky
nedostaly žádné cizí předměty.
• Nedávejte nabíječku do blízkosti vody.
• Nepoužívejte nabíječku v prostředí s vysokou vlhkostí a přítomností kouře, páry nebo
oleje.
• Dbejte na to, abyste při manipulaci s nabíječkou měli suché ruce.
• Nenechávejte zapnutou nabíječku v blízkosti dětí.
• Používejte jen správný typ baterií.
• Pokládejte nabíječku jen na pevnou podložku.
• Během nabíjení se nedotýkejte ani nabíječky, ani baterií.
• Nabíječku nezakrývejte, např. oděvy nebo polštářem.
• Nenabíjejte úplně nabité baterie znovu.
• Nenabíjejte baterie změnou polarity.

Poznámky k používání nabíječky.
Pro zákazníky v Evropě

Likvidace starých elektrických a elektronických přístrojů (Platí
v zemích Evropské unie a dalších evropských zemích,
které používají systém třídění odpadu)
Tento symbol na produktu nebo obalu znamená, že produkt nepatří
do běžného domovního odpadu. Namísto toho by měl být odevzdán
na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.
Odevzdáním ve sběrném zařízení ochráníte životní prostředí a zdraví
ostatních osob. Recyklace materiálů pomáhá zachování přírodních zdrojů.
Se žádostí o podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku se prosím
obracejte na místní úřady, místní služby pro sběr domovního odpadu nebo
na obchod, kde jste výrobek zakoupili.

• Nabíječka není výrobkem odolným proti prachu, páře ani vodě.
• Teplota při nabíjení
Pro zachování maximální kapacity nabíjejte baterie v prostředí s teplotou od 10 °C do
30 °C (50°F až 86 °F). Nabíjení při příliš nízké nebo vysoké teplotě může trvat déle nebo
způsobit neúplné nabití baterií.
• Umístění
Neumísťujte nabíječku v následujících prostorách:
– Prostory s extrémní teplotou.
Na přímém slunečním světle, v blízkosti topení nebo v uzavřeném automobilu. Teplota
může dosáhnout vysoké hodnoty a způsobit deformaci nebo poruchu nabíječky.
– Prostory s vibracemi.
– Prostory se silným magnetismem.
– Prašné prostory.
Pokud používáte nabíječku např. na pláži nebo v poušti, zabraňte vniknutí písku do
nabíječky. Písek může způsobit poruchu nabíječky.
• Používání
– Nepoužívejte nabíječku v silně magnetickém prostředí ani v prostředí s rádiovými
vlnami.
– Dbejte na to, abyste nabíječku nezdeformovali ani neupustili.
– Kvůli možnému elektromagnetickému rušení nenabíjejte baterie v blízkosti televizorů
ani radiopřijímačů.
– Zamezte dotyku kovových předmětů s kontakty nabíječky, aby nedošlo k elektrickému
zkratu.
– Ujistěte se, že baterie jsou správně vloženy do nabíječky, aby se nepoškodily kontakty
nabíječky.

• Údržba
– K čištění nabíječky používejte měkký hadřík nebo kapesník.
– V případě potřeby použijte hadřík navlhčený v jemném čisticím prostředku a potom
nabíječku utřete suchým hadříkem.
– K čištění nepoužívejte alkohol, rozpouštědla atd. Tyto chemikálie mohou poškodit
pouzdro nabíječky.
– V případě použití chemicky ošetřených čisticích utěrek, postupujte podle instrukcí na
utěrce.
– Nerozprašujte žádné těkavé materiály, jako např. pesticidy, na pouzdro nabíječky.
Zamezte dotyku nabíječky s gumovými a vinylovými předměty. Mohlo by dojít
k poškození pouzdra nabíječky.

Poznámky k síťovému přívodu
•
•
•
•

Nedotýkejte se síťového přívodu při bouřce.
Přesvědčte se, že je síťový kabel zapojen do zásuvky správně.
Pokud nabíječku nepoužíváte, vytáhněte síťový přívod ze zásuvky.
Při provádění údržby vytáhněte síťový přívod ze zásuvky.

Používání nikl-metalhydridových
baterií
Poznámky

• Baterie nabijte před prvním použitím.
• Po úplném nabití ihned vyjměte baterie z nabíječky. Pokud necháte baterie delší dobu
v nabíječce, jejich kapacita se může snížit.
• Při koupi nebo po delším nepoužívání nemusí být baterie úplně nabité. Je to pro tento typ
baterií běžné a nejedná se o poruchu. V takovém případě používejte baterie až do vybití,
a potom je znovu úplně nabijte.
• Baterie, které se nepoužívají, ztrácí časem svou kapacitu. Doporučujeme baterie před
použitím nabít.
• Pokud nabijete baterie před jejich úplným vybitím, může dojít k tzv. paměťovému
efektu*, a tím k signalizaci vybitého stavu baterií dříve, než by se dalo předpokládat.
Nabití baterií až po úplném vybití by mělo odstranit tento problém.
* „Paměťový efekt” - stav, kdy baterie dočasně akceptují menší než plné nabití.

Pokud nastane nějaký problém, odpojte výrobek ze sítě a obraťte se na vašeho nejbližšího
prodejce Sony.

Nabíjení

Pokyny pro používání nabíjecích
baterií

Životnost baterií

VÝSTRAHA
Dbejte následujících pokynů, abyste zabránili
nebezpečí těžkého zranění nebo smrti v důsledku
požáru nebo exploze:
Aby nedošlo k úniku, přehřátí nebo explozi, dodržujte prosím následující pokyny.
• Nabíjejte baterie pouze v nabíječce schválené firmou Sony. Nenabíjejte baterie v žádné
jiné nabíječce.
• Baterie neletujte, neupravujte, ani nerozebírejte. Neházejte baterie do ohně, nezahřívejte
je, ani nezkratujte jejich svorky.
• Pokud se kapalina z baterií dostane od očí, vypláchněte oči čistou vodou a ihned
vyhledejte lékaře.
Dbejte následujích pokynů, abyste zabránili nebezpečí těžkého zranění nebo smrti
v důsledku požáru.
• Dbejte na správnou polaritu vkládaných baterií 3/#.
• Zabraňte dotyku kovových předmětů se svorkami 3/# baterií. Nepřenášejte, ani
neukládejte baterie společně s kovovými předměty, jako jsou řetízky nebo vlasové
sponky.
• Neškrábejte, ani neloupejte vnější povrch baterií.
• Pokud se kapalina z baterií dostane na ruce nebo oděv, opláchněte je ihned čistou vodou.
• Baterie ukládejte mimo dosah dětí.
• Pokud zjistíte, že baterie změnily barvu, tvar nebo že z nich uniká kapalina, nepoužívejte
je.
Dbejte následujích pokynů, abyste zabránili nebezpečí poranění.
• Nepoužívejte baterie různých typů nebo značek současně s bateriemi Sony.
• Zabraňte přímému nárazu na baterie a neházejte bateriemi.
• Nepoužívejte současně staré a nové baterie nebo nabité a vybité baterie.
• Pokud používáte dvě nebo více baterií, nabíjejte a používejte je společně.
• Pokud baterie nepoužíváte, vyjměte je z nabíječky.

• Před použitím baterie úplně nabijte.
• Při dodávce z výrobního závodu jsou baterie jen málo nabité.
• Baterie se mohou vybít během skladování.

• Čím je chladněji, tím je výkon baterií menší a tím kratší je doba jejich použití.

Pokud nabíječku nepoužíváte

• Odstraňte baterie z nabíječky. Baterie ponechané v nabíječce mohou vytéci.

Údržba

• Udržujte svorky baterií v čistotě.
Pokud nejsou baterie delší dobu používány nebo při znečištění svorek baterií očistěte
prosím svorky 3 a # před použitím hadříkem.

Skladování baterií

• Baterie skladujte v chladném místě.
• Pokud nebudete baterie nějakou dobu používat, skladujte je v obalu.

Technické údaje

Nabíječka baterií BC-CS2B
Vstupní napětí
100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 3 W
Výstupní napětí
AA:
1,4 V DC 400mA × 2
AAA: 1,4 V DC 160mA × 2
Provozní teplota
0 °C až +40 °C
Teplota pro skladování
–20 °C až +60 °C
Rozměry
přibližně 71 × 30 × 91 mm
Hmotnost
přibližně 80 g
Použitelné baterie
HR15/51, HR6 (velikost AA), NH-AA,
HR11/45, HR03 (velikost AAA), NH-AAA
Obsah balení
Nabíječka baterií BC-CS2B1
Sada akumulátorů NH-AA-DB (2)
Přenosné pouzdro LCS-BDA (1)
Síťový kabel (1)
Sada tištěné dokumentace
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu konstrukce a technických údajů bez předchozího
upozornění.

