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Nabíjačka batérií
Návod na použitie

Pred používaním zariadenia si pozorne prečítajte tento návod
a uchovajte ho pre prípadné budúce použitie.
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2 Nabíjanie batérií.

VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte
zariadenie dažďu ani vlhkosti.
Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom,
nerozoberajte zariadenie.
Prípadné opravy prenechajte na
autorizovaný servis.

Zapojte príslušnú koncovku sieťovej šnúry do
nabíjačky batérií, potom zapojte opačný koniec
sieťovej šnúry do elektrickej zásuvky.
(Obr. B)
Vložte batérie do priestoru pre batérie správne.
Po spustení nabíjania sa rozsvieti indikátor
CHARGE; po skončení nabíjania indikátor
CHARGE zhasne.
Počas nabíjania a ihneď po zhasnutí indikátora
CHARGE sú batérie horúce. Buďte opatrný.
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Ak sa indikátor CHARGE nerozsvieti alebo iba
bliká, prečítajte si časť „Riešenie problémov”.

3 Po úplnom nabití batérií odpojte sieťovú šnúru
a vyberte batérie.
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Pri odpájaní sieťovej šnúry ťahajte za koncovku,
nikdy nie za šnúru samotnú.
Čas nabíjania jednej alebo dvoch Ni-MH batérií Sony
2500 mAh (veľkosť AA) a sady batérií Sony NP-NH25 je
približne štyri hodiny.

B

Pri cestách do zahraničia nepripájajte nabíjačku
k napäťovému adaptéru (cestovný konvertor).
Môže to spôsobiť prehriatie alebo poruchu
zariadenia.

Bezpečnostné upozornenia

Popis častí (Obr. A)
Nabíjateľná Ni-MH batéria Sony HR15/51, HR6
(veľkosť AA), NH-AA
Sada nabíjateľných batérií Sony NP-NH25
1 Indikátor CHARGE
2 Priestor pre batérie

Nabíjanie batérií

1 Do nabíjačky vložte Ni-MH batérie Sony HR15/51,
HR6 (veľkosť AA), NH-AA alebo sadu batérií Sony
NH-NH25. Dodržte správnu polaritu označení +/–
na batériách s označením +/– na nabíjačke.
V tejto nabíjačke je možné nabíjať jednu alebo dve
Ni-MH batérie Sony HR15/51, HR6 (veľkosť AA),
NH-AA alebo sadu batérií Sony NH-NH25.
Nepoužívajte batérie, ktoré neodporučila na
používanie spoločnosť Sony. Neodporúčané
batérie môžu vytiecť alebo explodovať.
mangánová

alkalická

• Nabíjačku používajte v blízkosti sieťovej zásuvky.
Ak aj nesvieti indikátor CHARGE, nabíjačka je stále
pod napätím, kým je zapojená v elektrickej zásuvke.
V prípade funkčnej poruchy odpojte zariadenie
od elektrickej zásuvky.
• Chráňte nabíjačku pred otrasmi, tlakom, nárazmi
a poškodením.
• Nabíjačku nerozoberajte ani neupravujte.
• Chráňte nabíjačku pred vniknutím vody.
Do nabíjačky nevkladajte žiadne cudzie predmety.
• Nabíjačku neumiestňujte do blízkosti vody.
• Nepoužívajte nabíjačku v prostredí s extrémnou
vlhkosťou, olejovými výparmi alebo vodnou parou.
• Pred dotykom s nabíjačkou dbajte na to, aby ste mali
ruky úplne suché.
• Nedovoľte, aby sa pri nabíjaní dostali do blízkosti
zariadenia malé deti.
• Na nabíjanie používajte len predpísaný typ batérií.
• Nabíjačku umiestnite na stabilný povrch.
• Počas procesu nabíjania sa nedotýkajte nabíjačky ani
batérií.
• Nezakrývajte nabíjačku napríklad látkou alebo
vankúšom.
• Nenabíjajte úplne nabité batérie.
• Nenabíjajte nesprávne vložené batérie do nabíjačky
(vložené nesprávnou polaritou).

Poznámky k používaniu nabíjačky
• Nabíjačka batérií nie je odolná voči prachu, vlhkosti
ani vode.
• Teplota okolitého prostredia pri nabíjaní
Pre čo najlepší účinok nabíjania nabíjajte batérie pri
okolitej teplote medzi 10°C až 30°C. Pri príliš nízkej
alebo príliš vysokej teplote sa môže predĺžiť čas
potrebný na nabitie batérií, respektíve sa nemusia
batérie nabiť úplne.
• Umiestnenie
Neumiestňujte a neskladujte nabíjačku na miestach,
ktoré sú vystavené:
–Extrémnym teplotám.
Na priamom slnečnom žiarení, v blízkosti tepelných
zariadení alebo v uzatvorenom automobile. Okolitá
teplota môže byť príliš vysoká, čo môže mať za
následok deformáciu alebo funkčnú poruchu
nabíjačky batérií.
– Otrasom.
–Silným magnetickým poliam.
–Pôsobeniu prachu alebo piesku.
Ak používate nabíjačku napríklad na pláži alebo na
púšti, dbajte na to, aby nebola nabíjačka vystavená
účinkom pôsobenia piesku. Nabíjačka znečistená
pieskom sa môže poškodiť.
• Používanie
–Nabíjačku nepoužívajte na miestach, ktoré sú
vystavené silnému magnetickému poľu alebo
rádiovým vlnám.
–Chráňte nabíjačku pred otrasmi, tlakom, nárazmi
a poškodením.
–Nabíjačka môže spôsobovať rušenie, preto ju
neumiestňujte do blízkosti TV prijímača alebo AM
tunera.
– Zabráňte kontaktu kovových predmetov s kontaktmi
na nabíjačke batérií; môže dôjsť ku skratu
a následnému poškodeniu zariadenia.
–Dbajte na to, aby boli batérie správne vložené
v priestore pre batérie tak, aby sa nepoškodili
kontakty na nabíjačke batérií.
• Údržba
– Skrinku zariadenia čistite jemnou handričkou.
– Ak je to potrebné, použite jemnú handričku mierne
navlhčenú v slabom saponátovom roztoku. Potom
utrite povrch suchou handričkou.
–Pri čistení nepoužívajte lieh, riedidlo, benzín a pod.
V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu
povrchu skrinky zariadenia.
– Ak použijete chemicky impregnovanú čistiacu
handričku, postupujte podľa pokynov v jej návode
na použitie.
– Na skrinku nerozprašujte prchavé látky, akými sú
napríklad pesticídy. Dbajte na to, aby zariadenie
neprišlo do styku s gumou alebo PVC materiálom.
V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu
zariadenia.

Poznámky ku koncovke sieťovej šnúry
• Počas búrky sa nedotýkajte koncovky sieťovej šnúry.
• Koncovku sieťovej šnúry pevne zasuňte do elektrickej
zásuvky.
• Ak nebudete dlhší čas používať nabíjačku, odpojte ju
od elektrickej siete.
• Počas údržby nabíjačku odpojte.

Riešenie problémov
Stav indikátora nabíjania:
(
: Bliká, : Svieti, : Nesvieti)

Nabíjanie.

Príznak
Štandardná
prevádzka.

Riešenie

Pri prvom
vložení batérií
indikátor
nesvieti.

• Niečo nie je
v poriadku
s batériami alebo
nabíjačkou.
t Pokračujte
podľa nižšie
uvedených
postupov.

Nabíjanie
ukončené.

Po vložení
batérie indikátor
bliká.

V prípade akýchkoľvek problémov odpojte zariadenie
od elektrickej siete a obráťte sa na najbližšieho predajcu
Sony.
Postup riešenia problémov
Na vyhľadanie problému použite uvedenú tabuľku.
Vyberte všetky batérie a postupujte podľa postupov pre
každú batériu.

Vložte jednu z batérií, ktorú ste práve vybrali.

NP-NH25

Ak indikátor opäť bliká
alebo sa nerozsvieti.
Vyberte batériu.
Vyskúšajte inú batériu
(jednu z tých, ktoré ste
predtým vybrali).

Ak indikátor po
rozsvietení nebliká.
Ak po ukončení
nabíjania indikátor
zhasne, nie je
žiadny problém.

Ak indikátor opäť bliká
alebo sa nerozsvieti.
Vyberte batériu.
Vyskúšajte inú použiteľnú
batériu (okrem tých, ktoré
ste už predtým vybrali).

Ak indikátor po rozsvietení
nebliká.
Ak po ukončení nabíjania
indikátor zhasne, problém je
v prvej sade batérií, alebo sú
batérie už opotrebované.

Ak indikátor opäť bliká
alebo sa nerozsvieti.
Nabíjačka môže byť
poškodená.

Ak indikátor po rozsvietení
nebliká.
Ak po ukončení nabíjania
indikátor zhasne, problém je
v prvej sade batérií, alebo sú
batérie už opotrebované.

Nabíjačka môže byť poškodená. Kontaktujte
najbližšieho predajcu Sony.

Bezpečnostné upozornenia
pre nabíjateľné batérie
UPOZORNENIE
Aby ste predišli vážnemu alebo
smrteľnému úrazu spôsobenému ohňom
alebo explóziou, postupujte podľa
nasledovných pokynov:
Aby ste predišli nebezpečenstvu vytečenia, nárastu
teploty alebo explózii, dodržiavajte nasledovné pokyny.
• Batérie nabíjajte len určenou nabíjačkou Sony. Batérie
nenabíjajte inou nabíjačkou.
• Batérie nespájkujte, neupravujte ani nerozoberajte.
Taktiež batérie nevystavujte ohňu, nezahrievajte ich
a neskratujte ich kontakty.
• Ak sa vám vytečená tekutina z batérií dostane do očí,
oči si vypláchnite čistou vodou a ihneď vyhľadajte
lekára.
Aby ste predišli vážnemu alebo smrteľnému úrazu
spôsobenému ohňom, prečítajte si nasledovné
bezpečnostné upozornenia.
• Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu 3/#.
• Dbajte na to, aby sa kontakty 3/# na batériách
nedostali do kontaktu s kovovými predmetmi.
Taktiež batérie neprenášajte alebo neskladujte spolu
s kovovými predmetmi ako sú náramky a sponky.
• Nepoškodzujte povrch batérií.
• Ak sa vám vytečená tekutina z batérií dostane na ruky
alebo odev, okamžite ju zmyte čistou vodou.
• Batérie uskladňujte mimo dosah detí.
• Ak spozorujete, že batérie vytiekli, zmenili farbu
alebo tvar, nepoužívajte ich.
Aby ste predišli úrazu, prečítajte si nasledovné
upozornenia.
• Nepoužívajte spolu monočlánky, kondenzátory, iné
druhy batérií alebo batérie iných značiek s určenými
batériami Sony.
• Batérie nevystavujte nárazom a ani ich nikde
nehádžte.
• Nemiešajte staré a nové batérie alebo nabité
s vybitými.
• Ak používate dve alebo viac batérií, nabíjajte
a používajte ich spolu.
• Ak batérie nepoužívate, vyberte ich z nabíjačky.

Ni-MH (Nickel-Metal
Hydride) batérie
Poznámky
• Pred prvým použitím batérie nabite.
• Ak boli nabíjateľné batérie úplne nabité, ihneď ich
vyberte z nabíjačky. Ak ich ponecháte v nabíjačke
dlhší čas, kapacita batérií sa môže znížiť.
• Ihneď po kúpe batérií, alebo ak ste nabíjateľné batérie
dlhší čas nepoužívali, nemusia byť batérie úplne
nabité. Je to typické pre tento druh batérií a nejde

o poruchu. Ak sa tak stane, opakovane batérie úplne
vybite a potom ich úplne nabite. Malo by to tento
problém vyriešiť.
• Aj v prípade, že sa nabíjateľné batérie nepoužívajú,
po čase strácajú svoj účinok. Odporúčame vám nabíjať
batérie tesne pred ich používaním.
• Ak nabíjate batérie pred ich úplným vybitím, môže sa
vyskytnúť tzv. pamäťový efekt a upozornenie
o slabých batériách sa môže zobraziť skôr, ako ste
očakávali. Nabíjanie batérií po ich úplnom vybití by
malo tento problém vyriešiť.
* „Pamäťový efekt” – situácia, keď sa batéria nenabije
úplne.
Nabíjanie
• Pred používaním úplne nabite batérie.
• Po kúpe disponujú batérie len slabou výdržou.
• Počas uskladnenia sa batéria môže úplne vybiť.
Výdrž batérií
• Výdrž batérií sa znižuje v chladnejšom prostredí.
Výdrž je tiež závislá od spôsobu používania.
Ak nepoužívate nabíjačku batérií
• Batérie vyberte z nabíjačky batérií z dôvodu ich
ochrany. Ak ich necháte v nabíjačke, môže dôjsť k ich
poškodeniu a následnému vytečeniu.
Údržba
• Dbajte na to, aby boli kontakty batérií čisté.
Ak ste batérie dlhší čas nepoužívali, alebo ak sú
znečistené kontakty batérií, pred ich ďalším
používaním vyčistite kontakty 3 a # na batériách
pomocou handričky a pod.
Uskladnenie batérií
• Batérie skladujte na chladnom mieste.
• Ak sa nechystáte batérie určitý čas používať, je lepšie
ich uskladniť v puzdre pre batérie.

Technické údaje
Nabíjačka batérií BC-TR30
Vstupné napätie
AC 100 – 240 V, 50/60 Hz
Výstupné napätie
DC 1,2 V, 650 mA × 2
Prevádzková teplota
0°C až +40°C
Teplota skladovania
–20°C až +60°C
Rozmery
Cca 47 × 46 × 74,5 mm
(š/v/h)
Hmotnosť
Cca 80 g
Použiteľné batérie
Nabíjateľné Ni-MH batérie
Sony HR15/51, HR6
(veľkosť AA), NH-AA, sada
nabíjateľných batérií Sony
NP-NH25
Dodávané príslušenstvo
Nabíjačka batérií (1)
Sieťová šnúra (1)
Návod na použitie
Právo na zmeny vyhradené.

