Dziękujemy za zakup BATTERY PACK/GRIP NEWELL
Mocowanie do aparatu:
Wyjmij akumulator z aparatu. Odłącz od aparatu pokrywę pojemnika na akumulator, na której znajdują się złącza elektryczne.
Następnie tą część należy umieścić w slocie gripa. Usuń osłonkę na końcu gripa i wsuń całość w miejsce w aparacie
przeznaczone dla akumulatora w taki sposób, by dopasować śrubę mocującą do otworu na statyw w aparacie. Następnie
pokrętłem gripa należy dokręcić śrubę mocującą do obudowy aparatu.
UWAGA: Nie należy zbyt mocno wciskać gripa do przedziału na akumulatorki, ponieważ złącza elektryczne mogą ulec
uszkodzeniu. Grip instalowany powinien być bez akumulatorków czy baterii AA, by nie zafałszować późniejszego wskaźnika
poziomu baterii. Chcąc odłączyć grip od aparatu, należy upewnić się, że aparat jest wyłączony oraz wyjęte są wszystkie
akumulatorki.

Instalowanie akumulatorów:
Odciągnij ku dołowi zawleczkę znajdującą się na drugim końcu gripa. Następnie przekręć ją o 45° przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara. Wysuń teraz pojemnik gripa na akumulatorki.
Włóż akumulator/akumulatory zgodnie z rysunkiem. W przypadku baterii AA upewnij się czy bieguny +/- są prawidłowo
zorientowane zgodnie z rysunkiem. Wsuń pełny magazynek do gripa upewniając się, że jest wsunięty do końca. Następnie
zamknij pojemnik, zabezpieczając go zawleczką do góry. Aparat nie będzie działał dopóki zawleczka nie będzie domknięta!
W pojemniku na akumulatorki może zostać umieszczony także jeden z nich i wówczas może znaleźć się zarówno w prawym
jak i lewym przedziale. Energia z dwóch akumulatorków pobierana jest jednocześnie. Akumulatorki o różnych pojemnościach
mogą być używane razem. Baterie AA powinny być używane jedynie w sytuacjach awaryjnych, kiedy wymagane jest
wykonanie kilku zdjęć. Baterie powinny być tej samej marki i o identycznym poziomie naładowania.
Zalecana temperatura pracy to nie mniej niż 20° C.

Dziękujemy za zakup BATTERY PACK/GRIP NEWELL
Mocowanie do aparatu:
Wyjmij akumulator z aparatu. Odłącz od aparatu pokrywę pojemnika na akumulator, na której znajdują się złącza elektryczne.
Następnie tą część należy umieścić w slocie gripa. Usuń osłonkę na końcu gripa i wsuń całość w miejsce w aparacie
przeznaczone dla akumulatora w taki sposób, by dopasować śrubę mocującą do otworu na statyw w aparacie. Następnie
pokrętłem gripa należy dokręcić śrubę mocującą do obudowy aparatu.
UWAGA: Nie należy zbyt mocno wciskać gripa do przedziału na akumulatorki, ponieważ złącza elektryczne mogą ulec
uszkodzeniu. Grip instalowany powinien być bez akumulatorków czy baterii AA, by nie zafałszować późniejszego wskaźnika
poziomu baterii. Chcąc odłączyć grip od aparatu, należy upewnić się, że aparat jest wyłączony oraz wyjęte są wszystkie
akumulatorki.

Instalowanie akumulatorów:
Odciągnij ku dołowi zawleczkę znajdującą się na drugim końcu gripa. Następnie przekręć ją o 45° przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara. Wysuń teraz pojemnik gripa na akumulatorki.
Włóż akumulator/akumulatory zgodnie z rysunkiem. W przypadku baterii AA upewnij się czy bieguny +/- są prawidłowo
zorientowane zgodnie z rysunkiem. Wsuń pełny magazynek do gripa upewniając się, że jest wsunięty do końca. Następnie
zamknij pojemnik, zabezpieczając go zawleczką do góry. Aparat nie będzie działał dopóki zawleczka nie będzie domknięta!
W pojemniku na akumulatorki może zostać umieszczony także jeden z nich i wówczas może znaleźć się zarówno w prawym
jak i lewym przedziale. Energia z dwóch akumulatorków pobierana jest jednocześnie. Akumulatorki o różnych pojemnościach
mogą być używane razem. Baterie AA powinny być używane jedynie w sytuacjach awaryjnych, kiedy wymagane jest
wykonanie kilku zdjęć. Baterie powinny być tej samej marki i o identycznym poziomie naładowania.
Zalecana temperatura pracy to nie mniej niż 20° C.

Dziękujemy za zakup BATTERY PACK/GRIP NEWELL
Mocowanie do aparatu:
Wyjmij akumulator z aparatu. Odłącz od aparatu pokrywę pojemnika na akumulator, na której znajdują się złącza elektryczne.
Następnie tą część należy umieścić w slocie gripa. Usuń osłonkę na końcu gripa i wsuń całość w miejsce w aparacie
przeznaczone dla akumulatora w taki sposób, by dopasować śrubę mocującą do otworu na statyw w aparacie. Następnie
pokrętłem gripa należy dokręcić śrubę mocującą do obudowy aparatu.
UWAGA: Nie należy zbyt mocno wciskać gripa do przedziału na akumulatorki, ponieważ złącza elektryczne mogą ulec
uszkodzeniu. Grip instalowany powinien być bez akumulatorków czy baterii AA, by nie zafałszować późniejszego wskaźnika
poziomu baterii. Chcąc odłączyć grip od aparatu, należy upewnić się, że aparat jest wyłączony oraz wyjęte są wszystkie
akumulatorki.

Instalowanie akumulatorów:
Odciągnij ku dołowi zawleczkę znajdującą się na drugim końcu gripa. Następnie przekręć ją o 45° przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara. Wysuń teraz pojemnik gripa na akumulatorki.
Włóż akumulator/akumulatory zgodnie z rysunkiem. W przypadku baterii AA upewnij się czy bieguny +/- są prawidłowo
zorientowane zgodnie z rysunkiem. Wsuń pełny magazynek do gripa upewniając się, że jest wsunięty do końca. Następnie
zamknij pojemnik, zabezpieczając go zawleczką do góry. Aparat nie będzie działał dopóki zawleczka nie będzie domknięta!
W pojemniku na akumulatorki może zostać umieszczony także jeden z nich i wówczas może znaleźć się zarówno w prawym
jak i lewym przedziale. Energia z dwóch akumulatorków pobierana jest jednocześnie. Akumulatorki o różnych pojemnościach
mogą być używane razem. Baterie AA powinny być używane jedynie w sytuacjach awaryjnych, kiedy wymagane jest
wykonanie kilku zdjęć. Baterie powinny być tej samej marki i o identycznym poziomie naładowania.
Zalecana temperatura pracy to nie mniej niż 20° C.

Dziękujemy za zakup BATTERY PACK/GRIP NEWELL
Mocowanie do aparatu:
Wyjmij akumulator z aparatu. Odłącz od aparatu pokrywę pojemnika na akumulator, na której znajdują się złącza elektryczne.
Następnie tą część należy umieścić w slocie gripa. Usuń osłonkę na końcu gripa i wsuń całość w miejsce w aparacie
przeznaczone dla akumulatora w taki sposób, by dopasować śrubę mocującą do otworu na statyw w aparacie. Następnie
pokrętłem gripa należy dokręcić śrubę mocującą do obudowy aparatu.
UWAGA: Nie należy zbyt mocno wciskać gripa do przedziału na akumulatorki, ponieważ złącza elektryczne mogą ulec
uszkodzeniu. Grip instalowany powinien być bez akumulatorków czy baterii AA, by nie zafałszować późniejszego wskaźnika
poziomu baterii. Chcąc odłączyć grip od aparatu, należy upewnić się, że aparat jest wyłączony oraz wyjęte są wszystkie
akumulatorki.

Instalowanie akumulatorów:
Odciągnij ku dołowi zawleczkę znajdującą się na drugim końcu gripa. Następnie przekręć ją o 45° przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara. Wysuń teraz pojemnik gripa na akumulatorki.
Włóż akumulator/akumulatory zgodnie z rysunkiem. W przypadku baterii AA upewnij się czy bieguny +/- są prawidłowo
zorientowane zgodnie z rysunkiem. Wsuń pełny magazynek do gripa upewniając się, że jest wsunięty do końca. Następnie
zamknij pojemnik, zabezpieczając go zawleczką do góry. Aparat nie będzie działał dopóki zawleczka nie będzie domknięta!
W pojemniku na akumulatorki może zostać umieszczony także jeden z nich i wówczas może znaleźć się zarówno w prawym
jak i lewym przedziale. Energia z dwóch akumulatorków pobierana jest jednocześnie. Akumulatorki o różnych pojemnościach
mogą być używane razem. Baterie AA powinny być używane jedynie w sytuacjach awaryjnych, kiedy wymagane jest
wykonanie kilku zdjęć. Baterie powinny być tej samej marki i o identycznym poziomie naładowania.
Zalecana temperatura pracy to nie mniej niż 20° C.

Podłączanie kabla zasilającego:
By podłączyć grip do zasilania zewnętrznego należy użyć adaptera ACK-E6 (sprzedawanego oddzielnie). Podłącz kabel
zasilający do adaptera a następnie do źródła zasilania. Kabel DC połączyć należy z łącznikiem DC (zgodnie z instrukcją
adaptera ACK-E6). Łącznik następnie należy umieścić w magazynie przeznaczonym na akumulatorki w gripie, a kabel
przeciągnąć przez specjalny otwór z boku urządzenia! Zawsze wyłączaj aparat przed odłączaniem kabla zasilającego.
Używanie gripa:
Przełączanie gripa do pracy w pionie następuje poprzez włączenie przycisku ON i wówczas przyciski funkcyjne gripa przejmują
funkcje odpowiadających im przycisków aparatu.
Fotografowanie w pozycji poziomej wymaga wyłączenia trybu pracy w pionie, by uniknąć przypadkowego naciskania
przycisków funkcyjnych na gripie. Pasek nadgarstkowy E1 (sprzedawany osobno) może być używany, by zapewnić większe
bezpieczeństwo podczas pracy z gripem.

Uwaga!
Należy usunąć akumulatorki z magazynu gripa jeśli aparat nie będzie używany przez dłuższy czas. Nigdy nie należy
podejmować samodzielnych prób naprawiania gripa ani rozmontowywania jego części. Takie działania mogą spowodować
utratę gwarancji.
Urządzenie posiada 24 miesięczną gwarancję.
Dystrybutor:
FOXFOTO
ul. Rąbieńska 18
94-227 Łódź
tel.: 042 252 99 95, fax: 042 252 99 96
e-mail: info@foxfoto.pl
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