MANUÁL

Dual Battery Charger
pre Batérie HERO4

/ Nabíjanie Batérie HERO4

KROK 1
Vložte mini B konektor USB
kábla ( v balení ) do portu na
duálnej nabíjačke.
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KROK 2
Vložte druhú stranu kábla USB do
GoPro Wall Charger, GoPro Auto
Charger a iné štandardné USB
nabíjačky alebo do PC.

STAV NABITIA
V priebehu nabíjania LED svetlá
svietia oranžovou farbou, keď je
nabíjanie dokončené LED svetlá
svietia zelenou farbou.
KROK 3
Vložte batérie HERO4 GoPro do
nabíjačky tak, aby batérie a
nabíjací konektor do seba
zapadli.

KOMPATIBILITA
Len pre použitie s GoPro
HERO4 nabíjacími batériami.
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/ Batéria
SKLADOVANIE A MANIPULÁCIA S BATÉRIOU
Kamera obsahuje citlivé prvky, vrátane batérie. Zabráňte vystaveniu
kamery a batérie veľmi nízkym alebo veľmi vysokým teplotám.
Podmienky s nízkou alebo vysokou teplotou môžu dočasne znížiť
životnosť batérie alebo spôsobiť, že kamera dočasne prestane fungovať
správne. Zabráňte pri používaní kamery dramatickým zmenám v teplote a
vlhkosti, pretože môže dôjsť k tvorbe kondenzu na kamere alebo vo
vnútri kamery.
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Kryt chráni kameru a batériu pred poškodením vodou. Viac informácií
nájdete v sekcii Kryt kamery. Kameru nezapínajte, pokiaľ je mokrá. Ak je
už kamera zapnutá, ihneď ju vypnite a vyberte batériu. Pred ďalším
použitím treba nechať kameru úplne vyschnúť. Nesušte kameru alebo
batériu externým zdrojom tepla ako je mikrovlnná rúra alebo sušič na
vlasy. Poškodenie kamery alebo batérie spôsobené stykom s tekutinou
nie je kryté zárukou.
Batérie neskladujte spolu s kovovými predmetmi, ako sú kľúče,
mince alebo náhrdelníky. V prípade že prídu vývody (póly) batérie do
styku s kovovými predmetmi, môže to spôsobiť skrat a požiar.
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LIKVIDÁCIA BATÉRIE
Väčšina nabíjacích lithium-ionových batérií nie je klasifikovaná ako
nebezpečný odpad a je možné ich bezpečne zlikvidovať v bežnom
komunálnom odpade. Veľa lokalít má zákony ohľadne požiadavkou na
recykláciu batérií. Uistite sa, že podľa zákona platného vo vašej lokalite
môžete nabíjacie batérie vyhodiť spolu s bežným odpadom. Pre bezpečnú
likvidáciu lithium-ionových batérií chráňte vývody (póly) pred stykom s
inými kovovými predmetmi zabalením alebo prelepením páskou, takže
nespôsobí behom prevozu požiar.
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Poznámka: Lithium-ionové batérie obsahujú recyklovateľné materiály.
Nikdy batériu nevhadzujte do ohňa, pretože môže explodovať.
VAROVANIE: Nepúšťajte, nedemontujte, neotvárajte, nestláčajte, neohýbajte,
nedeformujte, neprepichujte, nekrájajte, nevkladajte do mikrovlnnej rúry, nepáľte ani
nefarbite kameru. Nevkladajte cudzie objekty do otvoru pre batériu v kamere.
Nepoužívajte batériu ani kameru, pokiaľ bola poškodená - napr. ak je prasknutá,
prepichnutá alebo poškodená vodou. Demontáž alebo prepichnutie batérie môže
spôsobiť explóziu alebo požiar.
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OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR PRE SLOVENSKO
VRGA s.r.o., Ortútska cesta 143/92, 974 05 Malachov
Sklad:
VRGA s. r. o., Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica
Kontakt:
info@vrga.sk; +421 917 174 495; www.vrga.sk
facebook.com/VRGA.s
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