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Informaţii importante
• Încărcătorul BC-VW1 poate ﬁ utilizat numai pentru încărcarea acumulatoarelor tip
“InfoLITHIUM”, din seria W.
.
• Acumulatoarele tip “InfoLITHIUM”, din seria W, poartă marcajul
• Această unitate nu poate ﬁ utilizată pentru încărcarea acumulatoarelor tip nichel-cadmiu
sau a celor cu hidrură metalică de nichel.
• “InfoLITHIUM” este marcă de comerţ a Sony Corporation.

Vă mulţumim pentru achiziţionarea acestui încărcător pentru acumulatoare, marca Sony.
Înainte de a acţiona acest produs, vă rugăm să citiţi cu atenţie manualul de instrucţiuni, după care să
îl păstraţi pentru a-l putea consulta ulterior.

ATENŢIE
Pentru a reduce riscul de incendii sau de electrocutări, nu expuneţi aparatul la ploaie sau umezeală.
Nu expuneţi acumulatorul sau bateriile la căldură prea mare, cum ar ﬁ la radiaţii solare directe, foc
sau alte surse similare.
Pentru a reduce riscul de incendiu sau de electrocutări :
1) nu expuneţi unitatea la ploaie sau umezeală,
2) nu aşezaţi deasupra acestuia recipiente care conţin lichide, cum ar ﬁ o vază cu ﬂori.

Atenţie
• Conectaţi aparatul la o priză uşor accesibilă, aﬂată în apropiere.
Chiar dacă indicatorul luminos CHARGE al acestui aparat este stins, alimentarea nu este întreruptă.
Dacă observaţi vreo problemă legată de funcţionarea aparatului, decuplaţi imediat ştecărul de la
priza de perete pentru a opri alimentarea.
• Nu amplasaţi aparatul în spaţii înguste, cum ar ﬁ între mobilă şi perete.

Măsuri de precauţie
Aparatul nu este decuplat de la reţea câtă vreme este cuplat la o priză, chiar dacă echipamentul
propriu-zis a fost oprit.

2

Notă pentru clienţii din Marea Britanie
Pentru protecţie, la acest echipament este adaptat un conector compatibil BS1363.
Dacă siguranţa acestuia se arde ea trebuie înlocuită cu o siguranţă care prezintă aceleaşi
caracteristici şi care este aprobată de ASTA sau BSI pentru BS 1362 (marcată cu semnele
sau ).
Dacă siguranţa prezintă un capac de protecţie detaşabil, nu uitaţi să-l puneţi la loc după înlocuirea
siguranţei. Nu folosiţi niciodată siguranţa fără capac. În cazul în care îl pierdeţi, contactaţi cel
mai apropiat service Sony.

Notă pentru clienţii din ţările în care se aplică Directivele Uniunii
Europene
Producătorul acestui aparat este Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 1080075 Japonia. Reprezentantul autorizat pentru EMC şi pentru siguranţa produsului este Sony
Deutschland GmbH, Hedelﬁnger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice servicii
sau chestiuni legate de garanţie, vă rugăm să apelaţi la adresa menţionată în documentele
separate pentru service sau garanţie.

Pentru clienţii din Europa
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil
în Uniunea Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme
de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi.
El trebuie dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi
electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot ﬁ cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea
resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm
să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi
achiziţionat produsul.
• Plăcuţa pe care sunt marcate tensiunea de funcţionare, consumul de putere şi alte informaţii se aﬂă
în partea de jos a aparatului.
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Note privind utilizarea
Conform speciﬁcaţiilor, acest aparat nu este rezistent la praf, la stropire sau la apă.

Garanţie pentru conţinutul înregistrat
Nu se acordă compensaţii în cazul în care conţinutul înregistrării nu poate ﬁ înregistrat sau redat,
din cauza unor disfuncţionalităţi ale acumulatorului, ale încărcătorului etc.

Locuri în care nu trebuie plasat acest echipament
Deoarece încărcătorul se poate defecta, indiferent dacă acesta este în stare de funcţionare sau depozitat,
aveţi grijă să nu îl plasaţi în niciunul dintre următoarele feluri de locuri :
• supuse la radiaţii solare directe, cum ar ﬁ pe bordul maşinii sau în apropierea unor surse de încălzire,
deoarece încărcătorul se poate deforma sau deteriora,
• supuse la vibraţii excesive,
• în care câmpul electromagnetic este puternic sau unde este supus la radiaţii termice,
• cu mult nisip.
În locuri cum ar ﬁ o plajă sau alte zone cu mult nisip, sau unde pot apărea nori de praf, aveţi grijă să
protejaţi aparatul de nisip şi de praf pentru a nu se deteriora.

Măsuri de precauţie la utilizare
• Ataşaţi bine acumulatorul la această unitate pentru a-l încărca.
• Pentru a proteja acumulatorul, scoateţi-l din acest aparat după ce încărcarea s-a încheiat.
• Nu scăpaţi pe jos şi nu supuneţi acest aparat la şocuri mecanice.
• Menţineţi această unitate la distanţă de televizoare sau de receptoare AM. Zgomotul de la acest aparat
poate afecta un aparat TV sau un radio aﬂat în apropiere.
• Decuplaţi această unitate de la priza de perete după utilizare. Pentru a decupla cablul de alimentare,
apucaţi şi trageţi de ştecăr. Nu trageţi niciodată de cablul propriu-zis.
• Aveţi grijă ca nici un obiect metalic să nu intre în contact cu părţile metalice ale acestei unităţi
deoarece, în caz contrar este posibil ca unitatea să se deterioreze.
• Nu conectaţi unitatea la un adaptor de tensiune (convertor de voiaj) când călătoriţi în străinătate. Este
posibil ca acest aparat să se supraîncălzească sau să apară alte disfuncţionalităţi.
• Acumulatorul şi această unitate se pot încălzi în timpul sau imediat după reîncărcare.
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Întreţinere
• Dacă această unitate se murdăreşte, ştergeţi-o cu o bucată de pânză moale şi uscată.
• Dacă este foarte murdară carcasa aparatului, curăţaţi-o cu o bucată de pânză uşor umezită într-o
soluţie slabă de solvent neutru şi ştergeţi-o cu o altă pânză uscată.
• Nu folosiţi tiner, benzină, alcool sau alte substanţe chimice similare deoarece poate ﬁ deteriorat
ﬁnisajul carcasei.
• Când folosiţi o pânză impregnată cu substanţe chimice de curăţare, consultaţi manualul de
instrucţiuni.
• Utilizarea unui solvent volatil, cum ar ﬁ un insecticid, sau menţinerea acestui aparat, pentru o
perioadă îndelungată de timp, în contact cu un obiect de cauciuc sau cu unul de vinil, poate conduce
la deteriorarea sau la defectarea acestei unităţi.

Cuprins
Informaţii importante .................................................................................................... 2
Note privind utilizarea .................................................................................................. 4
Identiﬁcarea părţilor componente ................................................................................ 6
Încărcarea acumulatorului ........................................................................................... 7
Soluţionarea problemelor ............................................................................................. 9
Speciﬁcaţii .................................................................................................................. 11

5

Identiﬁcarea părţilor componente
A

Conector de intrare c.a.

Indicator luminos
ÎNCĂRCARE

Reper V marcat pe
încărcător

Acumulator

Reper V marcat pe
acumulator

B

Spre o priză de perete
Cablu de alimentare
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Încărcarea acumulatorului
1 Ataşaţi acumulatorul.

Orientaţi reperul V de pe acumulator în aceeaşi direcţie cu cel V de pe încărcător, introduceţi
acumulatorul până ce se aude un clic şi ajunge în poziţia corectă. Consultaţi imaginea A de la
pagina 6.

2 Conectaţi cablul de alimentare la încărcător şi la o priză de perete, conform ilustraţiei
B de la pagina 6.
Indicatorul ÎNCĂRCARE (de culoare portocalie) devine luminos şi începe încărcarea.
Când indicatorul luminos de încărcare se stinge, operaţia de încărcare obişnuită s-a încheiat
(Încărcare obişnuită).
Pentru încărcarea completă, care vă permite să folosiţi acumulatorul mai mult timp decât în mod
obişnuit, lăsaţi acumulatorul în aceeaşi poziţie ca la încărcare, timp de aproximativ încă o oră
(Încărcare completă).

Pentru a detaşa acumulatorul
Detaşaţi acumulatorul glisându-l în direcţia opusă celei pentru ataşare.

Durata de încărcare
Acumulator
Durata obişnuită de încărcare
(aprox.)

NP-FW50
250 min

• Pentru mai multe informaţii legate de durata de viaţă a acumulatorului, consultaţi manualul de
instrucţiuni al camerei dvs. digitale.
• Durata de încărcare diferă în funcţie de starea acumulatorului şi de temperatura mediului ambiant.
• Perioada de timp indicată în tabelul de mai sus este valabilă în cazul unui acumulator complet descărcat,
a cărei energie a fost consumată cu o cameră digitală, în condiţiile încărcării cu acest echipament la
o temperatură de 25 °C a mediului ambiant.

Temperatura de încărcare
Domeniul de temperaturi pentru desfăşurarea operaţiei de încărcare a acumulatorului este cuprins
între 0°C şi 40°C.
Pentru o eﬁcienţă maximă a acumulatorului, se recomandă ca temperatura să ﬁe cuprinsă între 10°C
şi 30°C.
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Pentru a utiliza rapid acumulatorul
Puteţi să detaşaţi acumulatorul din încărcător şi să îl folosiţi chiar dacă nu s-a încheiat operaţia de
încărcare. Durata de timp cât acumulatorul poate ﬁ utilizat va ﬁ însă mai scurtă, în acest caz.
Note
• Dacă indicatorul ÎNCĂRCARE nu devine luminos, veriﬁcaţi dacă este bine montat acumulatorul în
încărcător.
• Când este montat un încărcător complet încărcat, indicatorul luminos ÎNCĂRCARE se aprinde o
dată şi apoi se stinge.
• Un acumulator care nu a fost utilizat o perioadă îndelungată de timp poate necesita mai mult timp
pentru încărcare.

Încărcătorul poate ﬁ utilizat în orice ţară / regiune unde caracteristicile tensiunii de alimentare în
reţeaua electrică sunt următoarele : 100 V ÷ 240 V c.a., 50 Hz ÷ 60 Hz.
Nu conectaţi acest încărcător la un adaptor de tensiune (transformator de voiaj) atunci când vă aﬂaţi
în străinătate. Este posibil să se supraîncălzească sau să apară alte disfuncţionalităţi.
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Soluţionarea problemelor
Când indicatorul luminos ÎNCĂRCARE se aprinde intermitent, veriﬁcaţi cele indicate mai jos.
La încărcarea unui acumulator care nu a fost folosit o perioadă îndelungată de timp, indicatorul de
încărcare este posibil să clipească în anumite cazuri. În această situaţie, scoateţi acumulatorul din
încărcător şi ataşaţi-l apoi din nou.
Indicatorul ÎNCĂRCARE luminează intermitent în două moduri
Clipeşte lent : se aprinde şi se stinge în mod repetat, la ﬁecare 1,5 secunde.
Clipeşte rapid : se aprinde şi se stinge în mod repetat, la ﬁecare 0,15 secunde.
Acţiunea care trebuie efectuată depinde de modul în care clipeşte indicatorul luminos
ÎNCĂRCARE.
Indicatorul ÎNCĂRCARE continuă să clipească rar
Încărcarea face o pauză. Această unitate este în standby.
Dacă temperatura în cameră este în afara domeniului adecvat, încărcarea se va opri în mod automat.
Când temperatura în cameră revine în domeniul recomandat, indicatorul ÎNCĂRCARE devine luminos
şi începe încărcarea.
Vă recomandăm să efectuaţi încărcarea acumulatorului în spaţii unde temperatura este cuprinsă între
10°C şi 30°C.
Indicatorul ÎNCĂRCARE continuă să clipească des
Când încărcaţi acumulatorul pentru prima dată, într-una dintre următoarele situaţii, indicatorul
luminos ÎNCĂRCARE poate clipi des.
Într-un astfel de caz, scoateţi acumulatorul din încărcător, apoi reataşaţi-l şi încărcaţi-l din nou :
1 Când acumulatorul este lăsat neutilizat mai mult timp
2 Când acumulatorul rămâne instalat în camera dvs. o perioadă îndelungată
3 Imediat după ce a fost achiziţionat.
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Dacă indicatorul ÎNCĂRCARE continuă să clipească des, consultaţi diagrama următoare :

Detaşaţi acumulatorul care a fost încărcat şi reataşaţi ferm acelaşi acumulator.
Indicatorul ÎNCĂRCARE clipeşte din
nou :
Montaţi un alt acumulator

Indicatorul ÎNCĂRCARE devine
luminos însă nu clipeşte din nou :
Stingerea indicatorului ÎNCĂRCARE deoarece
perioada de încărcare s-a scurs, nu reprezintă
o problemă.

Indicatorul ÎNCĂRCARE clipeşte din
nou :
Există o problemă legată de acest încărcător.

Indicatorul ÎNCĂRCARE devine
luminos însă nu clipeşte din nou :
Dacă indicatorul ÎNCĂRCARE se stinge
deoarece s-a scurs perioada de încărcare,
problema este legată de primul acumulator
montat

Vă rugăm să contactaţi cel mai apropiat dealer Sony în legătură cu acest produs, deoarece este posibil
ca echipamentul să prezinte o problemă.
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Speciﬁcaţii
Caracteristici nominale la intrare :

100 V - 240 V c.a. 50 Hz/60 Hz
8 VA - 13 VA 4,2 W

Caracteristici nominale la ieşire :

conector de încărcare a acumulatorului :
8,4 V c.c. 0,28 A

Temperatura de funcţionare :

între 0 °C şi 40 °C

Temperatura de depozitare :

între – 20 °C şi + 60 °C

Dimensiuni (aprox.) :

63 mm × 95 mm × 32 mm (l/î/a)

Masă (aprox.) :

85 g

Elemente incluse :

Încărcător de acumulator (BC-VW1) (1)
Cablu de alimentare c.a. (1)
Manual de instrucţiuni imprimat

Designul şi speciﬁcaţiile pot ﬁ modiﬁcate fără să ﬁţi avizaţi.
este marcă de comerţ a Sony Corporation.
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Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs
nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la
punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra
mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot ﬁ cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde
aţi achiziţionat produsul.

