
46685 – Οδηγίες χρήσης για το “Digi 2.5”

Αυτή η μονάδα παροχής ρεύματος είναι ειδικά σχεδιασμένη για όλες τις συνηθισμένες τάσεις φωτογραφικών μηχανών. Το μεγάλο εύρος εισόδου των
100-240V 50/60Hz σας επιτρέπει να το χρησιμοποιείτε παγκόσμια. Ανάλογα με την ήπειρο και την χώρα ένας μετατροπέας ταξιδίου μπορεί να απαιτείται
να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να εξασφαλίσει την σύνδεση με την πρίζα της συγκεκριμένης χώρας.
Η μονάδα παροχής ρεύματος είναι σταθεροποιημένη. Αυτό σημαίνει, ότι η καθορισμένη τάση εξόδου δεν ξεπερνά τα όρια ακόμα και εάν η φόρτιση είναι
χαμηλή. Πριν θέσετε την μονάδα σε λειτουργία για πρώτη φορά, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υπερβεί η μέγιστη τάση εξόδου.

1. Επιλέξτε το κατάλληλο βύσμα και βεβαιωθείτε ότι το βύσμα της μονάδας παροχής ρεύματος ταιριάζει με την φωτογραφική σας μηχανή. Το
βύσμα μπορεί να περιστραφεί μόνο προς μια κατεύθυνση (μικρού και μεγάλου πάχους βύσματα). Βεβαιωθείτε ότι η θετική (+) πολικότητα
είναι πάντα στην εσωτερική επαφή του βύσματος της μονάδας παροχής ρεύματος και δεν μπορεί να περιστραφεί.

2. Επιλέξτε την κατάλληλη τάση εξόδου για την φωτογραφική σας μηχανή ανάλογα με τις οδηγίες χρήσης ή την ένδειξη στο βύσμα DC. Η
λανθασμένη τάση ή πολικότητα μπορεί να καταστρέψει την μηχανή σας! Εάν δεν είστε σίγουροι, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή με της
φωτογραφικής σας μηχανής ή τον διανομέα.

3. Εισάγετε το βύσμα της μονάδας παροχής ρεύματος στην φωτογραφική σας μηχανή όταν αυτή είναι απενεργοποιημένη!
4. Πρώτα τοποθετήστε το Digi 2.5 στην πρίζα και τότε ενεργοποιήστε την φωτογραφική μηχανή.

Οδηγίες ασφαλείας
 Ο μετατροπέας ρεύματος πρέπει να λειτουργεί μόνο από πρίζα ρεύματος. Μην συνδέετε τον μετατροπέας σε καλώδια επέκτασης, επιτραπέζιες

πρίζες ή άλλους μετατροπείς.
 Προστατέψτε τον μετατροπέας από την σκόνη, την υγρασία και την υπερθέρμανση και να τον χρησιμοποιείτε σε στεγνούς χώρους!
 Μην ανοίγετε τον μετατροπέας, και μην τον θέτετε σε λειτουργία εάν είναι κατεστραμμένος.
 Η επισκευή του μετατροπέας πρέπει να γίνετε μόνο από ειδικευμένο προσωπικό.
 Ο μετατροπέας πρέπει να καθαρίζεται μόνο με ένα στεγνό, μαλακό πανί.
 Πάντα να αποσυνδέετε τον μετατροπέας από το ρεύμα όταν πρόκειται να τον καθαρίσετε, να τον επισκευάσετε ή όταν δεν πρόκειται να τον

χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 Προσοχή. Κρατήστε την συσκευή μακριά από τα παιδια

Το βύσμα DC δεν πρέπει ποτέ να εισάγεται σε πρίζα 100-240V
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