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külső akkumulátorként való használata,
így más USB-s eszközöket is feltölthet,
mint például az akciókameráját vagy
okostelefonját.

VONATKOZÓ FE LE LŐSSÉG-

Kérjük olvassa el ezt a Használati

VÁLL AL ÁSI NYIL ATKOZ AT

Útmutatót, hogy megtudja, miként

ÉS SZ AVATOSSÁG

használhatja ki legjobban
a BATTERY-t!
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A TERMÉK
ÁTTEKINTÉSE
STABILIZÁLÓ
GUMITALPAK
SZABVÁNYOS ¼” -OS
ÁLLVÁNYMENET

LED JELZŐFÉNYEK
USB CSATLAKOZÁSI FELÜLET
+TAKARÓFEDELE

ELEKTROMOS

BE/KIKAPCSOLÓ GOMB

CSATOLÓFELÜLET
KIOLDÓ GOMBOK
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CSATLAKOZ
TASSA
A BATTERY-T!
1. Helyezze a BATTERY-t Sybrillo készüléke alá, az elektromos csatlakozófelülettel felfelé!
2. Pozícionálja úgy, hogy a BATTERY
fedje a készülék alját, majd csúsztassa
fölfelé azt, míg a helyére nem ugrik!
Egy kattanás jelzi, amikor a BATTERY

1.
2.

tökéletesen csatlakozott a készülékhez.
3. Ha le szeretné választani
a BATTERY- t, egyszerre nyomja be

Pozíci on á lja úg y, ho g y fedje

a két kioldó gombot, melyek a termék

a készül ék a ljá t, majd csúsztassa

oldalán találhatók. Finoman húzza le

nem ugrik. Eg y ka tta nó ha ng ot fo g

a BATTERY-t a készülékről!
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föl fel é a BATTERY-t, míg a z a helyére
hal l ani .
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TÖLTÉS ÉS
BEKAPCSOLÁS

– Nyissa fel a csatlakozófelület
takarófedelét!
– Csatlakoztassa a BATTERY-t egy laptophoz, vagy bármely USB-s áramforráshoz a mellékelt kábellel.
— Töltse fel teljesen a BATTERY-t,

Fontos információk
és figyelmeztetések
Ne hagyja a BATTERY-t az áramfor-

mielőtt használja!
– Ha a BATTERY feltöltődött, csatlakoztassa Sybrillo készülékéhez. Fogja
meg a készülékét annak aljánál, majd

ráshoz csatlakoztatva feltöltés után,

hosszan (3 mp) nyomja meg a Be/

mivel a túltöltés csökkentheti a termék

Kikapcsoló gombot. A készüléke ekkor

élettartamát! Használja a mellékelt

bekapcsol és NORMAL módba áll.

töltőkábelt a töltéshez! Ne próbálja
meg felnyitni a BATTERY-t, mivel ez

LED jelzőfények

elektronikai hibákhoz és/vagy személyi

A BATTERY-n található́ LED jelzőfények

sérülésekhez vezethet!

számos információt tudnak jelezni.
A SYBRILLO GO BEKAPCSOLÁSA:
Minden LED 3 másodpercig
folyamatosan világít.
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A BATTERY TÖLTÖTTSÉGÉNEK

KIKAPCSOLÁS:

ELLENŐRZÉSE:

Minden LED gyors ütemben villog 3

Ha le szeretné lekérdezni a BATTERY

másodpercig.

töltöttségi szintjét, egyszer nyomja
meg a Be/Kikapcsoló gombot.
Minden LED 20% akkumulátortöltöttséget jelképez;
– Ha a töltöttségi szint 100%, mind az öt
LED felvillan, 2 másodpercig,
– Ha a töltöttségi szint 20%, csak egy
LED villan fel, 2 másodpercig.
A BATTERY TÖLTÉSE:
A LED jelzőfények ismétlődve egymás
után felvillannak, majd kialszanak.
A töltés alatt is lekérdezheti az akkumulátor töltöttségi szintjét, a „BATTERY
TÖLTÖTTSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE”
pontban leírtak szerint.
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H a a töltöttségi szint 1 0 0%, m ind az öt LED fe lvillan,
2 másodpe rcig,ha a töltöttségi szint 20%, csak egy
LE D v illan fe l, 2 m ásodpe rcig.

11

KARBAN
TARTÁS

a túlzott hőhatás és nagy erejű vízsu-

A Sybrillo BATTERY-t úgy terveztük

egy puha, enyhén vizes mikroszálas

meg, hogy minimális karbantartás

anyaggal tisztítsa meg!

magasnyomású vizes mosót, mivel
gár károsíthatják az eszköz műanyag
részeit és/vagy ronthatják annak
elektronikai tulajdonságait.
Ha a termék felülete elszennyeződött,

mellett hosszú évekig megbízhatóan
működjön.

Ha a BATTERY sós vízbe merült, öblítse
le kevés édesvízzel, hogy a tengeri só

Ha a Sybrillo BATTERY vizes lesz, vagy

ne tudjon olyan lerakódást képezni,

akár vízbe merülne, korlátozott ideig

mely akadályozná a működésben.

tűrni fogja a vízzel való érintkezést.
Amint az eszköz már nincs vízben,

Ha bármilyen problémája vagy kérdé-

törölje szárazra egy száraz ruhával

se merülne fel a Sybrillo BATTERY

vagy ronggyal! Ne használjon haj-

használata során, kérjük látogasson

szárítót vagy hőlégfúvót, vagy

el weboldalunkra: help.sybrillo.com.

12

13

KOM
PATIBI
LITÁS

HIBA
EL
HÁRÍTÁS

A Sybrillo BATTERY kizárólag Sybrillo

Amennyiben bármilyen működésbeli

akciókamera stabilizátorokkal

problémát tapasztal, kérjük keresse

kompatibilis!

fel a weboldalunkat.

A BATTERY használható külső áram-

Segítségért forduljon ide:

forrásként: az USB kábelen keresztül
feltöltheti egyéb eszközeit, a mellékelt

help.sybrillo.com

USB kábelt használva.
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MŰSZAKI
ADATOK

A TERMÉK
HASZNÁLATÁRA
VONATKOZÓ
FELELŐSSÉG
VÁLLALÁSI
NYILATKOZAT
+ SZAVATOSSÁG

Cellá k szá m a

2

Működ ési feszü l tség

N év l eg es fesz ü l tségi ér ték:
7.4 –8 .4 V

Túlá ra m véd e l e m

Van

BATTE RY sze r kezete

B eé p í tett tö l tésszabályozó

Kap a ci tás

850 m A h

A BATTERY információi
és figyelmeztetések

Cella tí p usa

L i - Po

Amennyiben nem tölti a BATTERY-t,

Kö rnyezeti tol e ra ncia

A te r m é k - 15 és 4 0°C
között m ű kö d i k
o pti m á l isa n

Bizto n sá g i re n dszere k

B eé p í tett t ú l á ra m ,
t ú l fesz ü l tség és t ú ltöltés
véd e l e m
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ne hagyja áramforrásra csatlakoztatva: a túltöltés rövidítheti az eszköz
élettartamát, valamint szükségtelen
áramhasználatot is eredményez.
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Biztonságos megválás
a BATTERY-től

Szavatossági információ
A Sybrillo garantálja, hogy a meg-

Ha a BATTERY eléri élettartama végét,

vásárolt készülék és annak kiegészítői

kérjük biztonságos és felelősségteljes

gyártási hibáktól, illetve a működést

módon váljon meg tőle! Olvassa el

akadályozó sérülésektől mentesek.

régiója szabályzatát az elemek és
akkumulátorok hulladékba helyezése

Rendeltetésszerű használat mellett,
jelen Használati Ú́ tmutató tartalmát

kapcsán, és cselekedjen aszerint.

szem előtt tartva, a vásárlás 1 év

A természet nevében: köszönjük!

szavatosságot biztosít a vásárlónak.

Víztűrés
A Sybrillo BATTERY-t úgy terveztük
meg, hogy teljesen időjárásálló legyen.
Ez azt jelenti, hogy esős és havas
környezetben is működik, korlátozott ideig. A Sybrillo BATTERY vízbe
merítése nem javasolt! Javasoljuk,
hogy ne használja a terméket olyan
helyzetekben, ahol a víz jelentős
erőhatást fejthet ki a termékre.
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A szavatosság korlátozása és az azt kizáró okok
A korlátozott szavatosság csak akkor
érvényes, ha a vásárló a rendeltetésszerű használat feltételeit betartja.
A szavatosság érvényét veszti
a következő esetekben:
– bármilyen hiba vagy kár, amit túlzott
erőhatás kifejtése okozott éles vagy
szúró tárgy használata által;
– a termék gyártási számának eltávolítása, károsítása, megváltoztatása
vagy olvashatatlanná tétele;
– ha a termék fizikai használat nyomait
(kopás, karcolódás) mutatja;
– bármilyen hiba vagy kár, amit helytelen és/vagy ellenjavallt működtetés,
karbantartás, megkísérelt javítás
vagy átállítás okozott;
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– külső körülmények eredményezte
hibák vagy károk, pl.: közlekedési
baleset, ütközések egyéb tárgyakkal,
tűzkár, árvíz, szennyeződés, szélvihar,
villámkár, földrengés, folyadékoknak,
szélsőséges időjárási körülménynek,
nedvességnek vagy vegyi anyagoknak
való kitettség, homokkal vagy szennyeződésekkel történő érintkezés, vagy
bárminemű elektromos árammal való
ellenjavallt érintkeztetés.
Összegezve: bármilyen karc, horpadás,
repedés, vizuálisan észlelhető küllemi
kár, melyet a Vásárló, vagy egy
harmadik fél okoz, korlátozza és/vagy
érvényteleníti a garanciát.
A Sybrillo fenntartja a jogot arra,
hogy egyesével megvizsgálja és
elbírálja a termékcsere igényléseket.
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A Sybrillo
Csereprogramja
A Sybrillo (Redwood City, CA 94063)
garantálja a termék árának visszatérítését, vagy a termék cseréjét egy új
készülékre a következő feltételekkel.
A termék árának visszatérítése a kézhezvételtől számított 7 napon belül
lehetséges. Visszatérítés esetén a termék visszaküldésének postai költségét
a vásárló kell, hogy fedezze.
Akkor áll módunkban visszatérítési
kérelmeket elfogadni, ha a készülék
nem lett aktiválva, valamint új állapotban, használati nyomok nélkül,
annak minden kiegészítőjével és
csomagolóanyagával együtt a vásárló
postai úton visszajuttatja azt a feladó
címére.
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Ha a vásárlás nem a gyártó weboldalán keresztül, vagy előértékesítés
formájában történt, a 7 napos visszatérítési periódus nem áll rendelkezésre!
Ha ön bármilyen gyártási hibát észlel
a terméken vagy annak bármely
kiegészítőjén, jogosult választása
szerinti csereterméket kérni. Kérjük
vegye fel velünk a kapcsolatot weboldalunkon keresztül: help.sybrillo.com

Visszatérítés
A Sybrillo NEM kötelezhető pénzvisszatérítésre, ha a visszatérítési igényt
a termék tényleges kézhezvételétől
számított 7 napon túl jelezték, vagy
ha a termék vagy annak bármely
kiegészítője elveszett vagy megsérült,
ha a készülékben kár esett, vagy nem
új állapotban van optikai vagy fizikai
értelemben.
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Továbbá, ha a vásárlást igazoló
dokumentum (számla) nem kerül

– Olvassa el és értelmezze jelen
Használati Ú́ tmutatót, mivel az minden

bemutatásra, a Sybrillo nem köteles

fontos kérdést és választ tartalmaz

visszatéríteni a készülék árát.

a termékkel kapcsolatban!

Ha a Sybrillo BATTERY, vagy annak
bármely kiegészítője bármilyen házi-

– Ne törje fel, ne módosítsa, ne feszegesse a Sybrillo BATTERY-t! Bánjon

lagos átalakításon esett át, sem

megfelelően a termékkel, és óvja

visszatérítés, sem termékcsere nem

az erős környezeti behatásoktól!

lehetséges.
– Mielőtt bekapcsolná az eszközt,

Jogi nyilatkozat és
Biztonsági előírások
Ahhoz, hogy a felhasználói élmény
tökéletes legyen, kérjük tartsa be
az alábbi instrukciókat, amelyek az
ön biztonságát és a Sybrillo BATTERY
épségét védik.

győződjön meg róla, hogy nincs kosz,
homok, vagy bármilyen lerakódás
az előző használatokból, melyek korlátoznák az eszköz működését.
– Mielőtt bekapcsolja az eszközt,
győződjön meg róla, hogy a javasolt
pozícióban fogja azt – a BATTERY
legyen a tenyerében.
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Ha más módon kívánja fogni a készüléket, győződjön meg róla, hogy az

– Minden feltöltés előtt győződjön meg
arról, hogy a csatlakozófelületen nincs

ujjai nem akadályozzák a mozgó alkat-

homok, por vagy egyéb szennyeződés,

részeket, mivel ez csökkent teljesít-

mivel ezek negatívan befolyásolják

ményhez, vagy akár mechanikai, vagy

a töltés teljesítményét, és elektromos

személyi sérüléshez is vezethet.

problémákat okozhatnak a készüléken
belül.

– Ne dobálja a terméket és ne ejtse
le azt!

– Bár a Sybrillo BATTERY-t úgy terveztük, hogy ne legyenek eltávolítható

– Fogja meg a Sybrillo készülékét
a BATTERY-vel a tenyerében mielőtt

kisméretű alkatrészei, kérjük kisgyermekektől tartsa távol a terméket!

bekapcsolná, vagy letenné azt, rögzítené egy állványra, vagy bármely

– A Sybrillo készüléke nem tud lemerült

más rögzítőelemre. Győződjön meg
a készülék karjait a mozgásban, így

akkumulátorral működni. Olvassa
el jelen Ú́ tmutatónaḱ a BATTERY
töltésére vonatkozó részét, és az inst-

elkerülhető a személyi sérülés és

rukciók szerint töltse fel azt!

arról, hogy az ujjai nem akadályozzák

a szükségtelen mechanikai behatás.
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– Ne használja a Sybrillo BATTERY-t

A Sybrillo nem áll kapcsolatban,

annak rendeltetési célján kívül, amely

nem áll támogatottsági viszonyban,

a Sybrillo stabilizátor működtetése!

és nem áll semmiféle üzleti együttműködésben a GoPro® Inc.-vel, annak

– A Sybrillo termékeket kizárólag eredeti Sybrillo BATTERY-vel használja!

termékeivel, illetve szolgáltatásaival.
A GoPro®, a HERO és ezek logói
a GoPro® Inc. védjegyei.

– Ne tegye ki a BATTERY-t hőségnek!
Ez elsősorban, de nem kizárólag,
sütőkbe, mikrohullámú sütőkbe
és szárítógépekbe való helyezésre
vonatkozik.
– Ne zárja rövidre a BATTERY elektromos kapcsolódási pontjait, mivel
ez komoly elektromos hibákhoz és/
vagy személyi sérülésekhez vezethet!
– Ne tegye ki a BATTERY-t erős
mágneses tereknek.

fa ceb o o k.co m/sy b rillo
twitter.com/sybrillo
youtube.com/sybrillo
instagram.com/sybrillo
linkedin.com/sybrillo
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www.sybri l lo.com

