
























































FI Jupio Manuel Batterygrip for Sony A7 II / A7R II / JBG-S006V2

A) Tämän yksikön kiinnittäminen kameraan (Image 2)
1. Aseta kameran virtapainike “OFF”-asentoon.
2. Irrota akun suojakansi, ja poista akku tai akut kamerasta.
3. Kiinnitä akkukotelon suojakansi kameraan tiiviisti kuvan osoittamalla tavalla.
    ● Kun et käytä tätä yksikköä, kiinnitä akkukotelon suoja kameraan.
    ● Jos akkukotelo on tässä yksikössä, irrota akut tästä yksiköstä.
4. Liitä seuraavat osat kiinnittääksesi tämän yksikön kameraan.
    [Tämä yksikkö] Ohjuri←→[Kamera] Akun kiinnitysreikä
    [Tämä yksikkö] Kiinnitysruuvi←→ [Kamera] Kolmijalan istukan reikä.
5. Käännä kiinnitysruuvia kiristääksesi sen.
    ● Tarkista aika ajoin että kiinnitysruuvi ei ole löysällä, kun tuote on käytössä.
    ● Kun olet kiinnittänyt tämän yksikön kameraan, varmista että kaikki osat ovat kunnolla paikoillaan.

B) Akkujen asettaminen (Image 3)
Akut NP-FW50 (tarvitaan 1 tai 2)
    ● Lataa akut ennalta määrätyn tyyppisellä laturilla ennen käyttöönottoa.

1. Kun vaihdat tähän yksikköön akkuja sen ollessa kiinnitettynä kameraan, käännä kameran 
    virtakatkaisin OFF-asentoon.
2. Käännä akkupesän OPEN/CLOSE-avausnuppi “OPEN”-asentoon.
3. Paina akkukelkkaa (sininen) sormellasi nuolen osoittamaan suuntaan.
    ● Vapauttaessasi akkukelkan lukituksen, varo etteivät akut irtoa akkukelkasta
4. Poista akkukelkka.
5. Kiinnitä akut akkukelkkaan siinä olevien ohjeiden mukaisesti.
    ● Kun kiinnität akkuja, kiinnitä ne molemmin puolin.
    ● Älä koske akkukelkan terminaaleihin.
    ● Pidä akkutunnistimien kytkimet puhtaina estääksesi vahinkojen syntymisen (Katso kuva 1-16)
    ● Varmista, että akut on kiinnitetty kunnollisesti akkukelkkaan. (Katso kuva 3-5B)
    ● Kiinnitä akku NP-FW50 vain akkukelkkaan. Älä kiinnitä muita akkuja.
    ● Älä pura akkukelkkaa osiin.
    ● Kun asetat kaksi akkua, aloita käyttämällä sitä, jossa on vähemmän tehoa. Kun akun 
    käyttökapasiteetti loppuu, yksikkö vaihtaa automaattisesti toisen akun käyttöön.
6. Aseta akkukelkka alkuperäiseen asentoon painamalla sitä, kunnes napsahtaa.
    ● Varmista, että akkukelkan lukitus lukitsee kelkan. Jos akkukelkan lukitsin ei toimi kunnollisesti, 
    kamera ei ehkä tunnista akkukelkkaan kiinnitettyjä akkuja.
    ● Jos pakotat akkukelkan väkisin sisälle yksikköön väärässä kulmassa ilman akkuja asennettuna, 
    kelkka menee osittain sisään, mutta vahingoittaa yksikköä jos sitä työnnetään vielä sisemmälle. Aseta 
    akkukelkka vaakasuorassa asennossa yksikköön oikeassa järjestyksessä. (Katso kuva 3-6C)
7. Sulje akkupesän kansi ja käännä akkupesän OPEN/CLOSE-painike CLOSE-asentoon.
    ● Käännä akkupesän OPEN/CLOSE-painike kunnolla kuvassa esitettyyn asentoon.
    Vertikaalisten (pystysuorien) kuvien kuvaaminen
    Yksikön näppäimien ja painikkeiden toiminnot ovat samat, kuin kameran päärungossa.
    Kun käytät tätä yksikköä, lue myös kameran mukana tulleet käyttöohjeet.
    Kun käytät tätä yksikköä pystysuorassa asennossa, aseta akkukahvan ON/OFF-painike “ON”-asentoon.
    ● Akkukahvan ON/OFF-painikkeet vaihtavat valinnan, ja painikkeen toiminnot ovat PÄÄLLE ja POIS 
    (ON / OFF).
    ● Huolimatta akkukahvan ON/OFF-painikkeen asennosta, kameran omat toimintopainikkeet ovat aina 
    toiminnassa.
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Important Information


