
Profesjonalny Battery Grip

Zastępuje BG-E7 Dedykowany do 
aparatu EOS 7D

Instrukcja obsługi



Dziękujemy za zakup profesjonalnego battery gripa BG-1E . W celu 
zapewnienia najlepszych doświadczeń w trakcie kożrzstania z 
produktu przed użyciem przeczytaj tą instrukcję obsługi. 

Battery grip BG-1G jest kompatybilny z z aparatem CANON EOS 7D.

W gripie mogą znajdować się jeden lub dwa akumulatory LP-E6 lub 
sześć baterii LR6.

Uważaj:
1. Nie dopuszczać do kontaktu z wodą.
2. Nie używać w wilgotnym środowisku lub w trakcie deszczu.
3. Nie dokonuj samodzielnie prób naprawy produktu.
4. Nie próbuj zwierać styków w gripie. Może doprowadzić to do uszkodzenia gripa
jak i aparatu.
5. Trzymaj produkt daleko od dzieci.
6. Produkt trzymaj w suchym i chłodnym miejscu.
7. Jeśli kończysz korzystanie z aparatu odłącz battery grip aby uniknąć możliwych
uszkodzeń urządzenia oraz aparatu.
8. Poziom baterii może nie być wyświetlany prawidłowo w przypadku gdy baterie
zostaną włożone do gripa przed jego podpięciem do aparatu.
9. Grip powinien być używany tylko i wyłącznie z modelami aparatów oraz
akumulatorów wymienionymi w tej instrukcji.
10. Chronić przed ogniem i wysoką temperaturą



Osłona Ochronna

Styki zasilające i sterujące

Przycisk blokady AE/FE 

Przycisk wyboru punktu AF 

Przycisk AF-ON

Slot na pokrywę komory baterii aparatu    

Śruba mocująca

Pin prowadzący

Pokrętło śruby mocującej

Zatrzask baterii

Zatrzask baterii
Slot baterii LP-E6

Wejście kabla zasilajacego

Pokrywa komory baterii

Zatrzask komory baterii

Spust migawki

Gwint statywu

Pokrętło wyboru

Uchwyt na pasek

Koszyk na sześć baterii LR6

Przycisk programowalny

Pokrętło włączające grip



Upewnij się, że przed 
podłaczeniem przycisk 
znajduje sie w pozycji 
OFF

Usuń baterię Usuń klapkę pokrywy 
komory baterii

Umieść klapkę pokrywy 
komory baterii w battery 
gripie

Wsuń battery grip w 
pustą komorę baterii 

Dokręć battery grip do 
aparatu za pomocą pokrętła 
śruby mocującej



Przed otwarciem 
komory baterii upewnij 
się iż grip jest 
wyłączony. 

Umieść w komorze  jeden 
lub dwa akumulatory LP-
E6

Umieść w koszyku sześć 
paluszków LR6

Umieść koszyk w gripie 
i zamknij jego pokrywę 
tak jak pokazano na 
rysunku

W celu właczenia gripa 
należ przekręcić 
pokrętło

Zamiast akumulatora LP-
E6 można użyć zasilacza 
Canon ACK-E6 



Specyfikacja

Typ
Źródło zasialnia 1 lub 2 baterie LP-E6 lub 6 paluszków LR6 

Canon EOS 7DDedykowany do
Zastępuje 

Temperatura działania 
Wymiary
Masa

wartości przybliżone       
Specyfikacja m produktu może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia
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