
Battery grip 

Pasuje do Aparatów 
Nikon D40/D40X/D60/
D3000/D5000



Dziękujemy za zakup profesjonalnego battery gripa BG-2A. W celu 
zapewnienia najlepszych doświadczeń w trakcie korzystania z 
produktu przed użyciem przeczytaj tą instrukcję obsługi. 

Battery grip BG-2A jest kompatybilny z z aparatem NIKON D40/D40X/
D60/D3000/D5000. 

W gripie mogą znajdować się jeden lub dwa akumulatory EN-EL9 które 
przy pełnym naładowaniu pozwalają na wykonanie 3000 zdjęć 

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

Śruba mocująca

Zatrzask 
Komory 
baterii
Pokrywa komory 
baterii

Gwint mocujący na statyw

 

Spust migawki

Pokrętło śruby mocującej

Slot na pokrywę baterii aparatu

Transfer bezprzewodowy



Wyłącz Aparat Otwóż komorę 
baterii a następnie 
usuń jej zaślepkę 
oraz wyciągnij ze 
środka baterię

Wsadź zaślepkę 
wymontowaną w punkcie 2 
w przeznaczone na to 
miejsce w grippie

Podepnij Gripp do 
aparatu I przykręć gripp 
do aparatu śrubą 
mocującą

Kręć śrubą do momentu 
w którym poczujesz 
opór

Włącz aparat i sprawdź 
poziom naładowania 
baterii 

Przed użyciem battery 
Grippa ustaw aparat w 
tryb Zdalne 
natychmiastowe lub 
Zdalne opóźnione 
(szczegułowe 
informacje znajdują się 
w instrukcji obsługi 
aparatu)



Typ
Źródło zasialnia
Pasuje do modeli 

       

Temperatura działania
Wymiary
Masa

wartości przybliżone
Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia
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