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D-TAP POWER ADAPTER
OPERATING MANUAL

Before using the product, please read the following instructions carefully 
and keep them for future use. When transferring the product to a third party, 
it is advisable to include the instructions with the product. 

Improper handling of the power supply may cause undesirable 
consequences of equipment damage or injury. To avoid them, 
please observe the following notes.

1. SAFETY INSTRUCTIONS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Do not self-repair, disassemble or modify.
Do not expose to water or other sources of moisture.
Do not expose to high temperatures.
Do not use liquid or aerosol cleaners. 
Keep out of reach of children.
Do not use the adapter if it is damaged.
Take the used equipment to a suitable waste collection point, 
do not put it together with other municipal waste.

2. PRODUCT DESCRIPTION

The Newell power adapter is designed for use with 
V-mount batteries. 
On one side, the adapter is equipped with a dummy battery 
to be inserted into the camera's battery compartment. 
On the other side, the adapter plug should be inserted into 
the D-Tap socket of the battery pack. The length of the spiral 
cable is 50cm.

*The manufacturer reserves the right to change the information 
contained in this manual without prior notice.

4. WARRANTY

Newell products are
covered by a 40-month
manufacturer’s warranty.

3. WASTE MANAGEMENT

and electronic, batteries and packagings must not be placed 
with other household waste.They must be handed over 
to a separate waste collection system.

The crossed-out trashcan symbol means that waste electrical 
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ADAPTER ZASILANIA D-TAP
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem produktu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią 
poniższej instrukcji oraz jej przechowanie w celu wykorzystania 
jej w przyszłości. W przypadku przekazywania produktu osobom 
trzecim, wskazane jest dołączanie do niego instrukcji. 

Nieprawidłowe obchodzenie się z zasilaczem może spowodować 
niepożądane skutki uszkodzenia sprzętu lub zranienia. W celu ich 
uniknięcia należy przestrzegać poniższych uwag.

1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

Nie naprawiać we własnym zakresie, nie rozbierać 
oraz nie modyfikować.
Nie należy wystawiać na działanie wody lub innych 
źródeł wilgoci.
Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur.
Nie należy używać środków czyszczących w płynie 
lub w aerozolu. 
Trzymać poza zasięgiem dzieci.
Nie korzystać z adaptera w przypadku, gdy jest uszkodzony.
Zużyty sprzęt należy dostarczyć do odpowiedniego punktu 
odbioru odpadów, nie może być umieszczony łącznie 
z innymi odpadami komunalnymi.

2. OPIS PRODUKTU

Adapter zasilania Newell przeznaczony jest do użycia 
z akumulatorami V-mount. 
Z jednej strony adapter wyposażony jest w akumulator dummy, 
który należy umieścić w komorze baterii aparatu. 
Z drugiej strony wtyczkę adaptera należy umieścić w gnieździe 
D-Tap akumulatora.
Długość przewodu spiralnego wynosi 50cm.

*Producent zastrzega sobie prawo zmiany informacji zawartych 
w niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.  

4. GWARANCJA

Produkty Newell objęte są 
40-miesięczną
gwarancją producenta.

Producent/Importer: Fdirect sp. z o.o., ul. Rąbieńska 18, 95-227 Łódź, Polska 
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3. UTYLIZACJA

Symbol przekreślonego kosza oznacza, że zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów 
oraz opakowań nie wolno umieszczać z innymi odpadami 
domowymi. Muszą one być przekazane do oddzielnego 
systemu zbiórki odpadów.
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