
46646 - Φορτιστής Travel fast battery
 Λόγω του υψηλού επιπέδου τάσης κατά την φόρτιση, μπαταρίες με μικρότερη χωρητικότητα από αυτή που εμφανίζεται στον πίνακα δεν πρέπει να

χρησιμοποιούνται

Μέγεθος μπαταρίας NiCd/
NiMH

Χωρητικότητα Τάση
φόρτισης

Χρόνος φόρτισης

AAA R3 Micro 1-2 650-1400mAh 640mA 1,2-2,5 ώρες
AAA R3 Micro 1-4 400-1300mAh 300mA 1,6-5 ώρες
AA R6 Mignon 1-2 1100-2500mAh 1150mA 1,1-2,5 ώρες
AA R6 Mignon 1-4 600-2400mAh 550mA 1,3-5 ώρες

 Χρησιμοποιείστε μόνο μπαταρίες NiCD/NiMH γρήγορης φόρτισης.
 Ένας πρόσθετος χρονομέτρης ασφαλείας απενεργοποιεί τον φορτιστή εάν έχει παρέλθει ο χρόνος φόρτισης
 Μια ακριβής, διαδικασία ελέγχου – V απενεργοποιεί κάθε κελί εξασφαλίζοντας την φόρτισης της κάθε μπαταρίας στο άριστο επίπεδο. Επίσης

αποτρέπει την υπερφόρτιση των μπαταριών.
 1, 2, 3 ή 4 μπαταρίες μπορούν να φορτιστούν μεμονωμένα ή ταυτόχρονα. Διαφορετικά μεγέθη (AA/AAA) και τύποι (NiCd/NiMH) μπορούν να

συνδυαστούν. Η τάση φόρτισης προσαρμόζεται ανάλογα.

Φόρτιση:
Τοποθετήστε τις μπαταρίες με την σωστή κατεύθυνση.
Κάθε ένα από τα τέσσερα «διαμερίσματα» φόρτισης παρακολουθούνται ξεχωριστά. Η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας πριν την φόρτιση δεν είναι
σημαντική.
Καθώς οι μπαταρίες εισαχθούν, η φόρτιση ξεκινά αυτόματα. Μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης, ο φορτιστής «γυρνά» το κάθε διαμέρισμα φόρτισης
ξεχωριστά σε αργή φόρτιση (trickle charge)
Οι μπαταρίες μπορούν να παραμείνουν στον φορτιστή και να είναι έτοιμες προς χρήση.

Ένδειξη: Όταν περισσότερες από μια μπαταρίες είναι στον φορτιστή, το LED δεν δείχνει ότι η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί μέχρι να φορτιστεί πλήρως και η
τελευταία μπαταρία.

Κόκκινο: Φόρτιση
Πράσινο: Φορτισμένη, αργή φόρτιση (trickle charge)
Αναβοσβήνει κόκκινο: Μία η περισσότερες μπαταρίες είναι ελαττωματικές.
Αφαιρέστε όλες τις μπαταρίες. Εισάγετε τις μπαταρίες μεμονωμένα και περιμένετε μέχρι 10 δευτερόλεπτα.
Αν το LED αναβοσβήσει η μπαταρία είναι ελαττωματική - πετάξτε την. Επαναλάβετε το τεστ και με τις υπόλοιπες μπαταρίες.

Οδηγίες για τις μπαταρίες:
 Οι μπαταρίες που περιλαμβάνονται πρέπει να φορτιστούν πριν χρησιμοποιηθούν για πρώτη φορά. Αφαιρέστε οποιαδήποτε μονωτική ταινία

υπάρχει μεταξύ των μπαταριών και του φορτιστή.
 Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες επιτυγχάνουν μέγιστη ικανότητα φόρτισης μόνο εφόσον έχουν φορτιστεί και αποφορτιστεί πολλές φορές.
 Φορτίζετε μόνο τις μπαταρίες που είναι άδειες προκειμένου να αυξήσετε την διάρκεια ζωής τους.
 Πλήρης αποφόρτιση των μπαταριών πρέπει να αποφεύγεται. Μην αποφορτίζετε πλήρως τις μπαταρίες σε φακούς, ρολόγια ή συναγερμούς φωτιάς

διαφορετικά θα καταστραφούν.
 Οι μπαταρίες αποφορτίζονται μόνες τους. Ο ρυθμός της αποφόρτισης είναι μεγαλύτερος όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

Αποθηκεύστε τις μπαταρίες σε 2 έως 8 βαθμούς (στο ψυγείο, για παράδειγμα)
 Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να συγκεντρώνονται στους ειδικούς χώρους περισυλλογής των μπαταριών. Δεν ανήκουν στα οικιακά

απορρίμματα!

Οδηγίες Ασφαλείας:
 ΠΟΤΕ μην φορτίζετε αλκαλικές ή απλές μπαταρίες καθότι αυτό μπορεί να προκαλέσει έκρηξη!
 Χρησιμοποιήστε μόνο υψηλής ποιότητας μπαταρίες καθότι μόνο αυτές διασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής και πολλούς κύκλους

φόρτισης/αποφόρτισης.
 Ποτέ μην βραχυκυκλώνετε τις επαφές του φορτιστή!
 Να χρησιμοποιείτε τον φορτιστή σε στεγνά δωμάτια και να τον προστατεύετε από την σκόνη και την υγρασία.
 Προστατέψτε τον φορτιστή από την φωτιά. Μην τον καλύπτετε και βεβαιωθείτε για τον επαρκή εξαερισμό του.
 Μην χρησιμοποιείτε ελαττωματικούς ή ανοικτούς φορτιστές. Η επισκευή πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.
 Καθαρίστε την μονάδα μόνο με στεγνό, μαλακό πανί.
 Αποσυνδέστε τον φορτιστή από το ρεύμα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε
 Προειδοποίηση! Ο φορτιστής, όπως και όλες οι ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά!


