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Λειτουργία 

Πρόκειται για ένα ευέλικτο φορτιστή που μπορεί να φορτίζει, να αποφορτίζει και να ελέγχει 

επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-Cd και Ni-MH. Υπάρχει μια ενσωματωμένη λυχνία που 

υποδεικνύει τη φόρτιση της μπαταρίας . Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με συνδυασμό 1-4 

τεμαχίων κυψελών του τύπου: Micro AAA, Mignon AA, Baby C, Mono D. Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τη φόρτιση 1-2 τεμαχίων μπαταριών Block 9V. 

 

Τεχνικές προδιαγραφές: 

Τάση εισόδου: 230V AC 50Hz 

 Φορτίο φόρτισης: 120mA για μπαταρίες AAA, AA, C και D 

                         13mA για μπαταρίες 9V 

Οδηγίες λειτουργίας: 

1) Εισαγάγετε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος στο δίκτυο. 

2) Για τη φόρτιση: Μετακινήστε το διακόπτη λειτουργίας στη μονάδα στη θέση "φόρτισης". 

Η μεμονωμένη κόκκινη λυχνία LED ανάβει όταν οι μπαταρίες εισαχθούν στην αντίστοιχη 

υποδοχή για να δείξει ότι η φόρτιση βρίσκεται σε εξέλιξη. 

3) Για τη δοκιμή: Αλλάξτε τον διακόπτη λειτουργίας στη μονάδα στη θέση "δοκιμής". Η 

κόκκινη λυχνία LED στην πρώτη υποδοχή (πλησιέστερη στον διακόπτη λειτουργίας) θα 

σβήσει. Τοποθετήστε την μπαταρία που πρόκειται να δοκιμαστεί στην πρώτη υποδοχή. Η 

λυχνία θα δείχνει την ισχύ της μπαταρίας. Οι μπαταρίες σε άλλες υποδοχές θα συνεχίσουν 

να φορτίζονται.  

4) Για την εκ φόρτιση: Αλλάξτε τη θέση λειτουργίας του διακόπτη λειτουργίας στη μονάδα. 

(Λάβετε υπόψη ότι ο φορτιστής δεν μπορεί να αποφορτίσει μπαταρίες 9V) Όλες οι κόκκινες 

λυχνίες LED (με την εξαίρεση των μπαταριών 9V) θα σβήσουν για να υποδείξουν ότι οι 

μπαταρίες βρίσκονται σε λειτουργία αποφόρτισης  . 

5) Σημειώστε ότι δεν πρόκειται για αυτόματο φορτιστή. Ο φορτιστής δεν μεταβαίνει 

αυτόματα στη λειτουργία φόρτισης μετά την εκ φόρτιση. Για να ελέγξετε εάν οι μπαταρίες 

είναι πλήρως αποφορτισμένες, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία "δοκιμή". 

 

 

 

 

 

 

 



Προειδοποίηση 

1) Μην φορτίζετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. 

2) Μόνο για εσωτερική χρήση. 

3) Εάν το εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από 

τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του ή παρόμοιο άτομο για να αποφευχθεί ο 

κίνδυνος. 

4) Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και 

από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη 

εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχει δοθεί εποπτεία ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της 

συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν  τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν 

πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση του χρήστη δεν πρέπει 

να γίνονται από παιδιά. 

 

 

 

 

 

 


