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Οδηγίες χρήσης

Αυτός ο φορτιστής μπορεί σύντομα να χρησιμοποιηθεί για όλες τις μπαταρίες ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών λιθίου 3,6V/3,7V σε 7,2V/7,4V
 Ακριβή αποσύνδεση μετά το τέλος φόρτισης σιγουρεύει την πλήρη φόρτιση σε accu πακέτα
 «Tοp-off» λειτουργία φόρτισης μετά από πλήρη φόρτιση.
 Εντοπισμός ελαττωματικών accu πακέτων
 Προστασία υπερφόρτισης
 Πρόσθετη προστασία υπερφόρτισης μέσω εσωτερικού προστατευτικού μετρητή.

Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον φορτιστή. Εξηγεί πώς να λειτουργήσετε αυτό το προϊόν.
Χρησιμοποιήστε το μόνο σε ξηρά μέρη!

Συστατικά του φορτιστή
1 Χ AC/AD Αντάπτορα 230V/50Hz
1 X Βάση Φορτιστή Accu
1 Χ Αντάπτορα Ρεύματος Αυτοκινήτου
1 Χ Θήκη Αντάπτορα
1 Χ Οδηγίες Χρήσης

Οδηγίες Χρήσης

Σύνδεση του Φορτιστή
1. Φορτίζοντας το Φορτιστή

Τοποθετήστε τον αντάπτορα AC/AD στην έξοδο μιας πρίζας, έπειτα συνδέστε την άλλη άκρη με την υποδοχή του φορτιστή. Η ένδειξη φόρτισης θα
ανάψει κόκκινο.

2. Χρησιμοποιώντας το φορτιστή στο αυτοκίνητο
Τοποθετήστε τον αντάπτορα ρεύματος αυτοκινήτου στον 12 V αναπτήρα του αυτοκινήτου σας και έπειτα συνδέστε την άλλη άκρη με τη υποδοχή του
φορτιστή. Η ένδειξη φόρτισης θα ανάψει κόκκινο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ μην βάλετε τον αντάπτορα ρεύματος του αυτοκινήτου σε 24V αναπτήρα οχήματός. Αυτό θα προκαλέσει μόνιμη βλάβη στον
φορτιστή.

Φορτίζοντας μια Αccu μπαταρία σε Φορτιστή Αccu
Τοποθετήστε την αccu μπαταρία πάνω στην πλατφόρμα όπως φαίνεται (εικόνα Α). Μην βάλετε με δύναμη την μπαταρία πάνω στην πλατφόρμα.
Χρησιμοποιήστε την θήκη αντάπτορα όπως φαίνεται (εικόνα Β). Για να βγάλετε τη θήκη απλά πιέστε προς τα πίσω προς το μηχανισμό αποσύνδεσης και
τραβήξτε τη θήκη έξω από το φορτιστή (εικόνα).

Λειτουργία φόρτισης
Όταν η μπαταρία Αccu είναι τοποθετημένη πάνω στην πλατφόρμα του φορτιστή η ένδειξη του Αccu θα ανάψει (πράσινο LED) και θα αναβοσβήνει για
όσο θα φορτίζεται η μπαταρία. Αν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η ένδειξη θα σταματήσει να αναβοσβήνει και μένει αναμμένη μόνιμα . τότε η Αccu
μπορεί να αφαιρεθεί από τον φορτιστή. Σας προτείνεται να συνεχίσετε να αφήσετε την μπαταρία στον φορτιστή για περίπου 30 λεπτά για να φορτιστεί
πλήρως η μπαταρία.

Προστασία και Φροντίδα
ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το φορτιστή Αccu μέσα στο μπάνιο, σε κλειστό ντουλάπι ή καλυμμένο με κάποιο ύφασμα ή ρούχο. Η ζέστη από τη φόρτιση μπορεί
να καταστρέψει το φορτιστή ή τη μπαταρία. Κατά τη διάρκεια της χρήσης του ο φορτιστής θα γίνει ελαφρώς ζεστός.
ΜΗΝ επιχειρήσετε να ανοίξετε τον φορτιστή ή να βγάλετε κομμάτια για service από μέσα. Ενεργείστε όπως λέει η εγγύηση.
ΜΗΝ επιτρέψετε υγρασία κάθε είδους να έρθει σε επαφή με τον φορτιστή. Ποτέ μην βυθίσετε τον φορτιστή στο νερό για κανέναν λόγο.
ΜΗΝ εγκαθιστάτε τον φορτιστή σε περιοχές που μπορεί να μείνει εκτεθειμένος σε υψηλές θερμοκρασίες. Αποφύγετε να τοποθετείτε τον φορτιστή σε
απευθείας επαφή με το φως του ήλιου, όπως ταμπλό αυτοκινήτου. Υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να σκεβρώσουν ή να λιώσουν το πλαστικό. ΜΗΝ
πετάτε το φορτιστή. Απότομα τινάγματα μπορεί να προκαλέσουν μόνιμη ζημιά και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. ΜΗΝ τοποθετείτε το 12V
καλώδιο ρεύματος αυτοκινήτου σε αναπτήρα αυτοκινήτου, αφού μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στον φορτιστή.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Υποδοχή: 12 VDC
Tέχουσα φόρτιση: 800 MA συνεχή τρέχουσα λειτουργία
Λειτουργία Φόρτισης: συνεχή τρέχουσα λειτουργία με ολοκλήρωση τρέχουσας φόρτιση (4.2V για 3.6V/3.7V Accu, 8.4V για 7.2V/7.4V Accu)

Αντιμετώπιση Προβλημάτων
Πρόβλημα Λύση
Καμιά ένδειξη LED(κόκκινο LED) Βεβαιωθείτε ότι ο αντάπτορας ρεύματος AC/DC είναι τοποθετημένος σε συμβατή έξοδο παροχής

ρεύματος .
Ελέγξτε το καλώδιο ρεύματος.

Καμία ένδειξη LED (πράσινο LED) Επανεγκαταστείστε τον Αccu.
όταν ο Αccu είναι εγκατεστημένος. Eλαττωματικός Αccu.

Η ένδειξη LED της φόρτισης και του Αποσυνδέστε την έξοδο του ρεύματος από τον φορτιστή
Αccu αναβοσβήνουν και επανασυνδέστε την στον φορτιστή.

Ελαττωματικός Αccu.


