VTE200
Multifunkcionális, hálózati töltő
AA és/vagy AAA, és PP3 méretű NiMH és NiCd
akkumulátorokhoz

Használati utasítás
Ezt az AA/AAA méretű akkumulátortöltő készüléket az újratölthető VAPEX NiMH akkumulátorokhoz
tervezték, AA méretű akkumulátorok esetén 2500mAh, AAA méretű akkumulátorok esetén 1000mAh
és PP3 (9VF22) méretű akkumulátorok esetén 280mAh kapacitásig. A készülékkel 2 vagy 4 AA/AAA
méretű NiMH akkumulátort vagy 2 AA és 2 AAA méretű akkumulátort tölthet egyidejűleg. A töltő 1
vagy 2 PP3 méretű akkumulátor töltésére is alkalmas
Őrizze meg ezt a használati utasítást!
Töltő jellemzői:
• LED-es töltés visszajelzés: a LED töltés közben világít.
• Fordított polaritás elleni védelem a töltő és az akkumulátorok meghibásodásának
megakadályozására, ha az akkumulátorokat rosszul helyezte be a töltőbe.
Működtetésre vonatkozó utasítások:
1. Helyezzen 2 vagy 4 AA/AAA méretű, illetve 1 vagy 2 PP3 méretű, újratölthető Ni-Cd / Ni-MH
akkumulátort a töltő rekeszbe.
2. Győződjön meg a helyes polaritásról (+ és -), az akkumulátoron és a töltőn lévő jelölések szerint.
3. Csatlakoztassa a töltőt egy megfelelő hálózati dugaszoló aljzatba. A bal oldali világítás jelzi a bal
oldali akkumulátor helyes csatlakoztatását, a jobb oldali LED pedig a jobb oldali akkumulátor
helyes csatlakoztatását. A két LED nem kapcsolódik ki, amikor az akkumulátorok teljesen feltöltött
állapotban vannak!
4. Ügyeljen a megfelelő töltési időre. Húzza ki és dugja be újra a töltőt mindig, amikor egy teljesen
kimerült (üres) akkumulátort újratölt.
• Kérjük, hogy a töltőt 15°C és 25°C környezeti hőmérsékletű helységben használja.
• Az akkumulátorok melegedése töltés közben normális jelenség.
Töltési idő
Akkumulátor - kapacitás
AA – 600-800mAh
AA – 1100-1300mAh
AA – 1400-1600mAh
AA – 1800-2100mAh
AA – 2200-2500mAh
AA – 180-240mAh
AAA – 500-600mAh
AAA – 700-1000mAh

Felügyelet mellet
5-6 óra
9-11 óra
11-13 óra
15-18 óra
19-21 óra
4-5 óra
11-15 óra
16-21 óra

Akkumulátor - kapacitás
9V PP3 – 110-120mAh
9V PP3 – 150-160mAh
9V PP3 – 200mAh
9V PP3 – 250mAh
9V PP3 – 280mAh

Felügyelet mellet
9-10 óra
13-14 óra
17 óra
22 óra
24 óra

Használatra vonatkozó figyelmeztetések:
1. Mielőtt elkezdené az akkumulátorok töltését, olvassa el az utasításokat.
2. Ez a töltő csak Nikkel-Kadmium (Ni-Cd) és Nikkel-Metál-Hibrid (Ni-MH) akkumulátorok töltésére
használható. Egyéb típusú akkumulátorok töltésének kísérlete sérülést okozhat és a töltő
meghibásodásához vezethet.
3. Egy időben, egyszerre csak azonos típusú (Ni-Cd vagy NiMH) akkumulátorokat töltsön.
4. Az akkumulátorokat ne töltse a meghatározott időtartamon túl.
5. A töltő beltéri használatra készült. Ne tegye ki a töltőt nedvességnek vagy esőnek.
6. Mindig húzza ki a töltőt a dugaszoló aljzatból, ha nem használja.
7. A készüléket ne adja gyermek vagy olyan személy kezébe, aki nem tudja azt felügyelni. A
készüléket ne hagyja felügyelet nélkül, ha a helységben gyermek is tartózkodik.
8. Mielőtt elrakja a töltőt, vegye ki belőle az akkumulátorokat. Tárolja a töltőt biztonságos helyen.
Akkumulátorra vonatkozó figyelmeztetések:
• Csak szabványos, háztartásban használatos, az akkumulátor típusának megfelelő akkumulátor töltőt
használjon.
• Ne nyissa fel az akkumulátort, ne dobja tűzbe, ne helyezze be fordított polaritással a készülékbe, ne
használjon különböző típusú akkumulátorokat egy készülékben, ne zárja rövidre az érintkező felületeit.
A fentiek be nem tartása miatt az akkumulátor felforrósodhat, kigyulladhat vagy felrobbanhat, és ez
által sérülést okozhat.

