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Εγχειρίδιο χρήσης
Αυτός ο φορτιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχεδόν για όλες τις μπαταρίες βιντεοκάμερας τύπου 3.6 V και 7.2 v Lithium- Ion των παρακάτω εταιρειών:
SONY, PANASONIC, CANON, SHARP, JVC, HITACHI, SANYO, RGA, κτλ.

 Η αποσύνδεση ακριβώς στο τέλος της φόρτισης εγγυάται ολοκληρωμένη φόρτιση των μπαταριών.
 Κορυφαία λειτουργία φόρτισης μετά από πλήρη ανίχνευση φόρτισης.
 Ανίχνευση ελαττωματικών μπαταριών.
 Προστασία υπερφόρτισης
 Επιπρόσθετη προστασία υπερφόρτισης μέσω ενσωματομένης ασφάλειας με χρονοδιακόπτη.

Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το φορτιστή. Εξηγεί τον τρόπο λειτουργίας του προϊόντος. Χρησιμοποιείτε
ΜΟΝΟ σε ξηρά μέρη!

Περιεχόμενα του φορτιστή σας
1 Προσαρμογέας AC/DC 230V/50Hz
1Lithium-Ion Video Battery Charger Case
1 Car Cord Adapter (Φορτιστής αυτ/του)
3 Adapter Trays
1 Οδηγίες λειτουργίας

Οδηγίες λειτουργίας
Σύνδεση του φορτιστή

1. Παροχή ισχύος στον φορτιστή
Τοποθετήστε τον προσαρμογέα AC/DC σε μια μονάδα παροχής ρεύματος. Έπειτα συνδέστε το άλλο άκρο με την είσοδο ισχύος του φορτιστή. Η
ένδειξη της κατάστασης θα φωτίσει κόκκινα.
2. Χρήση του φορτιστή στο αυτ/του
Τοποθετήστε τον φορτιστή αυτ/του στην 12 V υποδοχή του αναπτήρα του αυτ/του σας. Έπειτα συνδέστε το άλλο άκρο με την είσοδο ισχύος του
φορτιστή. Η ένδειξη κατάστασης ισχύος θα φωτίσει κόκκινο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην τοποθετείτε ποτέ τον φορτιστή αυτ/του σε μια 24 V υποδοχή αναπτήρα φορτηγού αυτ/του. Αυτό θα προκαλέσει μόνιμη βλάβη στο
φορτιστή.

Φόρτιση Μπαταρίας σε φορτιστή μπαταρίας Video
Βάλτε την μπαταρία στην πλατφόρμα. Μην πιέσετε την μπαταρία στην πλατφόρμα. Χρησιμοποιείστε το δίσκο του προσαρμογέα. Για να απομακρύνετε
το δίσκο προσαρμογέα, απλά τραβήξτε προς τα πίσω την ετικέτα απελευθέρωσης και τραβήξτε το δίσκο του προσαρμογέα πάνω από το φορτιστή.

Κατάσταση φόρτισης
Όταν η μπαταρία εφάπτεται στην πλατφόρμα φόρτισης, η ένδειξη κατάστασης της μπαταρίας θα φωτίσει (πράσινο LED) και θα λάμπει όσο διαρκεί η
φόρτιση της μπαταρίας. Εάν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η ένδειξη θα σταματήσει αυτόματα να λάμπει και να φωτίζει. Τότε η μπαταρία μπορεί να
απομακρυνθεί από τον φορτιστή. Προτείνουμε να αφήσετε επιπλέον την μπαταρία στον φορτιστή για περίπου 30 λεπτά, έτσι ώστε να επιτύχετε
κορυφαία φόρτιση.

Προφυλάξεις ασφαλείας και συντήρησης
ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το φορτιστή μέσα σε συρτάρι, ντουλάπι ή κάλυμμα από ρούχα. Η θερμότητα από τη φόρτιση μπορεί να καταστρέψει το φορτιστή
και την μπαταρία. Κατά τη διάρκεια της χρήσης ο φορτιστής θερμαίνεται.
ΜΗΝ προσπαθήσετε να ανοίξετε το φορτιστή ή να τοποθετήσετε ανταλλακτικά. Κάνοντάς το η εγγύησή σας ακυρώνεται.
ΜΗΝ αφήνετε κάθε είδους υγρασία να έρχεται σε επαφή με το φορτιστή σας. Ποτέ μη βυθίσετε το φορτιστή σας στο νερό για κανένα λόγο.
ΜΗΝ τοποθετείτε το φορτιστή σε περιοχές που μπορεί να εκτεθεί σε υψηλές θερμοκρασίες. Αποφύγετε την απευθείας έκθεση με τον ήλιο, όπως το
ταμπλω του αυτοκινήτου. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να στρεβλώσουν ή να λιώσουν το πλαστικό.


