
74042 – Φορτιστής ρεύματος

Φορτιστής μπαταριών: 230V/50Hz

Τύπος μπαταριών NiCd/NiMH Χωρητικότητα Χρόνος φόρτισης Ρεύμα
φόρτισης

Συν/της
φόρτισης
σε
ώρες/mAh

AAA/Micro 2/4 200-1200 mAh 2.3-14 ώρες 120 mA 0.0116
AA/Mignon 2/4 500-2600 mAh 2.8-14.5 ώρες 250 mA 0.0056

Υπολογισμός του χρόνου φόρτισης (για άδειες μπαταρίες):
Μέγιστος χρόνος φόρτισης (σε ώρες) = χωρητικότητα μπαταρίας x συντελεστή φόρτισης
Παράδειγμα: 2 x AA 2000 mAh : 2000 x 0.0056 = 11.2 ώρες μέγιστος χρόνος φόρτισης

 Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρεθούν από τον φορτιστή μετά τον υπολογισμένο χρόνο φόρτισης
 Ο χρόνος φόρτισης θα πρέπει να μειωθεί ανάλογα, για μπαταρίες που δεν είναι τελείως άδειες!
 Η υπερφόρτιση μπορεί να καταστρέψει τις μπαταρίες!
 Ο φορτιστής Prima 2/4 είναι κατάλληλος για μπαταρίες ΑΑ (HR 6) και AAA (HR03) NiCd/NiMH.
 Οι ΑΑ και ΑΑΑ μπαταρίες μπορούν να φορτιστούν μόνο κατά ζεύγη (π.χ. 2 ή 4 μπαταρίες).
 Για να φορτίσετε μπαταρίες μεγέθους ΑΑΑ, εισάγετε τις μπαταρίες στο βαθύτερη και κοντύτερη θέση φόρτισης
 Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τον σωστό τρόπο, βλέπε τα σύμβολα στην θέση φόρτισης
 Μην εισάγετε ΑΑ και ΑΑΑ μπαταρίες ταυτόχρονα στην ίδια θέση φόρτισης!
 Αν φορτίζετε μόνο 2 μπαταρίες, τοποθετήστε τες στις δύο θέσεις φόρτισης στο εμπρόσθιο ή οπίσθιο τμήμα.
 Κάθε ζεύγος μπαταριών που φορτίζεται πρέπει να είναι του ίδιου τύπου, χωρητικότητας και επίπεδο φόρτισης.
 Οι μπαταρίες μπορούν επίσης να φορτιστούν σε συνδυασμό π.χ. 2 μπαταρίες ΑΑ στο εμπρόσθιο τμήμα και 2 ΑΑΑ μπαταρίες στο οπίσθιο.
 Το αριστερό LED δείχνει ότι υπάρχει σωστή επαφή για τις δύο οπίσθιες θέσεις φόρτισης και το δεξιό LED για τις δύο εμπρόσθιες θέσεις
 Τα δύο LED παραμένουν ανάμενα ακόμα και εάν οι μπαταρίες είναι πλήρως φορτισμένες.

Οι οδηγίες ασφαλείας που εσωκλείονται πρέπει επίσης να παρατηρηθούν.
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