
    Οδηγίες χρήσης του φορτιστή μπαταριών MW-AA02V 4 καναλιών  
 

Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες βήμα προς βήμα πριν χρησιμοποιήσετε το προιον. 
1. Συνδέστε το φορτιστή με την πρίζα AC. Το πράσινο και το κόκκινο LED αναβοσβήνει 3 φορές. 
2. Οδηγίες λειτουργίας. 
• Ελέγξτε και επιλέξτε το χρόνο φόρτισης πριν από τη φόρτιση. 
• Τοποθετείστε τις μπαταρίες ανά κανάλι. 
• Βεβαιωθείτε ότι όλα είναι εντάξει και στη συνέχεια τοποθετείστε το βύσμα AC στην πρίζα τοίχου. 
• Ξεκινά η φόρτιση. 
• Ο φορτιστής θα επαληθεύσει πόσο γεμάτη είναι η μπαταρία τα πρώτα δευτερόλεπτα. Ο χρήστης 
μπορεί να σταματήσει τη φόρτιση (αφαιρέστε την μπαταρία) εάν υποδεικνύει ότι η μπαταρία είναι 
γεμάτη. 
• Η φόρτιση θα σταματήσει και θα μεταβεί στη λειτουργία συντήρησης εάν έχει τελειώσει ο χρόνος. 
• Αποφόρτιση μπαταρίας: Πατήστε το κουμπί «Discharge»  για να αποφορτίσετε την μπαταρία. Μετά 
από αυτό, θα φορτίζει την μπαταρία αυτόματα. 
• Για μπαταρία 9V Block, δεν έχει λειτουργίες εκφόρτισης. Η μπαταρία 9V έχει τοποθετηθεί και μετά 
αρχίζει να φορτίζει μέχρι να γεμίσει. 

 
Ένδειξη LED: 
Για το κανάλι 1 έως 4 
Κατάσταση φορτιστή Ένδειξη 
Χωρίς   μπαταρία LED σβηστό 
Φόρτιση LED ανοιχτό. 
Εκφόρτιση κόκκινο και πράσινο LED αναβοσβήνει εναλλακτικά 
Πλήρης φόρτηση πράσινο LED ON 
 
Για το κανάλι 5 έως 6 
Κατάσταση φορτιστή Ένδειξη 
Χωρίς μπαταρία LED σβηστό 
Εκφόρτιση κόκκινο και πράσινο LED αναβοσβήνει εναλλακτικά 
Πλήρης φόρτιση πράσινο LED ON 

3. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το φορτιστή. 
4. Συνιστάται η φόρτιση μπαταριών ίδιας χωρητικότητας σε κάθε διαδικασία φόρτισης. 

 
Προειδοποίηση: 
1. Μόνο για εσωτερική χρήση. 
2. Μην φορτίζετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. 
3. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ή άτομα με αναπηρία χωρίς επίβλεψη. 
4. Η μπαταρία πρέπει να απορρίπτεται με ασφάλεια. 
5. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με 
μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, 
εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από υπεύθυνο για την 
ασφάλεια. 
6. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. 
7. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με 
μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εάν έχουν 
λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους 
εμπλεκόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίξουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η 
συντήρηση του φορτιστή δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. 


