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MW3278

Inteligentní rychlonabíječka MW3278

„1 hodina“

MW3279 je superrychlá inteligentní nabíječka pro 1 – 4 ks NiCd nebo NiMH akumulátorů velikosti AA/AAA, nebo 12 ks akumulátorů 9V. S dobou nabíjení 60 minut. Je napájena buď ze sítě spínaným zdrojem nebo ze zásuvky pro
zapalovač v automobilu. Dodává se balená v blistru. Součástí nabíječky je i adaptér pro připojení nabíječky do
„cigaretového zapalovače“ osobního automobilu. Díky promyšlené konstrukci lze dobíjet jednotlivé články samostatně,
tj. umožňuje nabíjení 1,2,3 nebo 4 články najednou, případně 1 či 2 akumulátory 9V.
Specifikace :
- obsahuje tepelnou ochranu
- obsahuje bezpečnostní ochranu ∆U
- obsahuje individuální bezpečnostní časovač
- je vybavena čidlem teploty akumulátorů
- je schopna dodávat nabíjecí proud až 1500mA
- nabíjí 1 – 4 ks NiCd nebo NiMH akumulátorů AA nebo AAA
- nabíjí 1 – 2 ks NiCd nebo NiMH akumulátorů 9V
- detekuje alkalické a primární články
Návod:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Před použitím pečlivě prostudujte tento návod.
Vložte akumulátory do nabíječky
Zapněte nabíječku do zásuvky veřejné elektrické sítě, nebo přes automobilový adaptér do elektrického
zapalovače ve Vašem automobilu. Tím začíná proces nabíjení.
Jestliže jsou akumulátory typu AA, nebo AAA vloženy do nabíječky, rozsvítí se u příslušné pozice
červená LED. Pokud nabíjíte 9V akumulátor, rozsvítí se červená LED „9V“.
Nabíječka automaticky přepne z režimu rychlonabíjení do režimu dobíjení v okamžiku, kdy jsou
akumulátory nabity. Příslušná LED změní barvu svitu na zelenou.
Nabíječka se zcela vypne, pokud režim dobíjení trvá déle, než 10 hodin. LED dioda zhasne.
Vypněte nabíječku ze zdroje proudu.
Vyjměte akumulátory z nabíječky.
Doporučujeme v jednom nabíjecím cyklu nabíjet akumulátory stejného typu a kapacity.

Vstupní napětí : 100 – 240 Vst 50/60 Hz nebo 12 – 13,8 Vss
Výstup: 4x 1,4Vss pro nabíjení AA/AAA akumulátorů a 2x 9Vss pro nabíjení 9V akumulátorů
Signalizace režimu: rychlonabíjení – LED svítí červeně, dobíjení – LED svítí zeleně
Nabíjecí proudy :

rychlonabíjení
dobíjení

AA – tužka
1500 mA
150 mA

AAA – mikrotužka
600 mA
60 mA

9V
-15mA

Pozor !
1.
2.

Nabíječka není určena pro použití ve venkovním prostředí !
Vkládejte do nabíječky výhradně NiCD, nebo NiMh akumulátory, v žádném případě primární články !

