
Είσοδος DC 12V 3A

0.5 Α ρεύμα φόρτισης 0.5Α x 4

1.0 Α ρεύμα φόρτισης 1.0A x 4

2.0 Α ρεύμα φόρτισης 2.0A x 2

Διακοπή τάσης για μπαταρίες Li-on 4.2 ± 0.05V

Διακοπή τάσης για μπαταρίες Ni-MH/Ni-CD 1.45 ± 0.1V

Τάση εξόδου USB 5V

Ρεύμα εξόδου USB Μέγιστο στα 2.4A

Θερμοκρασία λειτουργίας 0-40oC

Νούμερο καταγραφής

Ποσοστό ισχύος
Εικονίδιο μπαταρίας

11.1V/3S συστοιχία μπαταριών
Έξοδος USB

Κατάσταση ανανέωσης

Κατάσταση φόρτισης ή 
αποφόρτισης

Χωρητικότητα φόρτισης 
ή αποφόρτισης

Φωνητική υπενθύμιση

Κατάσταση ελέγχου
Τύπος μπαταρίας
Νούμερο εσοχής
Ρεύμα φόρτισης

Τάση μπαταρίας
Εσωτερική αντίσταση της μπαταρίας

Ενδείξεις στην οθόνη LCD



Χρήση της λειτουργίας φόρτισης

Διαδικασία της ενεργοποίησης μπαταρίας από 0V

 Για επιδιόρθωση μπαταριών NI-MH και γρήγορο έλεγχο 
της χωρητικότητας των μπαταριών Li-ion

 Ακριβής μέτρηση της χωρητικότητας των μπαταριών  
Li-ion και Ni-MH/ Ni-CD και αυτόματη αποθήκευση  
των καταγραφών

 Επανεξέταση των πληροφοριών του TEST με τη 
λειτουργία RECORD



Ένδειξη Εξήγηση

Κόκκινη Φόρτιση μπαταρίας / αναγνώριση / ενεργοποίηση

Μπλε Αποφόρτιση μπαταρίας

Πράσινη Τέλος φόρτισης / κατάσταση αναμονής / αντίστροφη 
πολικότητα μπαταρίας / αδύναμη σύνδεση

Έλεγχος της χρήσης της μπαταρίας σας

Φόρτιση εξωτερικών συσκευών

Φόρτιση συστοιχίας μπαταριών 11.1V/3S

Συμβουλές:



Ιστοσελίδα και Έρευνα γνησιότηταςΕΓΓΥΗΣΗ

∆ωρεάν αντικατάσταση σε 15 ηµέρες.  Θα αντικαταστήσουμε 
το προϊόν μέσα σε 15 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία 
αγοράς σε περίπτωση εργοστασιακού προβλήματος, με το ίδιο 
μοντέλο που έχετε αγοράσει. Εάν το μοντέλο έχει διακοπεί θα 
παραλάβετε ένα προϊόν παρόμοιο ή νεότερης έκδοσης.
24 µήνες δωρεάν επισκευή. Προσφέρεται δωρεάν επισκευή για 
διάστημα 24 μηνών ανάλογα, από την ημερομηνία αγοράς, σε 
περίπτωση που παρουσιαστούν προβλήματα λειτουργίας μετά 
από κανονική χρήση. Εφόσον το προϊόν δε μπορεί να 
επισκευαστεί τοπικά τότε αποστέλλεται από εμάς στο εργοστάσιο 
(ΚΙΝΑ) για επισκευή. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει χρονική αναμονή 
από 45 έως και 90 ημέρες.
Εγγύηση περιορισµένης διάρκειας. Σε περίπτωση που 
παρουσιαστούν προβλήματα μετά από τα ανάλογα καθορισμένα 
χρονικά όρια εγγύησης κάθε προϊόντος, τότε ενημερώνεστε για 
το κόστος των ανταλλακτικών και χρεώνεστε ανάλογα.
Σε όλες τις περιπτώσεις τα μεταφορικά έξοδα αποστολής από και 
προς την εταιρεία μας βαρύνουν τον πελάτη και - σε περίπτωση 
εκτός εγγύησης - τα πιθανά μεταφορικά έξοδα προς και από την 
Κίνα.
Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση όχι σωστής χρήσης, άσκησης 
βίας, πτώσης, αποσυναρμολόγησης κ.ά.
Η εγγύηση για τα set των φακών περιορίζεται μόνο στους φακούς 
και όχι στα παρελκόμενα αγαθά.
Η εγγύηση ισχύει με την επίδειξη της απόδειξης αγοράς, το κουτί 
της συσκευασίας ή την κάρτα όπου αναγράφεται ο σειριακός 
αριθμός του προϊόντος.  


