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LCD-s akkutöltő USB-vel, szivargyújtó csatlakozással és 4 db 2700 mAh NiMh ceruzaakkuval 
 
Rend.sz.: 200171 
 
A töltő használata 
Csatlakoztassa töltőjét a három lehetséges energiaforrás egyikéhez: 
a) AC 100-240V hálózati csatlakozóval 
b) DC 12V 12V adapterrel 
c) DC 5V (500mA) USB vezetékkel 
Töltő bekapcsolásával, a cellák behelyezése előtt kigyullad a VARTA logó. 
Helyezzen 2 vagy 4 AA vagy AAA újratölthető akkumulátort az akkumulátortartóba. Az akkumulátorokat párokban kell behelyezni. 
Lehetőség van az AA és az AAA akkumulátorok vegyes használatára is. Győződjön meg róla. hogy az akkumulátorok a helyes polaritásnak 
megfelelően vannak behelyezve, és hogy mindegyik akkumulátor érintkezik mindkét érintkezővel. 
A cellák aktuális töltöttségi szintjét a cella szimbólumban megjelenő csíkok jelzik. Kb. 10 mp-t vesz igénybe a cellák töltöttségi szintjének 
ellenőrzése.  
Az eredmény ezután megjelenik a kék LCD-n. 
A töltés megkezdésével az első csík a cellaszimbólum alsó egyharmadában jelenik meg. Töltés folyamatának kijelzése az alábbiak szerint 
működik: 
a) mozgó csíkok = töltés folyamatban 
b) mindhárom csík befi xálva = töltés kész 
c) üres cella szimbólum = nincs töltés (hiba) 
A töltési idő kb.120 perc (2 AA cella), 240 perc (4 AA cella) ill 150 perc (2 vagy 4 AAA cella), továbbá függ a cella kiinduló kapacitásától és a 
töltési körülményektől. 
Töltési idő USB-In funkcióval 2 cella esetén kb. 5 óra, ill. 4 cella esetén 10 óra. 
 Az automatikus töltés-kontroll megelőzi a cellák túltöltöttségét. 
Csepptöltési funkció. 
 
Tippek a helyes töltéshez 
A csepptöltés garantálja, hogy az újratölthető akkumulátorok mindig frissen és teljesen fel legyenek töltve, ezért az akkumulátorokat mindig 
hagyja a töltőkészülékben, ha nincs rájuk azonnal szüksége. Amikor akkumulátort cserél egy készülékben, akkor a lehető leghamarabb 
töltse fel az üres akkumulátorokat, hogy azok készen álljanak a következő használatra. A legjobb töltési eredmények elérése érdekében 
használjon Varta töltőjéhez Varta “Rechargeable Power Accu” és Varta “Ready2Use” akkumulátorokat. Ezt az akkumulátortöltőt úgy 
tervezték, hogy bárhol a világon használható legyen (100-240V, 50-60Hz). Az adott országban azonban szükség esetén esetleg adapterre 
lehet szüksége. 
Biztonság 
Ezt az akkumulátortöltőt kizárólag újratölthető akkumulátorokkal történő használatra szánták. Egyéb típusú (alkáli, RAM, cink-szén) 
akkumulátorok töltése a cellák felrobbanását okozhatja, és a legrosszabb esetben sérüléshez vezethet. A töltő biztonsági időzítővel, delta 
feszültségkikapcsoló funkcióval és hőmérsékletszabályozó funkcióval van felszerelve. Ne próbáljon újratölteni korrodált, sérült vagy lyukas 
akkumulátorokat. A készülék sérülése vagy hibás működése esetén kérjük, hogy lépjen kapcsolatba Varta márkakereskedőjével.  
További információ 
A megfelelő kapacitásokhoz tartozó pontos töltési idők a gyári használati utasítás utolsó oldalán találhatóak. A Varta újratölthető termékek 
teljes vertikumáról történő tájékozódáshoz látogasson el a www.varta-consumer.com weboldalra. 
Védje környezetünket 
Az akkumulátorok leselejtezéséről szóló további információk érhetők el a www.varta-consumer.com weboldalon. 
 
 
 
 
 
 

 


