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Szanowni klienci, dziękujemy za zakup ładowarki.  

Niniejsza instrukcja obsługi stanowi część produktu. Zawiera ona ważne informacje odnośnie oddania 

urządzenia do eksploatacji i jego obsługi. Zachowaj instrukcję do późniejszego wglądu.  

 

Przeznaczenie do użycia  

Ładowarka w połączeniu z zaciskiem ładowania może być używana wyłącznie do 

ładowania/rozładowywania do 4 baterii o ogniwach okrągłych NiMh/NiCd następujących rozmiarów: 

Mikro (AAA), Mignon (AA), Baby ( C), Mono (D). Jeśli chcesz naładować wszystkie baterie 

jednocześnie, upewnij się, że są tego samego typu, rozmiaru i o tym samym stanie naładowania. 

Maksymalny prąd ładowania/rozładowania wynosi 3A. 

 

 

 
Jakiekolwiek użycie inne niż opisano powyżej może uszkodzić produkt. Ponadto powiązane jest ono  z 

zagrożeniem zwarciem, pożarem, porażeniem prądem itp. znak wykrzyknika w trójkącie oznacza 

ważne informacje zawarte w instrukcji, z którymi należy się zapoznać.  

Należy zawsze przestrzegać niniejszej instrukcji.  

 

 
Prosimy przestrzegać specyfikacji dla prądu ładowania zalecanych przez producenta; maksymalny 

prąd ładowania przejściówki nie może przekraczać 3A. pamiętaj, aby przestrzegać prawidłowej 

biegunowości podczas wkładania baterii. Baterie te powinny mieć taki sam stan naładowania. W 

przeciwnym razie może dojść do ich uszkodzenia.  

 

 

 

Obsługa  

• Włóż od jednej do czterech baterii jednakowego rozmiaru, pojemności i stanu naładowania do 

ładowarki, przestrzegając ich prawidłowej biegunowości i rozpoczynając od lewej strony. Upewnij się, 
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że pomiędzy bateriami nie ma wolnej przestrzeni. Jeśli nie jesteś pewien co do stanu naładowania 

niektórych baterii, rozładuj ogniwa jedno po drugim przed ich ładowaniem.  

• Podłącz gniazdo ujemne ładowarki za pomocą kabla o wtyczce typu banan 4mm, dostępnej na 

życzenie, do ujemnego gniazda na zacisku ładowania. 

• Podłącz gniazdo dodatnie nad baterią, włożoną jako ostatnia, za pomocą kabla o wtyczce typu 

banan 4mm do gniazda dodatniego na zacisku ładowania.  

• Dokonaj stosownych ustawień na zacisku ładowania i rozpocznij ładowanie.  

• Kilka ładowarek można włączyć jedna po drugiej. Patrz odpowiedni rysunek.  

 

 

 
 

 

 

© Prawa autorskie 2009 Voltcraft®. *02_0209_01-MK 

Niniejsza instrukcja obsługi została opublikowana przez firmę ®, Lindenweg 15, 

D-92242 Hirschau/ Niemcy , tel. +49 180 586 582 723 8. 

Niniejsza instrukcja obsługi odzwierciedla aktualny stan specyfikacji technicznych w momencie druku. 

Zastrzegamy prawo do zmian specyfikacji technicznych lub fizycznych.  
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