
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Χρόνος θόρηιζης 

Τύπος Μέγεθος Χωρηηικόηηηα Χρόνος θόρηιζης 
(ώρες) 

GP NiMH 

D 

2200 mAh ~ 5 

4500 mAh ~ 10 

7000 mAh ~ 16 

9000 mAh ~ 21 

C 

2200 mAh ~ 5 

3500 mAh ~ 10 

4000 mAh ~ 12 

AA 

1300 mAh ~ 5 

1600 mAh ~ 8 

1800 mAh ~ 9 

2000 mAh ~ 9,5 

2100 mAh ~ 10 

2200 mAh ~ 10,5 

2300 mAh ~ 11 

AAA 

600 mAh ~ 5 

650 mAh ~ 7 

700 mAh ~ 7,5 

800 mAh ~ 8,5 

850 mAh ~ 9 

9V 170 mAh ~ 16 

*Οη κπαηαξίεο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη 
 
Χαρακηηριζηικά 

Τύπνο Πξίδαο Input Voltage Output Voltage Rated Charging 
Current (mA) 

GS AC 230V ~ 50Hz 
D/C/AA/AAA – 

2x2.8V DC 
9V – 2x9V DC 

D size 560 mA 
C size 440 mA 
AA size 260 mA 
AAA size 120 mA 
9V size 14 mA 

BS AC 240V ~ 50Hz 

UL AC 120V ~ 60Hz 

 
 

 
 

 

 

 

 
Οδηγίες χρήζεως 



 
Χαρακηηριζηικά θορηιζηή 

 Φνξηηζηήο κε κεηαζρεκαηηζηή 

 Απηόκαηε επηινγή ηάζεο 

 Φνξηίδεη 2 έσο 4 κπαηαξίεο NiMH ΑΑ/ΑΑΑ/C/D θαη 1 ή 2 
κπαηαξίεο NiMH 9V 

 Δηαζέηεη 2 μερσξηζηά θπθιώκαηα θόξηηζεο γηα ηηο κπαηαξίεο 
AA/AAA/C/D θαη έλα θύθισκα γηα κπαηαξίεο 9V 

 Δηαζέηεη 3 ελδεηθηηθέο ιπρλίεο (LED) (2 γηα κπαηαξίεο 
AA/AAA/C/D, 1 γηα κπαηαξία 9V) 

 Εγγύεζε αζθαιείαο  
 
Οδηγίες θόρηιζης 

1. Φνξηίδεη 2 έσο 4 κπαηαξίεο NiMH ΑΑ/ΑΑΑ/C/D θαη 1 ή 2 
κπαηαξίεο NiMH 9V 

2. Παηήζηε ην θνπκπί γηα λα αλνίμεη ην θαπάθη ηνπ θνξηηζηή (Fig. 1) 
3. Τνπνζεηήζηε 2 ή 4 κπαηαξίεο AA/AAA/C/D ζηηο ζέζεηο θόξηηζεο 

(Fig.2) θαη ηνπνζεηήζηε 1 ή 2 κπαηαξίεο 9V ζηηο εηδηθέο ζέζεηο 
δίπια ζηελ ππνδνρή ηνπ κεηαζρεκαηηζηή ζύκθσλα κε ηηο 
ελδείμεηο ηηο πνιηθόηεηαο (+/-) (Fig.3).  Παξαθαιώ αθνινπζήζηε ην 
ζρέδην παξαθάησ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ κπαηαξηώλ.  Μελ 
ηνπνζεηείηε κπαηαξίεο κε δηαθνξεηηθέο ρσξεηηθόηεηεο θαη 
δηαθνξεηηθά κεγέζε ζην ίδην θαλάιη θόξηηζεο (Fig.4) 

 
 
 
 
 

4. Σπλδέζηε ηνλ κεηαζρεκαηηζηή κε ηνλ θνξηηζηή θαη κεηά κε ηελ 
παξνρή ξεύκαηνο (Fig. 3) 

5. Η/Οη ελδεηθηηθή(έο) ιπρλία(εο) (LED) ζα αλάςνπλ πξάζηλν(εο) 
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θόξηηζεο.  Παξαθαιώ αλαθεξζείηε ζηνλ 
πίλαθα κε ηνπο ρξόλνπο θόξηηζεο γηα λα ππνινγίζεηε πόηε νη 
κπαηαξίεο ζα είλαη θνξηηζκέλεο. 

6. Όηαλ θνξηηζηνύλ πιήξσο νη κπαηαξίεο βγάιηε ηνλ θνξηηζηή από 
ηελ παξνρή ξεύκαηνο θαη απνκαθξύλεηε ηηο κπαηαξίεο. 

 
 

Για καλύηερη απόδοζη και αζθάλεια να θορηίζεηε μόνο μπαηαρίες 
GP NiMH 

 
Προζοχή 

1. Οη θαηλνύξγηεο κπαηαξίεο ρξεηάδνληαη ηνπιάρηζηνλ 2 κε 3 
επαλαθνξηίζεηο γηα λα έρνπλ ηε κεγαιύηεξε απόδνζε.  Εάλ νη 
κπαηαξίεο δελ ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα παξαπάλσ από 1 
εβδνκάδα πάληα λα ηηο επαλαθνξηίδεηε πξηλ ηελ ρξήζε ηνπο. 



2. Είλαη θπζηθό νη κπαηαξίεο λα ζεξκαίλνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα 
ηεο θόξηηζεο, ακέζσο κεηά ηελ θόξηηζε ζα επαλέιζνπλ ζηελ 
ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. 

3. Ο ρξόλνο θόξηηζεο πνηθίιεη κε ηηο ρσξεηηθόηεηεο (αλαθεξζείηε 
ζηνλ πίλαθα κε ηνπο ρξόλνπο θόξηηζεο) 

4. Απνκαθξύλεηε ηηο κπαηαξίεο από ηνλ θνξηηζηή εάλ δελ 
πξόθεηηαη λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζεηε γηα αξθεηό θαηξό. 

5. Θεξκνθξαζία θύιαμεο κπαηαξηώλ: -20°C έσο 35°C 
Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο θνξηηζηή: 5°C έσο 45°C 

 
Οδηγίες Αζθαλείας 

1. Φνξηίδεηε κόλν κπαηαξίεο GP Nickel Metal Hydride. 
2. Μελ θνξηίδεηε άιινπο ηύπνπο κπαηαξηώλ όπσο αιθαιηθέο, 

ιηζίνπ θιπ δηόηη κπνξεί λα πξνθιεζεί δεκηά θαη ηξαπκαηηζκόο. 
3. Μελ ρξεζηκνπνηείηε επεθηαηηθά θαιώδηα πνπ δελ ελδείθλεηηαη 

από ηελ GP, αιιηώο κπνξεί λα πξνθιεζεί θσηηά ή 
βξαρπθύθισκα. 

4. Απνζπλδέζηε ηνλ θνξηηζηή από ηελ παξνρή ξεύκαηνο όηαλ 
δελ ηνλ ρξεζηκνπνηείηε ή επηζπκείηε λα ηνλ θαζαξίζεηε. 

5. Μελ βξαρπθπθιώλεηε ηηο κπαηαξίεο. 
6. Μελ βξέρεηε, θαίηε ή απνζπλαξκνινγείηε ηνλ θνξηηζηή θαη ηηο 

κπαηαξίεο. 
7. Μελ εθζέηεηε ηνλ θνξηηζηή ζε βξνρή, ρηόλη ή αθξαίεο 

θαηαζηάζεηο. 
  

 
 


