
Универсално зарядно за батерии 

За NiMH AA/AAA/E-Block батерии 

BACH  07 

  



Предназначение 
 BACH07 е зарядно за батерии тип АА, ААА, 9V NiMH акумулаторни батерии. 

 Зарядното устройство е предназначено само за зареждане на NiMH батерии. 

Не опитвайте да зареждате друг тип батерии (напр. алкални или литиеви). 

 Устройството може да бъде ползвано от деца над 8 годишна възраст и от хора 

с нарушени и намалени физически, сензорни или умствени възможности или 

липса на опит и знания, ако са под надзор или им е дадена инструкция, 

засягаща предназначението на устройството по безопасен начин и да 

разберат свързаните опасности. Деца не трябва да си играят с устройството. 

Почистването и поддръжката на устройството не трябва да се извършва от 

деца без надзор. 

 Продуктът е предназначен само за вътрешна употреба. 

 Продуктът не е предназначен за професионална употреба. 

 Всяка модификация на продукта може да има последици за безопасността, 

гаранцията и правилното функциониране. 

  

Спецификации 
Продукт Универсално зарядно за батерии 

Артикулен номер BACH07 

Размери (I x w x h) 69.6 x 66.4 x 109.6 мм 

Входно напрежение 100 - 240 VAC ; 50 / 60 Hz 

Входен ток 58 mA 

Изход 

4 x 1.2 VDC 200 mA (AANiMH 
акумулаторни батерии) 
Макс. 2650 mAh 

4 x 1.2 VDC 50 mA (AAANiMH 
акумулаторни батерии) 
Макс. 2650 mAh 

4 x 9 VDC 13 mA (9VNiMH 
акумулаторни батерии) 
Макс. 250 mAh 

Прекъсващо напрежение при 
разреждане 

0.8 VDC 



Основни части (изобр. А) 

(1) Зарядно. 

(2) Превключвател на режим. 

(3) LED индикатор за състояние на батериите. 

Инструкции за безопасност 
ВНИМАНИЕ 

 Уверете се, че сте прочели и разбрали напълно инструкциите в този документ 

преди да монтирате или използвате продукта. Запазете този документ за 

бъдещи справки. 



 Използвайте продукта само както е описано в този документ. 

 Не използвайте продукта, ако дадена част е повредена или дефектна. 

Заменете незабавно повредения или дефектен продукт. 

 Не изпускайте продукта и избягвайте бутане. 

 Този продукт може да се обслужва само от квалифициран техник за 

поддръжка, за да се намали рискът от токов удар. 

 Изключете продукта от източника на захранване и друго оборудване, ако 

възникнат проблеми. 

 Не излагайте продукта на вода или влага. 

 Непрезареждащите се батерии не трябва да се зареждат. 

 Не късайте и не разглобявайте батериите. 
 Не смесвайте батерии с различно производство, капацитет, размер или тип в 

дадения продукт. 

 Използването на батерии от деца трябва да се контролира. 

 Незабавно потърсете медицинска помощ, ако е погълната клетка или 

батерия. 

 В случай на изтичане на клетка на батерията, не позволявайте на течността да 

влезе в контакт с кожата или очите. Ако е осъществен контакт, измийте 

засегнатата област с обилно количество вода и потърсете медицинска 

помощ. 

 Когато не се използва, изключете продукта от източника на захранване. 

 Захранвайте продукта само с напрежение, съответстващо на маркировките 

на продукта. 

 Изключете продукта от източника на захранване, преди да поставите или 

извадите батериите. 

 Осигурете достатъчно добро проветряване по време на зареждане. 

 Не демонтирайте, не отваряйте и не разбивайте батерии. 

 Не излагайте клетките или батериите на топлина или огън. Избягвайте 

съхранението на пряка слънчева светлина. 

 Спазвайте знаците плюс (+) и минус (-) на клетката, батерията и оборудването 

и се уверете, че го използвате правилно. 

 След продължителни периоди на съхранение може да се наложи няколко 

пъти да зареждате и разреждате клетките или батериите, за да постигнете 

максимална производителност. 

  



Инсталиране на продукта 
Поставете или сменете AA батерии (изобр B) 

Поставете или сменете батерии AAA (изобр  C) 

  



Поставете или сменете 9V батерии (изобр. D) 

Употреба 
1. Поставете батериите (без слепване), както е показано на изображения B, C и 

D Уверете се, че съответстват на маркировките за полярност (+) и (-). 

Препоръчително е да зареждате едновременно само батерии от 

същия тип и капацитет. 
2. Нагласете превключвателя за режим A(2) на предпочитаната настройка. 

3. Включете продукта в електрически контакт. 

LED индикатор за състояние на батериите A(3) ще светне в червено. 

Когато поставените батерии са напълно заредени или разредени А(3) спира 

да свети. 

Разреждането спира, когато батерията достигне границата от 0.8V. 

4. Изключете продукта от контакта. 

5. Премахнете батериите. 

Поддръжка 
 Изключете продукта от контакта преди почистване. 

 Почиствайте продукта редовно с мека, чиста и суха кърпа. Избягвайте 

абразиви, които могат да повредят повърхността. 



 Не използвайте агресивни химически почистващи препарати като амоняк, 

киселина или ацетон, когато почиствате продукта. 

 Не почиствайте вътрешността на продукта. 

Гаранция 
Всички промени и / или модификации на продукта анулират гаранцията. Ние не 

носим отговорност за щети, причинени от неправилна употреба на продукта. 

Изхвърляне и рециклиране 
Този символ показва, че този продукт не трябва да се изхвърля 

с други битови отпадъци в целия ЕС. За да предотвратите 

възможна вреда за околната среда или човешкото здраве чрез 

неконтролирано изхвърляне на отпадъци, вие сте отговорни за 

рециклирането им, така че да може да насърчи устойчивата 

повторна употреба на суровините. За да върнете използвания 

от вас продукт, можете да използвате обикновените системи за 

връщане и събиране или да се свържете с магазина, от който е 

закупен продуктът. Те могат да рециклират този продукт,  за да 

предпазят околната среда. 

Опровержение 
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие. Всички 

лога, марки и имена на продукти са търговски марки или регистрирани 

търговски марки на съответните им собственици и с това се признават като 

такива. 

  



Помощ и допълнителна информация 
Ако имате нужда от допълнителна помощ и/ или имате коментари или 

предложения, моля посетете официалната страница на NEDIS: 

www.nedis.com/support  

 

  

 

Вносител и дистрибутор за България:   

ВИКИВАТ ООД  

Гр. Пловдив, 4003, България  

Ул. Мостова 3  

W: https://vikiwat.com  

E: info@vikiwat.com  

T: 0700 45 445/ *4545  

 

Производител: NEDIS B.V.  

T: +31 (0)73-5993965   

E: service@nedis.com   

W: www.nedis.com/contact   

NEDIS B.V. De Tweeling 28 5215 MC ’s- 

Hertogenbosch THE NETHERLANDS 

https://vikiwat.com/

