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Зарядно устройство за батерии 

 

  



Спецификации 
Входно напрежение: 230 V AC, 50 Hz 

Изходно напрежение: 
АА 2х 2,8 V  180 mA 
ААA 2х 2,8 V 80 mA 

 Aвтоматичен избор на ток на зареждане. 

 Защита от обратна полярност. 

 Бял LED индикатор, показващ състоянието на зареждане на батерията. 

  



Време на зареждане 
Размер Капацитет (mAh) Зареждащ ток (mA) Време (в часове) 

AA 1300 180 ± 7¼ 

 2000 180 ± 11¼ 

 2500 180 ± 14 

 2700 180 ± 15 

AAA 700 80 ± 9 ¼ 

 800 80 ± 10½ 

 1000 80 ± 13¼ 

Инструкции за работа 
1. Зареждайте едновременно АА или ААА размер батерии. 

2. Сложете акумулаторните батерии, нуждаещи се от зареждане в зарядното и 

се убедете, че поставяте батериите с правилната полярност (+ и -). Има 2 

зареждащи единици, като могат да бъдат зареждани 2 или 4 батерии 

едновременно. 

3. Включете зарядното устройство към контакта. 

4. Светодиодите под прикрепените батерии показват, че е са в процес на 

зареждане. 

5. Извадете зарядното устройство от електрическата мрежа след употреба. 

Инструкции за безопасност 
 Преди зареждане прочетете инструкциите. 

 Този тип зарядно е само за ползване на закрито. Не излагайте на дъжд или 

влага. 

 Това зарядно може да зарежда САМО акумулаторни (презареждащи се) 

батерии (Ni-MH). НЕ ОПИТВАЙТЕ да презареждате батерии, които не са 

предназначени да бъдат презареждани, това може да доведе до телесна 

повреда и/или щети по зарядното. 

 Премахнете от електрическата мрежа, когато не се ползва. 

 Никога не използвайте удължител или каквото и да е друго приспособление, 

което не е препоръчано от производителя, в противен случай това може да 

доведе до риск от пожар, токов удар и/или телесна повреда. 

 Преди да извхърлите зарядното премахнете батериите от него. 

 Зарядното не е предназначено да бъде ползвано от малки деца или немощни 

лица без да бъдат под надзор. Това ще осигури, че зарядното ще бъде 

използвано безопасно. 



 Това зарядно устройство е предназначено да бъде правилно ориентирано 

вертикално или в позиция подходяща за монтиране на пода. 

Предпазни мерки 
За да намалите рискът от токов удар, ако има 

нужда от обслужване, този продукт трябва да бъде 

отварян само от упълномощен техник. Изключете продукта от мрежата и друго 

обордуване, ако възникне проблем. Не излагайте продукта на влага или вода. 

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. 

 

Поддръжка 
Почиствайте със суха кърпа. Не използвйате почистващи разтворители или 

абразиви. Премахнете от зарядното от електрическата мрежа преди почистване. 

Гаранция 
Не може да се приеме гаранция или отговорност за каквито и да е 

промени и модификации на продукта или повереди, причинени поради 

неправилното ползване на продукта. 

Общи 
 Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.  

 Всички лога на марки и имена на продукти са търговски марки или 

регистрирани търговски марки на съответните им притежатели и 

понастоящем са признати като такива.  

 Tова ръководство е изготвено внимателно. Въпреки това, не могат да бъдат 

извлечени права. König Electronic не поема отговорност за каквито и да е 

грешки по това ръководство или техните последици. 

 Пазете инструкциите за бъдещи справки. 

 



Внимание: 
Този продукт е маркиран с този символ. Това означава, че използваните 

електрически или електронни продукти не трябва да се смесват с 

битови отпадъци. За това има налични отделни контейнери за 

събиране на този вид продукти.  

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   
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