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Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν και 

αποθηκεύστε το για μελλοντική αναφορά. Διατηρούμε το δικαίωμα για τυχόν σφάλματα 

στο κείμενο ή σε εικόνες και οποιεσδήποτε απαραίτητες αλλαγές στα τεχνικά δεδομένα. Αν 

έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με τεχνικά προβλήματα, επικοινωνήστε με την 

Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών. 

1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 Αυτός ο φορτιστής μπαταρίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω 

των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές 

ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας ή / και γνώσης, μόνο εφόσον επιβλέπονται ή 

αφού ενημερωθούν για την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοήσουν τους 

κινδύνους που προκύπτουν από τη χρήση της. 

 Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με την συσκευή. Ο καθαρισμός και η 

συντήρηση δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς την παρουσία 

επίβλεψης κάποιου ενήλικα. 

 Το ηλεκτρικό καλώδιο πρέπει να ελέγχεται τακτικά. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το 

προϊόν εάν έχει καταστραφεί το καλώδιο τροφοδοσίας ή το βύσμα. 

 Το ηλεκτρικό καλώδιο πρέπει να αντικατασταθεί αν έχει φθαρεί/καταστραφεί. Με 

αυτό το τρόπο μειώνεται ο κίνδυνος πρόκλησης ηλεκτροπληξίας ή φωτιάς. Έλεγχος 

θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από τον κατασκευαστή, από εξουσιοδοτημένο 

κέντρο εξυπηρέτησης ή από εξειδικευμένο έμπορο. 

 Ο φορτιστής προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. 

 Ποτέ μην επιχειρήσετε να ανοίξετε την μπαταρία. 

 Ποτέ μην αποθηκεύετε την μπαταρία σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή θερμοκρασία 

μεγαλύτερη των 40oC. 

 Φορτίστε την μπαταρία όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεταξύ 5οC έως 

40οC. 

 Ποτέ μην εκθέτετε την μπαταρία ή το φορτιστή σε νερό. 

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί πλήρως πριν την αρχική χρήση. 

1. Μετακινείστε την μπαταρία από το ηλεκτρικό εργαλείο πιέζοντας το κουμπί 

απασφάλισης και τραβώντας την μπαταρία έξω. Αν η μπαταρία έχει υψηλή θερμοκρασία, 

όπως για παράδειγμα μετά από σκληρή χρήση, αφήστε τη να έρθει σε κανονική 

θερμοκρασία πριν εκκινήσετε την φόρτιση.  

2. Συνδέστε το φορτιστή σε ένα ρευματοδότη. Η πράσινη LED λυχνία πρέπει να ανάψει. 

3. Τοποθετήστε την μπαταρία στον φορτιστή. Καθώς η μπαταρία φορτίζει , η πράσινη LED 

λυχνία θα είναι αναμμένη σταθερά και η κόκκινη LED λυχνία θα αναβοσβήνει κάθε ένα 

δευτερόλεπτο. 

4. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, τόσο η πράσινη όσο και η κόκκινη LED λυχνία θα 

είναι σταθερά αναμμένες.  
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Σταθερά αναμμένη πράσινη λυχνία και σβηστή η κόκκινη λυχνία: 

Ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος στην ηλεκτρική παροχή αλλά δεν φορτίζει. 

(Καμία ενέργεια δεν πραγματοποιείται αν μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία είναι 

συνδεδεμένη στο φορτιστή) 

Η κόκκινη λυχνία αναβοσβήνει κάθε ένα δευτερόλεπτο και η πράσινη λυχνία είναι 

σταθερά αναμμένη: Η φόρτιση είναι σε εξέλιξη. 

Σταθερά αναμμένη πράσινη και κόκκινη λυχνία: Η μπαταρία είναι πλήρως 

φορτισμένη. 

Η κόκκινη λυχνία αναβοσβήνει τρεις φορές κάθε δευτερόλεπτο και η πράσινη 

λυχνία είναι σταθερή : Ελαττωματική μπαταρία 

 

 Η μπαταρία μπορεί να θερμανθεί κατά την φόρτιση. Αυτό είναι απολύτως 

φυσιολογικό. 

 Η μπαταρία και ο φορτιστής λειτουργούν καλύτερα σε θερμοκρασία δωματίου. 

Μην φορτίζετε σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή σε χαμηλές θερμοκρασίες. Οι 

κατάλληλες θερμοκρασίες φόρτισης είναι 5οC έως 40oC. 

 Σε περίπτωση μακράς περιόδου αποθήκευσης η μπαταρία πρέπει να φορτίζεται 

πλήρως. 

3. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Καθαρίστε τον φορτιστή της μπαταρίας σκουπίζοντάς τον με ένα μαλακό, στεγνό πανί. 

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε λειαντικά μέσα καθαρισμού ή διαλύτες. 

4. ΑΠΟΡΡΙΨΗ 

Αυτό το προϊόν πρέπει να απορριφθεί σύμφωνα με τους εγχώριους κανονισμούς. Εάν δεν 

είστε σίγουροι για το πώς να προχωρήσετε, επικοινωνήστε με την αρμόδια τοπική αρχή. 

5. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΙΣΧΥΣ : 21V DC, 2.2Amp 


