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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΣ, ΕΞΥΠΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ USB 

ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ  
 

 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΦΟΡΤΙΣΗ 

 ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ 

 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡ-ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Li-ion ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ IMR 

 

Χαρακτηριστικά  

- Εξαιρετικά Έξυπνος φορτιστής USB τεσσάρων θέσεων . 

- Δυνατότητα Γρήγορης Φόρτισης (QC 2.0) 

- Ικανός να φορτίσει τέσσερις μπαταρίες ταυτόχρονα και να ελέγχει κάθε θέση φόρτισης ξεχωριστά. 

- Ταχύτητα φόρτισης που φθάνει και τα 1,500mA σε μία μόνο θέση φόρτισης  

- Συμβατός με μπαταρίες Li-ion και Ni-MH / Ni-Cd με αυτόματη αναγνώριση. 

- Αυτόματη αναγνώριση του επιπέδου ενέργειας της μπαταρίας και αυτόματη επιλογή της κατάλληλης τάσης και λειτουργίας φόρτισης 

(εξαιρούνται οι LiFePO4 και 3,8V μπαταρίες Li-ion) 

- Αυτόματη επιλογή μεταξύ τριών (3) μεθόδων φόρτισης (CC, CV και -dV / dt)  

- Οθόνη υγρών κρυστάλλων LCD με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για παρουσίαση σε πραγματικό χρόνο των πληροφοριών της φόρτισης. 

- Υπάρχει δυνατότητα για χειροκίνητη ρύθμιση της τάσης παύσης της φόρτισης και του ρεύματος φόρτισης. 

- Αυτόματος τερματισμός της φόρτισης με την ολοκλήρωση της. 

- Προστασία από ανάποδη πολικότητα και βραχυκύκλωμα  

- Ενεργοποίηση υπέρ-αποφορτισμένων μπαταριών 

- Αποκατάσταση μπαταριών ιόντων λιθίου Li-ion 

- Προστασία από υπερβολική φόρτιση 

- Αυτόματη ανίχνευση της εσωτερικής αντίστασης της μπαταρίας και εμφάνιση της υγείας της μπαταρίας. 

- Κατασκευασμένος από ανθεκτικά πολυκαρβονικά υλικά επιβραδυντικά της φωτιάς. 

- Σχεδιασμός για μέγιστη διάχυση της θερμοκρασίας 

- Πιστοποιημένος από RoHS, CE, FCC και CEC 

- Ασφαλισμένος σε παγκόσμιο επίπεδο από την Ping An Insyrance (GROUP) Company of China LTD. 

Αξεσουάρ 

Καλώδιο φόρτισης USB 

Χαρακτηριστικά  

Είσοδος: DC5V/2A  9V/2A   18W (MAX) 

Έξοδος: 4,35V±1% / 4.2V±1%  /  3,7V±1%  /  1.48V±1% 

               Λειτουργία γρήγορης φόρτισης (QC) : 1,500mA * 1 (MAX), 1500mA * 2 (MAX),  750mA * 4 (MAX) 

               Κανονική λειτουργία φόρτισης:  1500mA * 1 (MAX), 1000mA * 1 (MAX),  500mA * 4 (MAX) 

Συμβατός με :  

IMR/Li-ion/LiFePO4: 10440, 14500, 14650, 16500, 16340 (RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 17700, 18350, 18490,  

                                    18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650, 26700 

Νι-ΜΗ/Ni-CD:          AA, AAA, AAAA, C, D 

Διαστάσεις:             159mm x 107mm x 41mm 

Βάρος:                     232.8g (Χωρίς το καλώδιο φόρτισης) 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

Σύνδεση σε πηγή ενέργειας: συνδέστε τον UM4 με μία παροχή ενέργειας (όπως ένας αντάπτορας USB, ένας H/Y ή άλλες συσκευές με USB) με 

το καλώδιο φόρτισης USB. 

Τοποθέτηση των μπαταριών: O UM4 διαθέτει τέσσερις ανεξάρτητα ελεγχόμενες θέσεις φόρτισης. Τοποθετήστε μπαταρίες των 

υποστηριζόμενων τύπων σε κάθε μία θέση σύμφωνα με τις ενδείξεις πολικότητας στην θέση φόρτισης. Μετά την τοποθέτηση των μπαταριών, 

ο UM4 ξεκινά την φόρτιση και παρουσιάζει την «υγεία» της μπαταρίας με «Good» ή «Poor», την εσωτερική αντίσταση, Το ρεύμα φόρτισης, Την 

τάση της μπαταρίας, Την ποσότητα που έχει φορτιστεί και τον χρόνο φόρτισης στην οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD). 
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Έλεγχος των μπαταριών και αναφορά σφάλματος: Ο UM4 διαθέτει προστασία ανάποδης πολικότητας και προστασία από βραχυκύκλωμα. Εάν οι 

μπαταρίες έχουν εισαχθεί με αντεστραμμένη πολικότητα ή είναι βραχυκυκλωμένες, η οθόνη LCD που αντιστοιχεί στην θέση φόρτισης θα 

εμφανίσει την ένδειξη «ΕΕ-ΕΕ» και η ένδειξη της στάθμης ενέργειας θα αναβοσβήνει για να ενημερώσει τον χρήστη για το σφάλμα. 

Έξυπνη φόρτιση: Ο UM4 μπορεί να επιλέξει το κατάλληλο ρεύμα φόρτισης βασισμένος στην έξυπνη αναγνώριση του τύπου της μπαταρίας και 

της χωρητικότητας. Επίσης είναι διαθέσιμη η χειροκίνητη επιλογή του ρεύματος φόρτισης. Ο UM4 είναι συμβατός με : 

1) 3,6V / 3.7V επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου (Li-ion) 

2) 3,8V επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου (Li-ion) (4.35V ±1% όταν είναι πλήρως φορτισμένες) 

3) 1,2V επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-MH / Ni-CD   

4) 3,2V μπαταρίες LiFePO4 

ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  

Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις (όχι χειροκίνητα ρυθμιζόμενες) για τον UM4 είναι:  

Τύπος και Χωρητικότητα 
Μπαταρίας 

Κανονική Λειτουργία Λειτουργία Γρήγορης φόρτισης (QC) 

Προεπιλεγμένο 
ρεύμα φόρτισης 

Εύρος επιλογών 
ρεύματος φόρτισης 

Προεπιλεγμένο 
Ρεύμα φόρτισης 

Εύρος επιλογών 
ρεύματος φόρτισης 

Μπαταρίες Li-ion 
(4,2V±1 % όταν είναι 

πλήρως φορτισμένες) 

>1,200mAh 1,00mA 300mA-1,500mA 1,.000mA 300mA-1,500mA 

<1,200mAh 500mA 300mA-1,500mA 500mA 300mA-1,500mA 

Μπαταρίες Ni-MH/Ni-Cd 
(1,48V±1% όταν είναι 
πλήρως φορτισμένες) 

AA / AAA 500mA 300mA- 1,500mA 500mA 300mA-1,500mA 

C/D 1,000mA 300mA-1,500mA 1,000mA 300mA-1,500mA 

Σημείωση: O UM4 μπορεί να επιλέξει αυτόματα τις λειτουργίες φόρτισης για τις μπαταρίες Ni-MH/Ni-CD και για τις μπαταρίες 3,7V. Οι 

μπαταρίες LiFePO4 και οι Ιόντων Λιθίου (Li-ion) 3,8V  χρειάζονται χειροκίνητες ρυθμίσεις στην τάση φόρτισης διακοπής. Για τις μπαταρίες που 

το μήκος είναι >60mm (2,4”) , ο UM4 αναγνωρίζει αυτόματα την χωρητικότητα ως >1200mAh. 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΜΒΙΩΝ  

Κατά την διάρκεια της διαδικασίας της φόρτισης:  

Σύντομο πάτημα του κομβίου C μετακίνηση ανάμεσα στις ενδείξεις των τεσσάρων θέσεων φόρτισης. 

Σύντομο πάτημα του κομβίου V μετακίνηση ανάμεσα στην Υγεία της μπαταρίας, την Εσωτερική Αντίσταση, Το Ρεύμα φόρτισης, την Τάση της 

μπαταρίας, την ποσότητα φόρτισης και τον Χρόνο φόρτισης στην οθόνη. 

Παρατεταμένο πάτημα του κομβίου C για την μετάβαση στην λειτουργία ρύθμισης της φόρτισης. 

Παρατεταμένο πάτημα του κομβίου V για την είσοδο στην λειτουργία Αποκατάστασης (Είναι αποτελεσματική μόνο για τις υπέρ αποφορτισμένες 

μπαταρίες IMR) 

Μετά την πρόσβαση στην λειτουργία ρύθμισης της φόρτισης  

Σύντομο πάτημα του κομβίου C για την αλλαγή σε διαφορετικές παραμέτρους ρύθμισης (Ρεύμα φόρτισης και Τάση Διακοπής) 

Σύντομο πάτημα του κομβίου V για την αύξηση ανά 100mA κάθε φορά όταν γίνεται ρύθμιση του ρεύματος φόρτισης / ή για την αλλαγή σε 

διαφορετικό τύπο μπαταρίας και μετρήσεις τάσης όταν ρυθμίζεται η τάση διακοπής. 

Παρατεταμένο πάτημα του κομβίου V για άμεση πρόσβαση στη μέγιστη ρύθμιση όταν γίνεται ρύθμιση του ρεύματος φόρτισης. 

Παρατεταμένο πάτημα του κομβίου C για την αποθήκευση και έξοδο από την λειτουργία ρύθμισης της φόρτισης. 

Σημείωση: Εάν δεν γίνει καμία ενέργεια μέσα σε 10 δευτερόλεπτα θα γίνει αυτόματη έξοδος από την λειτουργία ρύθμισης της φόρτισης χωρίς 

να αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις και θα επιστρέψει στις προηγούμενες ρυθμίσεις. 

 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 

Ο UM4 είναι συμβατός με μπαταρίες Li-ion 3,6V/3,7V και Ni-MH/Ni-CD με αυτόματη ανίχνευση και υιοθέτηση της κατάλληλης τάσης φόρτισης. 

Για τις μπαταρίες LiFePO4 και τις 3,8V , παρακαλούμε ακολουθήστε τα βήματα παρακάτω για την ρύθμιση της τάσης: 

1. Αφού έχει τοποθετηθεί η μπαταρία και η διαδικασία φόρτισης έχει ξεκινήσει, σύντομο πάτημα του κομβίου C για να επιλέξετε την σωστή 

θέση φόρτισης και παρατεταμένο πάτημα του κομβίου C για την εισαγωγή στην λειτουργία ρύθμισης της φόρτισης. 

2. Αφού γίνει εισαγωγή στην λειτουργία ρύθμισης της φόρτισης, ένα σύντομο πάτημα του κομβίου C. Όταν στην οθόνη εμφανιστεί το κείμενο 

“CHG.MODE” να αναβοσβήνει , ένα σύντομο πάτημα του κομβίου V για την επιλογή της κατάλληλης τάσης φόρτισης (3,7V / 4.2V / 4.3V). 

3. Για τις μπαταρίες LiFePO4, η τάση χρειάζεται να ρυθμιστεί στο 3,7V. Για τις μπαταρίες Li-ion 3,8V η τάση χρειάζεται να ρυθμιστεί στα 4,3V . 

4. Όταν οι ρυθμίσεις έχουν ολοκληρωθεί, παρατεταμένο πάτημα του κομβίου C για την αποθήκευση και έξοδο από την λειτουργία ρύθμισης της 

φόρτισης. 

 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ  

Παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για την ρύθμιση του ρεύματος φόρτισης: 

1. Αφού οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί και η διαδικασία φόρτισης έχει ξεκινήσει, σύντομο πάτημα του κομβίου C για την επιλογή της σωστής 

θέσης φόρτισης και παρατεταμένο πάτημα του κομβίου C για την είσοδο στην λειτουργία ρύθμισης της φόρτισης. 
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2. Μετά την είσοδο στην λειτουργία ρύθμισης της φόρτισης, η οθόνη θα εμφανίσει το κείμενο «CHG.STATUS” να αναβοσβήνει. Σύντομο πάτημα 

του κομβίου V για να αυξηθεί το ρεύμα φόρτισης με βήμα ανά 100mA κάθε φορά. Παρατεταμένο πάτημα του κομβίου V για την άμεση πρόσβαση 

στην μέγιστη ρύθμιση. 

3. Όταν οι ρυθμίσεις έχουν ολοκληρωθεί, παρατεταμένο πάτημα του κομβίου C για την αποθήκευση και έξοδο από την λειτουργία ρύθμισης της 

φόρτισης. 

Σημείωση: Όταν η ισχύς της ενέργειας εισόδου δεν είναι επαρκείς και έχει ρυθμιστεί υψηλή τιμή στο ρεύμα φόρτισης, ο φορτιστής θα 

υιοθετήσει αυτόματα την έξυπνη διανομή του ρεύματος σύμφωνα με το ρεύμα εισόδου. 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (QC)  

Ο UM4 είναι διαθέσιμος για γρήγορη φόρτιση QC 2.0  . Όταν ο φορτιστής τροφοδοτείται από μία συσκευή που υποστηρίζει την γρήγορη φόρτιση 

QC ή έχει συνδεθεί σε έναν αντάπτορα γρήγορης φόρτισης QC , στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη “Quick Charge” και το μέγιστο ρεύμα 

φόρτισης σε μία μίνι θέση μπορεί να φθάσει τα 1,500mA. 

 

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 

Όταν ο UM4 είναι ενεργοποιημένος και η μπαταρία τοποθετημένη, αυτόματα θα ανιχνεύσει και θα εμφανίσει την εσωτερική αντίσταση κάτω 

από την ένδειξη «CHG.STATUS». Όταν η εσωτερική αντίσταση είναι κάτω από 250mΩ, θα εμφανίσει στην οθόνη την ένδειξη «Good» . Όταν είναι 

πάνω από 250mΩ θα εμφανίσει την ένδειξη «Poor» για να καταδείξει ότι η μπαταρία πρέπει να αντικατασταθεί.  

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΙ  

Κατά την διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης, το σύστημα θα υπολογίζει αυτόματα και θα εμφανίζει την ποσότητα του ρεύματος που έχει 

φορτιστεί και θα την εμφανίζει κάτω από την ένδειξη «CHG.STATUS» 

 

ΚΥΚΛΩΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΝΑΠΟΔΗ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ  

Εάν εισαχθούν μπαταρίες με ανεστραμμένη πολικότητα ή βραχυκυκλωμένες η οθόνη θα αναβοσβήνει την ένδειξη «ΕΕ-ΕΕ». 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

Εάν δεν συμβεί καμία ενέργεια στα κομβία ή τις μπαταρίες μέσα σε 10 λεπτά, η οθόνη θα σβήσει αυτόματα για να εξοικονομήσει ενέργεια. 

Προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια για να φωτιστεί ξανά η οθόνη. 

 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡ-ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ (Li-ion) 

Ο UM4 είναι ικανός να ενεργοποιήσει υπερ-αποφορτισμένες μπαταρίες Li-ion που διαθέτουν κύκλωμα προστασίας. Μετά την τοποθέτηση της 

μπαταρίας, ο UM4 θα ελέγξει και θα ενεργοποιήσει την μπαταρία πριν την φόρτιση. Εάν η μπαταρία ανιχνευθεί ως κατεστραμμένη η οθόνη θα 

εμφανίσει «EE-EΕ». 

 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΡ-ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ IMR 

Εάν τοποθετηθεί μία υπερ-αποφορτισμένη μπαταρία IMR, η οθόνη θα εμφανίσει «ΕΕ-ΕΕ» . Σε αυτή την περίπτωση, παρατεταμένο πάτημα του 

κομβίου V για την είσοδο στην λειτουργία Αποκατάστασης. Μετά από αυτό η λειτουργία φόρτισης θα συνεχιστεί. Η μπαταρία θα πρέπει να 

αντικατασταθεί εάν αποτύχει να αποκατασταθεί μετά από αρκετές προσπάθειες. 

Σημείωση: Όταν προσπαθείτε να αποκαταστήσετε μία μπαταρία IMR, η προστασία από ανάποδη πολικότητα είναι προσωρινά απενεργοποιημένη. 

Παρακαλούμε εξασφαλίστε ότι οι μπαταρίες τοποθετούνται σωστά. Εάν αποτύχετε να το κάνετε αυτό μπορεί να προκληθεί φωτιά ή έκρηξη.  

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ  

Ο UM4 υπολογίζει ξεχωριστά τον χρόνο φόρτισης για κάθε μπαταρία. Όταν ο χρόνος φόρτισης ξεπεράσει τις 20 ώρες σε μία θέση φόρτισης, 

αυτόματα θα παύση την διαδικασία φόρτισης σε αυτή τη θέση και θα εμφανίσει κατάσταση πλήρους φόρτισης. Αυτό συμβαίνει για να 

αποφευχθεί πιθανή υπερθέρμανση ή ακόμα και έκρηξη εξαιτίας προβλημάτων από την ποιότητα της μπαταρίας. 

 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ  

1. Ο φορτιστής φορτίζει αποκλειστικά και μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Li-ion, IMR, LiFePO4, Ni-MH/Ni-CD. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ τον 

φορτιστή για άλλους τύπους μπαταριών καθώς μπορεί να προκληθεί έκρηξη, σπάσιμο ή διαρροή, προκαλώντας ζημιά σε περιουσία και / ή 

ατομικό τραυματισμό. 

2. Είναι φυσιολογική και αναμενόμενη μέτρια έκλυση θερμότητας από το προϊόν κατά την διάρκεια της διαδικασίας της φόρτισης 

3. Η ασφαλής θερμοκρασία λειτουργίας για τον φορτιστή είναι μεταξύ -10 C° και +40 C° και η ασφαλής θερμοκρασία αποθήκευσης είναι μεταξύ 

-20 C° και +60 C° 

4. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις ετικέτες επάνω στη συσκευή για να εξασφαλίσετε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά.  

5. Παρακαλούμε συνδέστε αυτόν τον φορτιστή με πηγές ενέργειας με τάση εισόδου που αναγράφεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά του 

εγχειριδίου χρήσης. Εάν η τάση είναι πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή μπορεί αυτό να οδηγήσει σε κακή λειτουργία ή ακόμα και φωτιά.  

6. ΜΗΝ ΦΟΡΤΙΖΕΤΕ μπαταρίες εάν υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη προειδοποίησης σφάλματος ή βραχυκυκλώματος. 
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7. Ο φορτιστής πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικα άτομα άνω των 18 ετών. Παιδιά κάτω από αυτή την ηλικία θα πρέπει να 

επιβλέπονται από ενήλικα εφόσον χρησιμοποιούν αυτόν τον φορτιστή. 

8. Ποτέ μην αφήνετε τον φορτιστή από την προσοχή σας όταν αυτός είναι συνδεδεμένος σε παροχή ρεύματος. Εάν οποιαδήποτε δυσλειτουργία 

προκύψει, διακόψτε την φόρτιση αμέσως και απευθυνθείτε στο εγχειρίδιο οδηγιών για λύση. 

9. Παρακαλούμε να είστε σίγουροι ότι έχει επιλεγεί η σωστή λειτουργία φόρτισης και έχουν γίνει οι σωστές ρυθμίσεις. Λανθασμένο πρόγραμμα 

ή ρυθμίσεις μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στον φορτιστή ή να προκαλέσουν φωτιά ή έκρηξη. 

10. Ποτέ μην προσπαθήσετε να επαναφορτίσετε μπαταρίες μίας χρήσης όπως Αλκαλικές, Zinc-Carbon, Λιθίου, CR123A, CR2, ή άλλη μη 

υποστηριζόμενης χημικής σύστασης διότι υπάρχει κίνδυνος φωτιάς ή έκρηξης. 

11. Μην φορτίζεται μία κατεστραμμένη μπαταρία IMR καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα στον φορτιστή ή ακόμη και έκρηξη. 

12. Ποτέ μην φορτίζετε ή αποφορτίζετε μία μπαταρία για την οποία υπάρχει ένδειξη διαρροής των υγρών της ή η μπαταρία δείχνει 

φουσκωμένο ή στρεβλωμένη ή είναι κατεστραμμένο το εξωτερικό της περίβλημα ή υπάρχει αλλαγή στο χρώμα της.  

13. Χρησιμοποιείτε αυθεντικούς αντάπτορες και καλώδια για την παροχή ρεύματος. Για να μειώσετε την πιθανότητα καταστροφής του 

καλωδίου πάντα να το τραβάτε από τον σύνδεσμο και όχι από το καλώδιο. Μην χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε εμφανώς ακατάλληλο καλώδιο με 

τον φορτιστή. 

14. Μην εκθέτετε τον φορτιστή στο άμεσο ηλιακό φως ή σε συσκευές θέρμανσης ή γυμνή φλόγα. Αποφύγετε την έκθεση του φορτιστή σε 

εξαιρετικά υψηλές ή εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος ή σε απότομες αλλαγές θερμοκρασίας. 

15. Παρακαλούμε να αποθηκεύετε τον φορτιστή σε καλά αεριζόμενο χώρο. Μην λειτουργείτε ή μην αποθηκεύετε τον φορτιστή σε χώρο με 

υγρασία. Απομακρύνετε από τον χώρο λειτουργίας του φορτιστή όλα τα εύφλεκτα υλικά. 

16. Αποφύγετε μηχανικές δονήσεις ή κραδασμούς καθώς αυτά μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή. 

17. Μην βραχυκυκλώνετε τις επαφές του φορτιστή αλλά ούτε και άλλα μέρη του. Μην επιτρέπετε μεταλλικά σύρματα ή άλλα αγώγιμα υλικά να 

εισέρχονται στο εσωτερικό του φορτιστή. 

18. Μην υπέρ-φορτίζετε ή μην υπέρ-αποφορτίζετε τις μπαταρίες. Επαναφορτίστε της άδειες μπαταρίες το συντομότερο. 

19. Αφαιρέστε όλες τις μπαταρίες και αποσυνδέστε τον φορτιστή από οποιαδήποτε συνδεδεμένη συσκευή ή από πηγή ρεύματος όταν αυτός δεν 

χρησιμοποιείται. 

20. Το άνοιγμα, η αποσυναρμολόγηση, η μετατροπή, η αλλοίωση της συσκευής θα επηρεάσει την εγγύηση της συσκευής, ελέγξτε τους όρους 

εγγύησης. 

21. Μην κακομεταχειρίζεστε την συσκευή με κανένα τρόπο ! Χρησιμοποιήστε την ΜΟΝΟ για τον ενδεδειγμένο σκοπό. 

 

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης  

Αυτό το προϊόν είναι ασφαλισμένο σε παγκόσμιο επίπεδο από την «PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA ltd»  Η NITECORE δεν θα 

πρέπει να θεωρείται υπεύθυνη ή υπόλογη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια ή αξίωση οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν ως αποτέλεσμα 

της αποτυχίας να ακολουθήσει τις οδηγίες χρήσης που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο.  

 

Λεπτομέρειες Εγγύησης  

Οι εξουσιοδοτημένοι πωλητές και διανομείς της NITECORE είναι υπεύθυνοι για την παροχή υπηρεσιών εγγύησης. Σε περίπτωση που συμβεί 

οποιοδήποτε πρόβλημα που καλύπτεται από εγγύηση ο πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με τους αντιπροσώπους ή τους διανομείς της 

NITECORE, για τις αξιώσεις σε σχέση με την εγγύηση, εφ 'όσον το προϊόν αγοράστηκε από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή διανομέα. Η 

εγγύηση της NITECORE παρέχεται μόνο για τα προϊόντα που αγοράζονται από εξουσιοδοτημένη πηγή. Αυτό ισχύει για όλα τα προϊόντα 

NITECORE.  

Οποιοδήποτε DOA (Χαλασμένο κατά την παράδοση) προϊόν NITECORE μπορεί να αντικατασταθεί με καινούριο σε έναν τοπικό αντιπρόσωπο μέσα 

σε 15 ημέρες από την αγορά. Μετά από 15 ημέρες από την αγορά μπορεί να επισκευαστεί δωρεάν για μία περίοδο 12 μηνών (1 Έτος) από την 

ημερομηνία αγοράς. Μετά την περίοδο των 12 μηνών (1 Έτος) θα ισχύει μία περιορισμένη εγγύηση που θα καλύπτει το κόστος εργασίας και 

συντήρησης αλλά όχι το κόστος των εξαρτημάτων  ή των ανταλλακτικών. Η εγγύηση ακυρώνεται αν το προϊόν είναι αποσυναρμολογημένο, 

ανακατασκευασμένο ή τροποποιημένο από μη εξουσιοδοτημένα μέρη. Η εγγύηση ακυρώνεται σε όλες τις ακόλουθες περιπτώσεις : 

1 . Το προϊόν/α είναι σπασμένο/α , ανακατασκευάστηκε ή/και τροποποιήθηκε από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο . 

2 . Το προϊόν/α  έχει /ουν καταστραφεί από ακατάλληλη χρήση . 

3 . Το προϊόν/α έχει/ουν υποστεί ζημιά από την διαρροή των μπαταριών . 

Για να διασφαλιστεί η ταχεία και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών η Nitecore προτείνει  να επικοινωνήσετε με το σημείο αγοράς για 

βοήθεια . Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά προϊόντα και τις υπηρεσίες NITECORE , παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εθνικό 

διανομέα της NITECORE ® για την Ελλάδα στο email: info@vasilikos.com.gr  ή να στείλετε ένα email στο: service@nitecore.com . Η επίσημη 

ιστοσελίδα Nitecore www.nitecore.com υπερισχύει σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής στοιχείων των  προϊόντων. 

※  Όλες οι εικόνες, τα κείμενα και οι δηλώσεις που καθορίζονται στο παρόν αυτό εγχειρίδιο χρήσης είναι μόνο για σκοπούς αναφοράς. Σε 

περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ του εγχειριδίου και των πληροφοριών που αναφέρονται στο site www.nitecore.com  η 

Sysmax Industry Co., Ltd. διατηρεί το δικαίωμα να ερμηνεύσει και να τροποποιήσει το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε 

στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 
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