
AVTW - Nabíječ Ni-Cd, Ni-MH a Li-ion baterií pro radiostanice

Rozměry: 115 x 136 x 66 mm
Nabíjecí proud: 700mA
Balení obsahuje nabíjecí základnu a síťový adaptér
Redukce není součástí balení

                  nabíjecí základna                 síťový adaptér                          redukce na baterii

Návod k použití:
1, Do nabíjecí základny vložte odpovídající redukci (lze přichytit šroubem) pro nabíjení 
baterie - redukce AVTW-CP040 a AVTW-GP320 mají vyjímatelnou část pro
nastavení vzdálenosti drážek od kontaktů dle velikosti baterie.
2, Adaptér zapojte do zásuvky a konektorem spojte s nabíjecí základnou.
3, Kontrolka LED se rozsvítí oranžově.
4, Vložte baterii do redukce, kontrolka LED se rozsvítí červeně.
5, Pokud je baterie nabitá, LED kontrolka se rozsvítí zeleně.
6, Po nabití vyjměte baterii z nabíječe a odpojte síťový adaptér ze sítě.

Upozornění:
- Pro nabíjení je nutné vložit redukci AVTW-CP040, AVTW-GP320 nebo AVTW-GP900
- Před nabíjením zkontrolujte kontakty baterie, redukce a nabíječe jestli nejsou znečištěny
  nebo poškozeny, případné znečištění kontaktů očistěte suchou látkou
- Nevkládejte a nezkoušejte nabíjet jiné baterie než pro které je redukce určena
- Nevkládejte a nezkoušejte nabíjet jakkoliv poškozené baterie
- Nabíjejte pouze s přiloženým adaptérem.
- Nabíjejte pouze Ni-Cd, Ni-MH nebo Li-ion baterie s vlastní ochranou proti přebití
- Nabíječku, síťový adaptér či redukci nerozebírejte ani neupravujte
- Pokud jakákoliv část nabíjecí soupravy jeví známky poškození, nezapojujte ji do sítě
- Nabíjejte při teplotách 15° až 30°C
- Nabíjecí soupravu uchovávejte na suchém místě
- Chraňte před ohněm, vlhkem a vodou
- Nepoužívejte síťový adaptér k jiným účelům
- Nenechávejte  síťový adaptér v síti, pokud jej nepoužíváte
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