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Uniwersalna ładowarka serwisowa GSM / foto

Uniwersalna ładowarka serwisowa GSM , foto Uniwersalna ładowarka do akumulatorów Li-Ion / Ni-Mh / Ni-Cd doskonale

nadaje się do ładowania akumulatorów w telefonach komórkowych, kamerach cyfrowych i aparatach fotograficznych.

Nie musisz już posiadać dziesiątek ładowarek w swoim serwisie. Wystarczy jedno urządzenie - uniwersalna ładowarka

serwisowa i będziesz w stanie naładować 99% baterii dostępnych na rynku. Współpracuje z bateriami np. telefonów Nokia,

Samsung, SonyEricsson, Motorola i wielu innych. Model nie ma znaczenia - jeśli tylko bateria posiada styki ładowania na

bocznej powierzchni - nie będzie problemu z jej naładowaniem.

Ładowarka nadaję się również do zastosowań domowych, kempingu itp.

Podstawowe zalety:

wbudowany układ scalony i bezpiecznik

stabilne ładowanie i zabezpieczenie przed zwarciem

szybkie ładowanie baterii niklowo-kadmowych, niklowo-wodorowych i litowo-jonowych

poręczna i bardzo lekka

bezprzewodowa, chowana wtyczka

zaawansowany układ mocy, wysoce wydajny

zaawansowany układ sterujący, automatyczne zatrzymanie ładowania po pełnym naładowaniu baterii.

Użycie jest niezwykle proste:

Rozpoczęcie pracy: Podłącz ładowarkę bez baterii. Powinny palić się diody PW (Power) i FUL.

Następnie odłącz ładowarkę z gniazdka, zlokalizuj na baterii styki plus (+) i minus (-). Ustaw ramiona ładowarki w rozstawie

odpowiadającym odległości styków baterii tak, aby jedno z ramion dotykało plusa (+) a drugie minusa (-) i upewnij się, że

zapewniony jest właściwy styk.

Podpinamy ładowarkę do gniazdka elektrycznego prądu zmiennego - powinna się palić dioda PW i migać dioda CH (Charge).

Jeśli nie mruga dioda CH - wciskamy przycisk CO (Conversion) w celu zmiany polaryzacji baterii.

Jeśli bateria jest stara i nie była długo użytkowana, dioda ładowania może się nie zapalić, ale ładowarka mimo to ładuje

baterię prądem o niskim napięciu i próbuje ją naprawić.

Dioda ładowania zapali się, gdy bateria zostanie naprawiona.

Dla baterii o dużych pojemnościach proces naprawy może potrwać 1-2 godziny.

Zakończenie działania: bateria jest naładowana w 85%, jeśli lekko świeci się dioda FUL, a w pełni naładowana gdy dioda

FUL pali się jaśniej.

Parametry techniczne ładowarki:
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zasilanie prąd AC 110-230 V

Wyjście: DC 4.2V, 230mA

wymiary ok 9 x 6 x 4 cm
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Opis ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. GSM-Support zastrzega sobie prawo do możliwych błędów w

opisie produktu.

Prosimy o weryfikację z Państwa strony, a w razie wątpliwości o kontakt.
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