
Jellemzôk

• Kizárólag csak Ni-MH (nikkel-metálhidrid) típusú
SANYO AA és AAA (HR-3U és HR-4U) akkumu-
látorokhoz használja.

• Egyszerre 2 vagy 4 AA, illetve AAA akkumulátort töltsön.AA/AAA Ni-MH akkumulátortöltô

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a SANYO terméket.
Kérjük, hogy az akkutöltô biztonságos és megfelelô
üzemeltetése érdekében figyelmesen olvassa el az alábbi
elôírásokat. Elolvasás után ôrizze meg a használati utasítást.

Modell: MQN04Használati utasítás

H

Mûszaki adatok

* A fenti töltési idôk a teljes töltéshez szükséges becsült
értékek. Amikor a töltôt tápfeszültségre csatlakoztatják,
elindul a védô idôzítô és kb. 16 óra után kikapcsolja a
készüléket.

AKKUMULÁTOROK BEHELYEZÉSE
Egyszerre csak 2 vagy 4 db akkut töltsön.

Sanyo modellsz. NC-MQN04E / NC-MQN04B
Feszültség AC 230V
Bemenet 50Hz   W
Kimenet DC 2.4V 250mA x 2(AA)

120mA x 2(AAA)
LED kijelzô világít – töltés

nem világít – idôzítô kikapcs. (kb. 16 óra)
Akkumulátor / eneloop Ni-MH AA (2000mAh névl.)10(óra)
töltési idô eneloop Ni-MH AAA (800mAh névl.) 8(óra)

Ni-MH AA (2700mAh névl.) 13(óra)
Ni-MH AA (2500mAh névl.) 12(óra)
Ni-MH AA (1700mAh névl.) 8(óra)
Ni-MH AAA (1000mAh névl.) 10(óra)
Ni-MH AAA (900mAh névl.) 9(óra)

Méretek (h x sz x m) 118 x 75 x 40 mm
Tömeg kb. 230 g.

AAA méret

AA méret

LED (töltésjelzô lámpa)

AA és AAA akkumulátorok nem tölthetôk egyszerre az
akkumulátortöltô egy oldalán. Egyetlen darab akkumu-
látor egyedül nem tölthetô fel.
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FIGYELMEZTETÉSEK
A töltô és az akkumulátorok használata

• A töltôt csak SANYO AA és AAA méretû Ni-MH
akkumulátorok töltésére használja. 

• Soha ne tegyen szárazelemeket a töltôbe.

• A készüléket tilos vízbe mártani vagy nedves
helyiségben, például fürdôszobában használni. 

• Az akkumulátorokat polaritás helyesen kell 
a töltôbe helyezni úgy, hogy az akkumulátor 
+ (pozitív) és – (negatív) pólusa a töltô + (po-
zitív) és – (negatív) pontjához csatlakozzon. 

• Tisztítás, karbantartás elôtt vagy ha nem
használják, húzza ki a töltô csatlakozóját a
hálózati aljzatból!

• Csak megfelelô, 230 V AC feszültségen hasz-
nálja a töltôt!

• A töltés befejezése után azonnal húzza ki a
töltô csatlakozóját a hálózati aljzatból!

• Soha ne érjen vizes vagy nedves kézzel a töl-
tôhöz vagy az akkumulátorokhoz!

• Az akkumulátorokat csak 0°C és 35°C közöt-
ti hômérsékleten szabad tölteni. 

• Ne helyezzen be semmilyen más tárgyat (pl:
csavarhúzót vagy fém vezetéket) a töltôbe!

• Ne alakítsa át és ne szerelje szét a töltôt!

• Ha bármilyen probléma van a töltôvel és/vagy
az akkumulátorokkal, azonnal húzza ki a töltô
csatlakozóját a hálózati aljzatból, és lépjen
kapcsolatba a legközelebbi márkaszervizzel. 

• Az akkumulátortöltôt tartsa távol gyermekek-
tôl. A töltôt gyermekek csak felnôtt felügyele-
te mellett használhatják!

• Az akkumulátortöltôt száraz, hideg helyen
kell tárolni.

Használati útmutató
TÖLTÉSJELZÔ LÁMPA
A LED töltés közben világít és elalszik, amikor az idôzítô
kikapcsolja.

A TÖLTÉS MÓDJA
1. Helyezzen be 2 vagy 4 AA, illetve AAA méretû

akkumulátort a töltôbe úgy, hogy az akkumulátorok +
(pozitív) és – (negatív) sarka a töltô ugyanolyan jelû
kivezetéséhez kerüljön.

2. Dugja be a töltôt hálózati konnektorba (AC 230 V).
Felgyullad a töltésjelzô lámpa és elkezdôdik az
akkumulátor töltése.(MEGJEGYZÉS: A töltési folya-
mat közben ne tegyen be, ne vegyen ki akkumu-
látorokat.) A töltési  periódus hossza függ az akku-
mulátor típusától. Lásd a táblázatban.

3. Húzza ki a töltôt a konnektorból, miután befejezôdött
a töltés.

4. Vegye ki az akkumulátorokat a töltôbôl. Töltés után
melegek lehetnek.

FIGYELMEZTETÉS
• A védô idôzítô nem indul újra, ha a töltési ciklus
közben új akkumulátorokat tesznek a készülékbe.
• Dugja be a töltôt egy hálózati konnektorba, miután
betette az akkumulátorokat a töltôbe, mert egyébként
elôfordulhat, hogy nem töltôdnek fel teljesen az ak-
kumulátorok.
• Mûködés közben tilos takaróval lefedni a töltôt.

Az akkumulátorok élettartama lerövidülhet és haté-
konyságuk csökkenhet, ha az akkumulátorokat a fenti
hômérséklet tartományon kívül használja.

Ni-MH
Az akkumulátorok használatára 0°– 50°C
Az akkumulátorok töltésére 0°– 35°C
Az akkumulátorok tárolására -20°– 30°C

Javasolt felhasználási hômérséklet tartományok:
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