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Kiitos kun ostit Camelion -akkulaturin
Turvaohjeet:
Välttyäksesi loukkaantumiselta tai laitteen vioittumiselta lue tämä käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Säästä ohje
myöhempää käyttöä varten.
Tässä laturissa on neljä paikkaa AAA, AA, C ja D akkujen lataamiseen sekä kaksi paikkaa 9V akkujen lataamiseen.
Sisäänrakennetulla akkutesterillä voit varmistaa akkujen varaustilan. Akun varaustilasta riippuen voidaan valita latausaika.
Kun täysi varaustila saavutetaan, siirtyy laturi automaattisesti ylläpitotilaan nopean latauksen tilasta. Tämä toiminto
varmistaa, ettei akku pääse ylilatautumaan eikä akku vaurioidu.
Käyttöohjeet:
1. Aseta virtajohto pistorasiaan.

Kuva 1: Nopean latauksen tila
Vihreä

Kuva 2: Nopean latauksen tila (9V akku)
Punainen

Kirkas

Kuva 3: Ylläpitolataustila

Kuva 4: Latauksen tyhjennystila

2. Akkujen lataus
- Aseta ajastin ajastustaulukon mukaisesti.
- Aseta toimintokytkin kohtaan “charge” (lataa).
- Kun AAA/AA/C/D -tyypin akut on asetettu paikoilleen, punainen valo syttyy latauksen merkiksi. Kun 9V akku on
paikallaan, punainen valo syttyy.
- Kun saavutetaan asetettu aika, laturi siirtyy ylläpitotilaan ja vihreä valo syttyy. 9V akun lataustila EI siirry ylläpitotilaan
joten punainen valo jatkaa palamista. Poista akku laturista.
Vihjeitä
Välttääksesi akkujen ylilatautumista aseta latausaika oikein.

Latausaikoja voit käydä katsomassa seuraavalta sivustolta:
www.camelion.com/germ/chargingtabel.html

3. Testaus
- Aseta kytkin “test” asentoon
- Laita 1.2V AAA, AA, C tai D akku ensimmäiseen aukkoon lähimpänä toiminto kytkintä. Kirkas LED -valo syttyy.
- Jos kirkas LED palaa heikosti niin akun voi ladata.
Kun akku on ladattu pitäisi kirkkaan LED valon palaa kirkkaasti
Huomio: Voit testata vain 1.2V AAA/AA/C/D akkuja. Korkeamman jännitteen akut voivat polttaa lampun.

4. Akun latauksen purkaminen
Siirrä toimintokytkin asentoon “discharge” (tyhjennä lataus). (Huomioi että 9V akkujen latausta ei voi purkaa). Kaikki LED
valot sammuvat sen merkiksi että laite purkaa akkuja.
Huomioi että tämä laturi ei automaattisesti siirry lataamaan akkuja niiden purun jälkeen. Jos haluat tarkistaa ovatko akut
täysin tyhjiä niin käytä ”test” -toimintoa.

Varoitukset
•Tätä laitetta ei saa antaa lapsille tai henkilöille, jotka eivät ymmärrä kuinka laitetta käytetään.
• Pyyhi laturi puhtaalla ja kuivalla kankaalla. Pidä myös metalliset kontaktipinnat puhtaana.
•Jos LED valo ei syty varmista että laite on kytketty kunnolla pistorasiaan ja toimintokytkin on kytketty oikeaan asentoon.
Jos LED valo ei vieläkään syty tai vilkkuu niin varmista että akku on oikein päin asetettu. Jos on syytä epäillä oikosulkua,
älä yritä korjata tai avata laitetta vaan toimita se valtuutettuun Camelion -huoltopisteeseen.
• Kun lataat eri kapasiteettisiä akkuja niin takista latausajat seuraavasta taulukosta
www.camelion.com/germ/chargingtabel.html
• Aseta akut huolellisesti laitteeseen ja varmista +/- navat.
• Sammuta laite kun akut ovat latautuneet.
• Käytä tätä laturia ainoastaan Ni-Mh / Ni-Cd -akkujen lataukseen. Muiden akkujen tai paristojen lataus saattaa aiheuttaa
räjähdyksen, tulipalon tai laitteen vaurioitumisen.
• Tuotteen väärinkäyttö saattaa johtaa sähköiskuun.
• Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Älä käytä tai säilytä laitetta kuumissa ja/tai kosteissa tiloissa.
• Älä pura laitetta äläkä koskaan yritä avata tai korjata akkuja.
• Älä lataa erikokoisia tai kapasiteettisiä akkuja samanaikaisesti.
• Jos virtakaapeli tai pistoke vahingoittuu niin älä käytä sitä vaan vaihda se uuteen valtuutetussa huoltoliikkeessä.
• Hävitä loppuun kuluneet akut asianmukaisesti.

Turvallisuusohjeet
Hätätapauksissa irrota virtapistoke välittömästi ja toimita laite Camelion -huoltoon.
*Hätätapauksia ovat
• Laitteesta nousee savua
• Laite on kastunut
• Laite on kuumentunut liikaa
• Laite on pudonnut ja/tai paloja irronnut.

Tekniset tiedot
Tulojännite: 240V AC 50Hz 9.6W
Lähtöjännite: 4 X 1.2V DC for AAA/AA/C/D cell;
2 X 9V DC for 9V cell
Koko: CM9398GS (2A) 275 x 60 x 114 mm
Latausvirta
Latausvirta
Latausvirta
Ylläpitovirta

Latausaika
Akkutyyppi
AAA mikro/ UM4
AA mignon/ UM3
C baby/ UM2
D mono/ UM1
9V block 006P

AAA/AA/C/D
9V
AAA/AA/C/D

Ni-MH
900mAh
2500mAh
3500mAh
2500mAh
200mAh

250mAh
13mAh
50mAH

Laturiin asetettava latausaika
6h
24h
24h
24h
20h

Lataustaulukko sisältää vain osan akkuvaihtoehdoista.
Katso lisää:
www.camelion.com/germ/chargingtabel.html

Latausaikataulukko Ni-MH-akuille
Akkutyyppi
NH-D2500
NH-C2500
NH-AA2700
NH-AA2600
NH-AA2500
NH-AA2300
NH-AA2200
NH-AA2000
NH-AA1800
NH-AA1500
NH-AAA1100
NH-AAA1000
NH-AAA900
NH-AAA800
NH-AAA600
NH-9V250
NH-9V200

Latausaika
14h
14h
14h
13h
13h
12h
12h
10.5h
10h
8.5h
4.5h
4.5h
3.5h
3.5h
3h
11h
9.5h
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