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power one 675charger

Volume de fornecimento
– 1 x carregador power one 675charger
– 1 x cabo de ligação do carregador / fonte de alimentação
para a pilha
– 1 x adaptador de rede com interface USB para cabo de ligação
– 1 x conjunto de adaptadores de fichas para o adaptador de
rede com 4 diferentes tomadas internacionais

Manual de instruções
Exmo. cliente,
Muito obrigada pela aquisição do carregador power one p675
ACCU plus. Adquiriu um sistema de carregamento rápido
moderno e seguro, para pilhas recarregáveis power one p675
ACCU plus para aparelhos auditivos. Para uma aplicação do
aparelho sem quaisquer problemas, recomendamos que leia
cuidadosamente o manual de instruções que se segue.
1. Descrição
O carregador power one 675charger foi concebido para o
carregamento de uma ou duas pilhas ACCU plus para aparelhos auditivos. O aparelho carrega as pilhas power one 675
ACCU plus dentro de 5 horas (apenas com pilhas completamente descarregadas / as pilhas parcialmente carregadas são
primeiro automaticamente descarregadas, por razões de segurança e para uma maior durabilidade da pilha / protecção
Refreshing).
Para o carregador power one 675charger utilize apenas pilhas
recarregáveis da marca power one ACCU plus.
2. Utilização
Abra a embalagem e verifique se o material fornecido está
completo e em perfeitas condições.
Para efectuar o carregamento da pilha, retire o cabo de ligação fornecido, estenda-o no comprimento pretendido (para
desenrolar puxar ambas as extremidades simultaneamente!) e
ligue a ficha fêmea ao contacto de encaixe no carregador
power one 675: o contacto de encaixe encontra-se na parte
traseira recta do carregador. Ligue a ficha USB na outra extremidade do cabo de ligação a uma fonte de corrente adequada.
O adaptador de rede contido no fornecimento permite a ligação da tomada USB a uma tomada. Os adaptadores de ficha
(um total de quatro diferentes adaptadores) do adaptador de
rede podem ser substituídos e seleccionados de acordo com o
país ou região onde se encontra.

Também pode operar o carregador através da ficha USB,
ligando-a directamente a uma interface USB de um computador de secretária ou portátil. Outra possibilidade de carregamento é a ligação da ficha USB a um adaptador para ligação de isqueiro ou outras ligações de 12 Volt no automóvel
(o adaptador não está incluído no volume de fornecimento).

O carregador power one 675charger verifica automaticamente o estado de carga da pilha de níquel híbrida inserida. As
pilhas descarregadas no aparelho auditivo são totalmente
carregadas no espaço 5 horas. Assim que o processo de
carregamento termina, a luz verde intermitente comuta para
contínuo e pode retirar as pilhas carregadas para serem usadas no seu aparelho auditivo.
3. Indicações de conservação para pilhas recarregáveis de
NiMH
Manter as superfícies de contacto das pilhas recarregáveis,
bem como o aparelho, sempre limpos. Para manter a melhor
capacidade e durabilidade, evite a descarga profunda ou o
curto-circuito das pilhas. Após um longo período sem utilização, a capacidade total só é novamente atingida após alguns
ciclos de carga e descarga.

Imagens (ver última página)
1. Carregador power one 675charger
2.Cabo de ligação USB / ficha fêmea
3.Fonte de alimentação com adaptadores de ficha possíveis
de substituir
4.Pilhas de NiMH para aparelhos auditivos power one ACCU
plus adequadas (não incluídas no volume de fornecimento)
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Agora o carregador power one 675charger está operacional e
pode ser utilizado para o carregamento de pilhas de níquel
híbridas para aparelhos auditivos do carregador power one
p675 ACCU plus. Para tal, desloque a tampa prateada do
carregador em direcção à parte redonda.
Introduza uma ou duas pilhas de níquel híbridas para aparelhos auditivos power one p675 ACCU plus no compartimento
das pilhas previsto para o efeito, com o pólo + (lado plano
da pilha) virado para baixo. Verifique a correcta polaridade
ao inserir as pilhas. Em caso de polaridade errado ou uma
pilha defeituosa serão emitidos sinais luminosos intermitentes (aceso durante 0,1 seg e desligado durante 0,1 seg).
Neste caso, não é efectuado qualquer carregamento. Volte a
fechar a tampa deslizante prateada. A tampa tem de estar
fechada, para que a(s) pilha(s) seja(m) carregada(s). O processo de carregamento das pilhas de níquel híbridas para
aparelhos auditivos é indicado através de uma luz verde a
piscar .

