
จ์ราชน่ทแ้ชใรากนใงัวะรรวคอ้ข
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               จ์ราชน่ทแงอขคินคทเงาทดยีอเะลยาระลแะณษกัลณุค

•

•

•

•

Rapid Charge Current: 70-90mA
Trickle Charge Current: 5mA
Charging Cell Configuration: One to four 9V batteries (7.2V, 8.4V or

9.6V)
Microprocessor: Four independent circuits, capable of

charging batteries simultaneously. –
deltaV based.

Charge Time: 120-160 minutes*
Input Voltage: 12VDC 1000mA

•

2.

คำเตือน: ห้ามใช้แท่นชาร์จนี้ชาร์จแบตเตอรี่ชนิดอัลคาไลน์ 

รอตเตบแอืรห ี่ ท์ีนลไาคลัอดินช ่ ด้ไจ์ราช .

4.

2.

MH-C490F
Stealth 2 Hour / 9 Volt / 4 Bank Charger

ีทณุคบอขอข ่ F094C-HM นุ่่ร xerewoP จ์ราชน่ทแ ้ชใกอืลเจใงาว้วไ
จ์ราชน่ทแนาง้ชใรากนอ่กยัภดอลปมาวคนา้ดำนะนแำค นาง้ชใรากนใอืมู่คนา่อดรปโ

ิรเนอ่กดยีอเะลยดโ ่ นาง้ชใรากม

หากนำแบตเตอรี่ ือ์ตลวโ9 ่นที่  า่วจใ่นแงอ้ตะจจ์ราชรากำทาม)XEREWOP( ahaMงอข่ชใ่มไ

รอตเตบแา่วจใ ี่นั้ ีทว็รเจ์ราชรากบัรงอรถรามมาส น ่ ีรอตเตบแกาห ้ดไ Am 09 ่ บัรงอรถรามาส่มไ
้ดไดิบเะรดิกเอืรหยาละล มวบรากดิกเ้หใำทจาอ ้ดไว็รเจ์ราชราก

่ีรอตเตบแ่สใะลแจ์ราชรากนใำนะนแำคบอกะรปพาภดู ่

เพื่ นาง้ชใรากนใงอ้ตกูถมาวคิกเ้หใอ

นกยีปเจ์ราชน่ทแ้หใา่ยอ ้ ืชมาวคนดโอืรหำ ้ ้ดไยาหยีสเรจงวดัลรากดิกเจ์ราชน่ทแ้หใำทะจะารพเน
ันา่ทเม่ร่ีทนใจ์ราชน่ทแ้ชใ้หใ ้ ีทนใ้ชใา่ยอ น ่ที่ นอ้รมาวคอืรหดดแงสแนดโ

นาง้ชใามจ์ราชน่ทแำน!มา้ห จ์ราชน่ทแบักวย่ีกเยาหยีสเมาวคบพจวรตกาห  
อ์รอตเปดแะอำน้หใำนะนแ่มไ ื่ ีนจ์ราชน่ทแบักนาง้ชใาม ๆน ้ ีทะาพฉเ้ชใรวค ่ นา่ทเ้วไดนหำกติลผู้ผ ั้น

ัขบัลกนา่ถ่สใา่ยอ ้                             ้ดไรจงวดัลรากดิกเ้หใำทะจะารพเว

ีทงึด้หใ ฟไยาสงึด!า่ยอ ์รอตเปดแะองึดราก ่ ืพเ์รอตเปดแะอวัต ่ ฟไยาสงอขยาหยีสเมาวคนักงอ้ปอ

ีรอตเตบแจ์ราช ่ Ni-MH 9V ตั ัชงอสณามะรปจ์ราชรากนใาลวเ้ชใ นอ้ก 4-1 ่ตแง้ ่วโมง

ืพเ นุ้ตะรกบบแจ์ราชรากบบะรีมจ์ราชน่ทแ ่อเพิ่ ีรอตเตบแงอขพาภิธทิสะรปม ่

) V6.9 ะลแ V4.8,V2.7 ( V9 ดานข HM-iN ่ีรอตเตบแ บัก้ชใถรามาส

แบตเตอรี่ ีท่มหใ ่ ืพเ นอ่กามนาง้ชใอืรหจ์ราชรากนา่ผยคเ่มไงัย ่ รอตเตบแ้หใอ ี่ ีทีด้้หในาง้ชใรากนใพาภิธทิิสะรปีม ่ ดุส

ัรค 5 - 3 ยอ้นงา่ยอนาง้ชใะลแจ์ราชรากีมะจรวค ้ ืมเ อืควา่ลก ง ่ ามบัลกำน็กว้ลแดมห้หใ้ชใปไำนรวคว้ลแม็ตเฟไจ์ราชอ

ีนงา่ยอำท ่มหใจ์ราช ้ ัรค 5 - 3 กัส ้งเพื่ ิพเะลแนุ้ตะรกรากน็ปเอ ่ ีรอตเตบแงอขพาภิธทิสะรปม ่

นางกันำสะลแนา้บนใยาภนาง้ชใรากนใำนะนแำค

ทียดโ ์รอตเปดแะอบักา้ขเจ์ราชน่่ทแอ่ต ่ รีอตเตบแีม่มไ ่ จ์ราชน่ทแนใู่ยอ

ขนาด 9V (7.2V, 8.4V และ 9.6V)  ีรอตเตบแจ์ราชรากนใ ่ รอตเตบแจ์ราชถรามาสจ์ราชน่ทแ ี่

ที่ ตเตบแ้หใงอ้ตน็ปเำจ่มไยดโ ะรสิอยดโ้้ดไนักงา่ตกตแสแะรกะลแนัดงรแีม อรี่ทั้  นอ้ก 4ง

ะนาถสงดสแะจจ์ราชน่ทแนอ่กม็ตเจ์ราชนหไนอ้ก นักา่ทเ )A( สแะรกะลแ )V( นัดงรแีม
โดยไฟ LED จะเปลี่ ีรอตเตบแำนถรามาสะลแวยีขเีสน็ปเนย ่ ้ดไนาง้ชใปไ

นาง้ชใรากนใำนะนแำค

ีรอตเตบแ่สใรากบัรหำสงา่ลนา้ดบอกะรปพาภูด ่ที่ งอ้ตกูถ

ัรคะล่ตแนใจ์ราชราก ้งแบตเตอรี่ ึซนักมอ้รพ่มไม็็ตเนจจ์ราชรากนใาลวเ้ชใะจจาอ
่

ิตกรปน็ปเ็กง
ัทยดโจ์ราชรากงอข ่วไป

INPUT

ึขนักงา่ตกตแะจจ์ราชรากนใาลวเะยะร ้ รอตเตบแพาภสะลแุจมาวค ์ดนรบแบักู่ยอน ี่ที่ จ์ราชกูถ

ไฟ LED แสดงสถานะการทำงาน

เมื่อไฟ LED เปลี่ รอตเตบแา่วงดสแวยีขเีสน็ปเะนาถสนย ี่ ันนอ้ก ้ นาง้ชใมอ้รพว้ลแม็ตเฟไุจะรปรากีมน

ไีมงคงัยะจ่ตแ)ดัตว้ลแม็ตเ(ิตัมนโตัอยดโจ์ราชรากำทดุยหะจจ์ราชน่ทแ ฟเลี้ ะนาถสงดสแอ่ืพเ รจงวงย
รอตเตบแาอเำนะจา่วกนจ ี่ นนอ้ก ั งลบัดะจงึจฟไจ์ราชน่ทแกาจกออน้

์ตนยถรนในาง้ชใราก
)์ตนยถรนใจ์ราชรากบัรหำสำนะนแำค(

ีท์ณรกปุอา่วจใ่นแ้หใบอสจวรต ่ ถรามาสะลแ V51 งึถ V9 งา่วหะร้ดไฟไยา่จงอ้ตะจ์ตนยถรนใฟไยา่จ

พเ Am007 ้ดไฟไสแะรกยา่จ ื่ ์ณรกปุอา่วจใ่นแ่มไกาห จ์ราชน่ทแงอขนางำทรากบัรงอรอ

ทมาต้ดไฟไยา่จถรามาส์ตนยถรนใฟไยา่จ ี่ ทอืมู่คกาจาษกึศดรปโ ่มไอืรหดนหำก ี่ ์ตนยถรบักาม้หใ

่มไอืรหวยีขเีสน็ปเะนาถสีมะลแดิต หากไฟ LED ท่ี ทบอสจวรต้หใดิต่มไจ์ราชยาส ี่

ท์สวิฟบอสจวรตอืรหะลแ ่มไอืรหาหญัป ี่ ่มไอืรหรจงวดัลรากีมา่วจ์ราชยาส
จ์ราชน่ทแบักา้ขเจ์ราชยาสอ่ต

ะนาถสงดสแฟไงอขีส ความหมาย

งดแีสฟไ ว็รเจ์ราช

วยีขเีสฟไ ์ณรูบมสจ็รสเจ์ราชราก

บิรพะรกงดแีสฟไ แบตเตอรี่ าหญัปีม

ัชนเ์รอตเนิอคทเลิฟ ทัษิรบ ่ ดักำจ )2002( ลนแน
รกัจุตจตขเ วายดาลงวขแ ์หะารคเงสลาบศทเนนถ 161/5
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ืมเจ์ราชดุยหะลแว็รเจ์ราชบบแนางำทรากมุคบวคดุชีมจ์ราชน่ทแ ่อแบตเตอรี่ ิตัมนโตัอยดโม็ตเ

นีนุ่รจ์ราชน่ทแ ้ รีอตเตบแะาพฉเ้ดไจ์ราช ่ นัา่ทเ HM-iN ดินช ้น

ใส่แบตเตอรี่ลงบนแท่นชาร์จ สามารถใส่ได้ตั ้งแต่ 1 - 4 ก้อน ใช้กับแบตเตอรี ่ชนิด Ni-MH3.

เสียบอะแดปเตอร์ไฟ AC ที่ให้มากับเต้ารับ ก่อนต่อเข้ากับแท่นชาร์จ1.

ขนอืมหเำท ั )นางกันำสะลแนา้บนใจ์ราช( 5 - 3 อ้ขนใจ์ราชรากนอตน้3.

ทฟไยาสบยีสเ ี่ รหุบดุจงอ่ช ี่โดยท่ี ทีฟไะนาถสบอสจวรตจ์ราชน่ทแอ่ต้ดไ่มไงัย ่  DEL ฟไา่วจ์ราชยาส
ท่ี จ์ราชยาส

รหุบดุจงอ่ช ี่ ีมา่ว

1.

รอตเตบแะลแจ์ราชน่ทแงอข ี่

(แต่แท่นชาร์จจะยังมีไฟเลี้ยงวงจร เพื่อแสดงสถานะการทำงานของแท่นชาร์จ)


