
MH-C800S
Eight Cell Smart Charger

คุณลักษณะของเครื่องชาร์จ

ชาร์จถ่านชาร์จได้พร้อมกันทีเดียว 8 ก้อน หรือชาร์จตั้งแต่ 1-8 ก้อน โดยเป็น

ขนาด AA หรือ AAA ก็ได้ สามารถชาร์จคละกันได้ระหว่าง AA หรือ AAA ควบคุม

การชาร์จด้วย Microprocessor ก้อนไหนเต็มก่อน ตัดก่อน ไม่ใช่การชาร์จแบบ

ตั้งเวลา ดังนั้นจึงมั่นใจว่าถ่านที่ชาร์จจะเต็มทุกก้อน และหมดปัญหาการชาร์จ

เกินขนาด (Overcharge)

สามารถเลือกโหมดชาร์จเร็จ (Rapid Mode) หรือชาร์จช้า(Soft Mode) ได้

ในโหมดชาร์จเร็ว สามารถชาร์จประจุจนเต็มได้ประมาณ 2 ชั่วโมง

มีโหมดคายประจุก่อนชาร์จ (Conditioning)

ปลั๊กไฟเป็นแบบ AC100-240V ใช้ไฟได้ทั่วโลก สะดวกในการใช้งาน

Rapid Charge Current:                 1.0A 

Microprocessor:                         Eighth-generation MH-NM7008 

                                              Powerex Precision Microprocessor

Charge Time:                            1-2 hours(Standard), 

                                             2 to 4 hours (Soft)

Input Voltage:                           AC 100-240V 50-60Hz

DC ปลั๊ก

ปุ่มกดชาร์จเร็ว/ชาร์จช้า

จอแสดงผล LCD

ปุ่มล้างประจุไฟ

ประเภทการชาร์จ

ชาร์จเร็ว (Rapid Mode)

 -ชาร์จได้เร็วประมาณ 1-2 ชั่วโมง

 -ควารใช้กับถ่านชาร์จขนาด AA อย่างน้อย 2,000 mAh หรือขนาด

 AAA 700 mAh

ชาร์จช้า (Soft Mode)

 -ชาร์จได้ประมาณ 2-4 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานประสิทธิภาพ

 ของถ่านชาร์จ

 -ใช้ได้กับถ่านชาร์จทุกความจุ

 -แนะนำให้ใช้ถ้าเวลาในการชาร์จไม่เร่งรีบมากนัก

คายประจุแล้วชาร์จ (Conditioning Mode)

 -เป็นการชาร์จแบบพิเศษ โดยจะเริ่มชาร์จจนเต็ม - คายประจุ -

 แล้วชาร์จใหม่จนเต็ม โดยจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 16 ชั่วโมง

 -การฃาร์จแบบพิเศษนี้ เป็นการปรับสภาพถ่านชาร์จให้มีประสิทธิภาพ

 ดีขึ้น จากการชาร์จธรรมดาแล้วใช้งานปกติ หรือถ่านชาร์จที่ไม่ได้ใช้

 แล้วเก็บไว้เป็นระยะเวลานาน

 -แนะนำให้ใช้ Mode นี้ 1 ครั้ง ในทุกๆ 10 ครั้ง ของการชาร์จแบบปกติ

 เพื่อประสิทธิภาพและอายุของถ่านชาร์จ

การใช้งานเครื่องชาร์จ

ชาร์จเร็ว
-ต่อสายเพาเวอร์ซัพพลายเข้ากับตัวเครื่องชาร์จ และเสียบปลั๊กไฟ

ข้อมูลทั่วไปของเครื่องชาร์จ

เครื่องชาร์จรุ่นนี้ใช้สำหรับชาร์จถ่านชาร์จ ชนิด Mi-Hh หรือ Ni-Cd เท่านั้น

ห้ามชาร์จถ่านอัลคาไลน์ หรือถ่านประเภทอื่นๆ

ถ่านชาร์จขนาด AA ในโหมดชาร์จเร็ว (Rapid Mode) จะชาร์จด้วยกระแสชาร์จ

1.0 A

ถ่านชาร์จขนาด AA ในโหมดชาร์จช้า (Soft Mode) จะชาร์จด้วยกระแสชาร์จ

0.5 A

ถ่านชาร์จขนาด AAA ในโหมดฃาร์จเร็ว (Rapid Mode) จะชาร์จด้วยกระแสชาร์จ

0.5 A

ถ่านชาร์จขนาด AAA ในโหมดชาร์จช้า (Soft Mode) จะชาร์จด้วยกระแสชาร์จ

0.25 A

ห้ามใช้โหมดชาร์จเร็วสำหรับถ่านชาร์จขนาด AA ที่มีความจุต่ำกว่า 2,000mAh

และถ่านชาร์จขนาด AAA ที่มีความจุต่ำกว่า 700 mAh หากถ่านชาร์จมีความจุ

ต่ำกว่าที่ระบุข้างต้นให้ใช้โหมดชาร์จช้า(Soft Mode)ในการชารร์จ   

อย่าให้เครื่องชาร์จถูกน้ำ ความชื้น หรือใกล้กับความร้อน อาจจะทำให้เครื่อง

เสียหายได้

ห้ามแก้ไข ดัดแปลงเครื่องชาร์จด้วยตนเอง

ใส่ถ่านชาร์จเข้าเคร่ืองให้ถูกทิศทาง โดยให้ขั้วบวก(มีปุ่ม)ของถ่านชาร์จอยู่ด้าน

บนเสมอ

อย่าให้เครื่องชาร์จถูกแสงแดด หรือความร้อนโดยตรง อาจทำให้เครื่องเสียหายได้

ให้ดึงปลั๊กที่หัวปลั๊ก อย่าใช้มือดึงสายไฟอาจทำให้สายไฟขาด หรือเสียหายได้



งัยามยาซนาดตแง้ัตสใม่ิรเหใยดโจราชงอ่ืรคเาขเ AAA อืรห AA ดานขจราชนาถสใ

มุลกดจัรวค ดุสงูสพาภิธทิสะรปมี่ีทจราชรากอ่พืเวไาอเงาวงอชนวเายอ าวขนาด

A ดานขจราชนาถสใมิรเยดโ ุจมาวคยาลหะลแ ดานขยาลหนาถีม่ทีีณรกจราชราก A

ยวดมาตยอควลแ ปไดัถสใ็กามงลงอรุจมาวควลแ ดุสยาซนาดวไดุสงูสจุมาวคีม่ีท

นปเำจมไ ง้รัคะลตแจราชรากนใดไ็กนอก่ีกจราชนาถจราชถรามาสารเ AAA ดานข

ดไก็นอก 8 นกัมอรพจราชงอต

นหไนอก ะรสิอกยแงอชะลตแงอขจราชรากณามิรปงดสแปูรฎการปะจจราชงอ่ืรคเ

ติกปมาตดไนางชใปไำนถรามาส็กนอกกุทมต็เหใอร enoD าวน้ึขะจ็กนอกม็ตเ
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aged batteries. Conditioning is
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Battery fault

าชจราช
)ยูอจราชนาถมีมไจราชงอ่ืรคเ่ทียดโ( วลแจราชงอ่ืรคเฟไก๊ลัปบยีสเ-

ดุสยาซงนหแำตนใ นอก 1 จราชนาถสใ-

”gnigrahc foS“ น้ึขง่ทัะรกนจ tfoS มุปดกหใ ีทานิว 5 นใยาภ-

”noitidnoC“ น้ึขง่ทัะรกนจ noitidnoC มุปดกหใ ีทานิว 5 นใยาภ-

งาวงอชีมหใมไยดโาวขปไยาซกาจลไอลืหเ่ีทจราชนาถสใ-

SOFT CHARGING
CHARGE

)edoM gninoitidnoC( จราชนอกุจะรปยาค
)ยูอจราชนาถมีมไจราชงอ่ืรคเ่ทียดโ( วลแจราชงอ่ืรคเฟไก๊ลัปบยีสเ-

ดุสยาซงนหแำตนใ นอก 1 จราชนาถสใ-

ะลแ tfoS น้ขึง่ทัะรกนจ noitidnoC ยวดมาตวลแ tfoS มุปดกหใ ีทานิว 5 นใยาภ-

Condition

งาวงอชีมหใมไยดโาวขปไยาซกาจลไอลืหเ่ีทจราชนาถสใ-

CHARGE
CONDITION

ะจบดัะร 3 บัดะรดีขมีมไนใงาขยดโ ๆาลปเนาถปูรนปเ ฎการปยามหงอ่ืรคเาถ

อืรห าหญปมี น้ันนอกจราชนาถาวงดสแ าลวเดอลตูยอบิรพะรกะจยดโ ฎการป

ยอคปไ ๆอตง้ัรคจราชรากนใวลแ กออน้นันอกจราชนาถาอเหใ พาภสมอ่ืสเจาอ

กีอดไมไกาห ง้ัรคกอีจราชนาถพาภสบัรปอ่ืพเ จราชนอกุจะรปยาครากดมหโชใ

นางชใรากยุาอดมหจราชนาถาวงดสแ

ง้ัรคกีอจราชงอ่ืรคเจุรรบงอลกนใษฤกัอาษาภบับฉอืมคูบักบอกะรป้ีนอมืูคนาอาณุรก
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