DC ปลั๊ก

MH-C800S

Eight Cell Smart Charger
ปุ่มกดชาร์จเร็ว/ชาร์จช้า

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 ใช้ไฟได้ท่วโลก
ั
สะดวกในการใช้งาน
Rapid Charge Current:

1.0A

Microprocessor:

Eighth-generation MH-NM7008
Powerex Precision Microprocessor
1-2 hours(Standard),
2 to 4 hours (Soft)

Charge Time:
Input Voltage:

AC 100-240V 50-60Hz

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
ใส่ถ่านชาร์จเข้าเครื่องให้ถูกทิศทาง โดยให้ขั้วบวก(มีป่มุ )ของถ่านชาร์จอยู่ด้าน
บนเสมอ
อย่าให้เครื่องชาร์จถูกแสงแดด หรือความร้อนโดยตรง อาจทำให้เครื่องเสียหายได้
ให้ดึงปลั๊กที่หัวปลั๊ก อย่าใช้มือดึงสายไฟอาจทำให้สายไฟขาด หรือเสียหายได้

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
ดีข้นึ จากการชาร์จธรรมดาแล้วใช้งานปกติ หรือถ่านชาร์จที่ไม่ได้ใช้
แล้วเก็บไว้เป็นระยะเวลานาน
-แนะนำให้ใช้ Mode นี้ 1 ครั้ง ในทุกๆ 10 ครั้ง ของการชาร์จแบบปกติ
เพื่อประสิทธิภาพและอายุของถ่านชาร์จ

การใช้งานเครื่องชาร์จ
ชาร์จเร็ว

-ต่อสายเพาเวอร์ซัพพลายเข้ากับตัวเครื่องชาร์จ และเสียบปลั๊กไฟ

ใสถานชารจขนาด AA หรอื AAA เขาเครอ่ืงชารจโดยใหเรม่ิใสตง้ัแตดานซายมายงั
ดานขวา อยาเวนชองวางเอาไวเพอ่ืการชารจทม่ีปีระสทิธภิาพสงูสดุ ควรจดักลมุ
การชารจกรณทีม่ีถีานหลายขนาด และหลายความจุ โดยเรมิใสถานชารจขนาด AA
ทม่ีคีวามจสุงูสดุไวดานซายสดุ แลวความจรุองลงมากใ็สถดัไป แลวคอยตามดวย
ขนาด AAA เราสามารถชารจถานชารจกก่ีอนกไ็ดในการชารจแตละครง้ั ไมจำเปน
ตองชารจพรอมกนั 8 กอนกไ็ด
เครอ่ืงชารจจะปรากฎรปูแสดงปรมิาณการชารจของแตละชองแยกอสิระ กอนไหน
เตม็กอนกจ็ะขน้ึวา Done รอใหเตม็ทกุกอนกส็ามารถนำไปใชงานไดตามปกติ
CHARGE

CHARGE

CHARGE

CHARGE

CHRGE CHRGE CHRGE

Initial Charging

OR NO
SYMBOL
Discharging

CHRGE CHRGE CHRGE

DONE

Standby for
Recharging OR
Recharging

Finished

Solid or
Fashing
Fashing
0-50%
Charge

Fashing
50-80%
Charge

Fashing
80-100%
Charge

Charging
completed.
CHARGE
DONE

CHARGE

Fashing
Extremely low charge.
Typically indicates abormal or
aged batteries. Conditioning is
recommended.

ถาเครอ่ืงหมายปรากฎ เปนรปูถานเปลาๆ โดยขางในไมมขีดีระดบั 3 ระดบัจะ
ปรากฎ โดยจะกระพรบิอยตูลอดเวลา แสดงวาถานชารจกอนนน้ั มปีญ
 หา หรอื
อาจเสอ่ืมสภาพ ใหเอาถานชารจกอนนน้ัออก แลวในการชารจครง้ัตอๆ ไปคอย
ใชโหมดการคายประจกุอนชารจ เพอ่ืปรบัสภาพถานชารจอกีครง้ั หากไมไดอกี
แสดงวาถานชารจหมดอายกุารใชงาน
ก รณ
ุ าอานคมูอืนป้ีระกอบกบัคมูอืฉบบัภาษาอกัฤษในกลองบรรจเุครอ่ืงชารจอกีครง้ั

Flashing all together
Battery fault

ชารจชา

-เสยีบปลก๊ัไฟเครอ่ืงชารจแลว (โดยทเ่ีครอ่ืงชารจไมมถีานชารจอย)ู
-ใสถานชารจ 1 กอน ในตำแหนงซายสดุ
-ภายใน 5 วนิาที ใหกดปมุ Soft จนกระทง่ัขน้ึ “Sof charging”
SOFT CHARGING

CHARGE

-ภายใน 5 วนิาที ใหกดปมุ Condition จนกระทง่ัขน้ึ “Condition”
-ใสถานชารจทเ่ีหลอืไลจากซายไปขวาโดยไมใหมชีองวาง

คายประจกุอนชารจ (Conditioning Mode)

-เสยีบปลก๊ัไฟเครอ่ืงชารจแลว (โดยทเ่ีครอ่ืงชารจไมมถีานชารจอย)ู
-ใสถานชารจ 1 กอน ในตำแหนงซายสดุ
-ภายใน 5 วนิาที ใหกดปมุ Soft แลวตามดวย Condition จนกระทง่ัขน้ึ Soft และ
Condition
CHARGE

CONDITION

-ใสถานชารจทเ่ีหลอืไลจากซายไปขวาโดยไมใหมชีองวาง
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