
ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΑΑ 

Επαναφορτιζόµενο πακέτο µπαταριών NiMH ΜΜοοννττέέλλοο FFAA--BBPP
Επιτραπέζιος Ταχυφορτιστής ΜΜοοννττέέλλοο PPAA--CCDD

Τοποθέτηση Πακέτου Μπαταριών
Για να τοποθετήσετε ή να αντικαταστήσετε το πακέτο µπαταριών στον ποµποδέκτη:
1. Αφαιρέστε το κλιπ ζώνης βγάζοντας την ασφάλεια και σύροντας το κλιπ

προς τα πάνω.
2. Ωθήστε προς τα κάτω την ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ

ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ για να αφαιρέσετε το κάλυµµα του χώρου των µπαταριών.
3. Τοποθετήστε το επαναφορτιζόµενο πακέτο µπαταριών NiMH (αρ. εξαρτ.

FA-BP) σύµφωνα µε τις οδηγίες που αναγράφονται στο πακέτο
µπαταριών.

4. Τοποθετήστε στη θέση του το κάλυµµα του χώρου των µπαταριών και το κλιπ ζώνης.

Φόρτιση πακέτου µπαταριών
Ο ποµποδέκτης microTALK® περιλαµβάνει δύο (2) επαναφορτιζόµενα πακέτα µπαταριών NiMH
(αρ. εξαρτ. FA-BP) και έναν επιτραπέζιο ταχυφορτιστή δύο θυρών (αρ. εξαρτ. PA-CD). Επιπλέον,
περιλαµβάνεται ένας συνδετήρας συµβατός µε Βρετανικά φις, εάν απαιτείται. 
Ο επιτραπέζιος ταχυφορτιστής δύο θυρών έχει τη δυνατότητα επαναφόρτισης:

α. Ενός (1) ποµποδέκτη (µε εγκατεστηµένο πακέτο µπαταριών) και ενός (1) πακέτου
µπαταριών τοποθετώντας τον οδηγό του πακέτου µπαταριών που παρέχεται στην υποδοχή
φόρτισης του ποµποδέκτη.

β. ∆ύο (2) ποµποδεκτών (µε εγκατεστηµένο πακέτο µπαταριών).
γ. ∆ύο (2) πακέτων µπαταριών τοποθετώντας τους οδηγούς του πακέτου µπαταριών που

παρέχονται στην υποδοχή φόρτισης του ποµποδέκτη.
Πρέπει να φορτίσετε πλήρως τα πακέτα µπαταριών NiMH που περιλαµβάνονται (αρ. εξαρτ. FA-BP)
πριν χρησιµοποιήσετε τον ποµποδέκτη microTALK® για πρώτη φορά. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εκτιµώµενος χρόνος λειτουργίας µε πλήρως φορτισµένες µπαταρίες: 15 ώρες.
Αυτή η επαναφορτιζόµενη µπαταρία πρέπει να ανακυκλωθεί ή να διατεθεί στα απορρίµµατα σύµφωνα µε όλους τους

ισχύοντες νόµους. ∆εν πρέπει να απορρίπτεται µαζί µε τα οικιακά απορρίµµατα. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην απορρίπτετε τις µπαταρίες σε φωτιά και µην τις εκθέτετε σε υψηλή θερµότητα. Μπορεί να εκραγούν.
Για να επαναφορτίσετε το επαναφορτιζόµενο πακέτο µπαταριών NiMH µέσα στον ποµποδέκτη:
1. Συνδέστε το ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ στη βάση του φορτιστή και βάλτε το σε µία

πρίζα. (Περιλαµβάνεται επίσης ένας συνδετήρας συµβατός µε Βρετανικά
φις, εάν απαιτείται.) 

2. Τοποθετήστε το επαναφορτιζόµενο ΠΑΚΕΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ NiMH (αρ.
εξαρτ. FA-BP) στο χώρο µπαταριών (βλ. “Τοποθέτηση Πακέτου
Μπαταριών”).

3. Τοποθετήστε τον ΠΟΜΠΟ∆ΕΚΤΗ στη βάση του φορτιστή. 
Η λυχνία ΦΟΡΤΙΣΗΣ στη βάση του φορτιστή θα ανάψει δείχνοντας ότι ο ποµποδέκτης έχει
τοποθετηθεί σωστά στο φορτιστή.
Το πακέτο µπαταριών χρειάζεται περίπου τρεις (3) ώρες ώσπου να φορτιστεί πλήρως. Μπορείτε
να αφήσετε τη µονάδα στο φορτιστή απ' αόριστον. 
Σuvιστάτaι η απενεργοποίηση τοu ποµποδέκτη κaτά τη φόρτιση.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Μόνο τα πακέτα µπαταριών NiMH, µε αρ. εξαρτ. FA-BP, µπορούν να

επαναφορτιστούν.
Για να επαναφορτίσετε το επαναφορτιζόµενο πακέτο µπαταριών NiMH:
1. Συνδέστε το ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ στη βάση του φορτιστή και βάλτε το σε µία

πρίζα. (Περιλαµβάνεται επίσης ένας συνδετήρας συµβατός µε Βρετανικά
φις, εάν απαιτείται.) 

2. Τοποθετήστε τον Ο∆ΗΓΟ ΠΑΚΕΤΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ στην υποδοχή φόρτισης
του ποµποδέκτη.

3. Τοποθετήστε το επαναφορτιζόµενο ΠΑΚΕΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ NiMH (αρ.
εξαρτ. FA-BP) στη βάση του φορτιστή µε τις µεταλλικές επαφές να
βλέπουν προς το πίσω µέρος της βάσης του φορτιστή.

Η λυχνία ΦΟΡΤΙΣΗΣ στη βάση του φορτιστή θα ανάψει δείχνοντας ότι το επαναφορτιζόµενο
πακέτο µπαταριών NiMH (αρ. εξαρτ. FA-BP) έχει τοποθετηθεί σωστά στο φορτιστή. 
Το πακέτο µπαταριών χρειάζεται περίπου τρεις (3) ώρες ώσπου να φορτιστεί πλήρως. Μπορείτε
να αφήσετε το πακέτο µπαταριών στο φορτιστή απ' αόριστον. 
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Μόνο τα πακέτα µπαταριών NiMH, µε αρ. εξαρτ. FA-BP, µπορούν να

επαναφορτιστούν.
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