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MW 6278 Intercept Hleðslutæki – Notkunarleiðbeiningar. 

 
Vinsamlega lesið þessar leiðbeiningar vandlega áður en tækið er tekið í notkun. 

 
EIGINLEIKAR 
MV 6278 er með LCD skjáborði. Tækið er gert fyrir 1-4 stk. AA/AAA/C/D eða 1-2 stk. 9V      Ni-Cd/Ni-MH hleðslurafhlöður. Skjáborðið 
sýnir hvað mikil hleðsla er á rafhlöðunni og hver staða hennar er.  Tækið er með búnað sem stýrir og stöðvar hleðslu og afhleðslu. 
 
LEIÐBEININGAR 

1. Setjið straumbreytinn í samband við hleðslutækið. 
2. Stingið tækinu í samband við rafmagn. 
3. Þegar settar eru í tækið einhverjar af eftirfarandi rafhlöðum AA/AAA/C/D og þær eru ekki hentugar til hleðslu sýnir skjárinn 

“BAD”. 
4. Ef rafhlaðan er hentug til hleðslu (volt rafhlöðunnar er innan leyfilegra marka), fer tækið í hraðhleðslumót. LED ljósið verður 

rautt og tækið byrjar að hlaða. Rauða ljósið hættir að blikka eftir nokkrar sekúndur og gefur til kynna stöðu rafhlöðu á 
hverjum tímapunkti. 

5. Þegar rafhlaða er fullhlaðin eða áætlaður hleðslutími (6 klst., sem öryggis stýring tækisins sér um) er liðinn, fer tækið yfir í 
viðhaldshleðslumót. Led ljósið verður grænt og sýnir “OK”. LCD ljósið hættir að blikka en logar meðan tækið er í sambandi. 

6. Ýtið á afhleðslutakkann í nokkrar sekúndur til að koma afhleðslu í gang. LED ljósið verður gult og skjárinn sýnir hámarks- og 
lágmarks hleðslu. Ljósið hættir að blikka eftir nokkrar sekúndur til að sýna stöðu rafhlöðu á hverjum tíma. Tækið mun síðan 
fara sjálfkrafa yfir í hraðhleðslumót þegar réttu voltatölunni er náð. (Vinsamlegast athugið að þetta tæki getur ekki afhlaðið 
9V rafhlöður). 

7. Þegar settar eru 9V rafhlöður í tækið þá sýnir LED ljósið rautt. Rauða ljósið logar áfram eftir að hleðslu er lokið. 
8. Takið tækið úr sambandi við rafmagn. 
9. Takið rafhlöður úr tækinu. 
10. Ráðlagt er að hlaða eingöngu rafhlöður með sömu mAh í hverri hleðslu. 

 
AÐVÖRUN 

1. Eingöngu til notkunar innandyra. 
2. Tækið skal eingöngu notað fyrir hleðslurafhlöður (Ni-Cd/Ni-Mh). 
3. Tækið er ekki hugsað til notkunar fyrir börn nema með aðstoð fullorðins. 
4. Farga skal rafhlöðum á öruggan hátt. 
5. Rafhlöðum á ekki að henda í heimilissorp, opinn eld eða vatn. 

 
TÆKNIUPPLÝSINGAR 
Straumgjafi: 100-240V AC-50/60Hz, 5.834VA(max). 
 
Hleðslustraumur: 
   AA/C/D               AAA                  9V 

Hröð hleðsla  1000mA 500mA              13mA 

Hæg hleðsla    100mA              50mA  13mA 
 
Tímatafla fyrir hleðslu (eingöngu til stuðnings): 
Stærð  MAh rafhlöðu             Hleðslutími 

AAA     240mAh     0,7 klst. 

     700mAh     2,0 klst. 

      850mAh     2,4 klst. 

      950mAh     2,7 klst. 
AA      500mAh     0,7 klst. 

      700mAh     1,0 klst. 

    1200mAh     1,7 klst. 

    1500mAh     2,1 klst. 

    1800mAh     2,5 klst. 

     2000mAh     2,8 klst. 

    2100mAh     2,9 klst. 

    2200mAh     3,1 klst. 

    2300mAh     3,2 klst. 

    2400mAh     3,4 klst. 

    2500mAh     3,5 klst. 

    2600mAh     3,6 klst. 

    2700mAh     3,8 klst. 

    2800mAh     3,9 klst. 
9V      100mAh    10,8 klst. 

      140mAh    15,1 klst. 
C     1800mAh      2,5 klst. 

D     2000mAh     2,8 klst. 


