
ATABA 

AT-508 Extra Fast V  Şarj Cihazı 

Cihazın Özellikleri 

 Otomatik şarj kesme 

 Deşarj Fonksiyonu 

 Pil Kapasitesini Tanıma / ΔV 

Fonksiyonu 

 Devamlı Prizde Kalabilme 

Teknik Özellikler 

Giriş Voltajı:  230V AC 50Hz                          

Çıkış Voltajı:  2.4V /4.8V DC 

Hızlı Şarj Akımı:  500mA  ( AA ) / 300mA (AAA) 

Tampon Şarj Akımı:  50mA ( AA ) / 30 mA (AAA ) 

Şarj Süreleri Tablosu 

PİL TİPİ YAKLAŞIK ŞARJ 

SÜRESİ 

850 mAh AAA ~ 4 saat 

1000 mAh AAA ~ 4.5 saat 

2300 mAh AA ~ 6.5 saat 

2500 mAh AA ~ 7 saat 

2700 mAh AA ~ 8 saat 

 

Kullanmadan önce kullanma talimatının 

tamamını dikkatlice okuyunuz.  İlerideki 

kullanımlarınız için saklayınız. 

 

Şarj Etme Talimatı 

1- Cihazı elektrik prizine takınız.  “Power” ışığı 

kırmızı yanacaktır.  Cihazın üst tarafındaki 

düğmeden 2 pili şarj ediyorsanız 2.4V, 4 pil şarj 

ediyorsanız 4.8V bölümünü seçiniz. 

2- 4 veya 2 adet aynı tür, marka ve kapasite’ye sahip 

pili kutu üzerinde görüldüğü gibi cihaza yerleştiriniz.  

Tek veya 3 adet pili aynı anda şarj etmeyiniz.  Aynı 

anda AA (kalem) boy ile AAA (ince kalem) boyu şarj 

etmeyiniz.  Değişik marka veya kapasitedeki  pilleri 

aynı anda şarj etmeyiniz. 

2 pil şarj ediyorsanız, şarj cihazının sol taraftaki 

(kutu üzerindeki figüre bakınız) kanallara piliniz 

koyunuz. 

Bu durumda “Charge/Ready/Discharge” ışığı 

kırmızı yanacaktır. (Figür 1’e bakınız) 

3- Şarj anında “Discharge” düğmesine basılır ise, şarj 

cihazı otomatik olarak deşarje moduna geçerek, 

“Charge/Ready/Discharge” ışığı sarı yanacaktır. 

(Figür 3’e bakınız)  Bu esnada piliniz tamamen 

deşarj (şarjı tamamen bitirilir) olur. 

4- Deşarj modu tamamlandıktan sonra, cihaz otomatik 

olarak şarj moduna geçer.  Deşarj modu 

tamamlanmadan “Discharge” düğmesine bir daha 

basılırsa, anında Şarj moduna tekrar geçilir. 

5- Şarj işlemi biterken, şarj cihazınız “trickle” şarj 

moduna geçer.  “Charge/Ready/Discharge” ışığı 

yeşil yanar.  Bu pozisyonda pilinizi 5-10 dakika daha 

tuttuktan sonra, cihazı elektrik prizinden ayırınız ve 

pilleri cihazdan çıkarınız. 

6- Şarj işlemi 2000mA bir kalem pil için yaklaşık 6 

saat, 1500mA için 5 saat sürecektir. 700mA ince 

kalem piliniz yaklaşık 5 saat de şarj olurken 800mA 

ince kalem piliniz 6 saat de şarj olur.  

“Charge/ready/Discharge” ışığı yeşil yanmadan 

pilleri çıkarmayınız. 

7- Özellikle Ni-Cd tip pilleri şarj dan önce deşarj 

etmeniz pillerin ömrünü artıracaktır. 

DİKKAT 

1. Yeni satın aldığınız pillerinizden en yüksek performansı elde 

etmek için 2 -3 defa tam şarj ve deşarj etmeniz önerilir.  Bir 

haftadan daha uzun süre kullanmayacağınız pillerinizi 

kullanmadan önce daima şarj ediniz. 

2. Şarj işlemi esnasında pillerin ısınması normaldir.  Piller 

tamamen dolduğunda ısıları oda sıcaklığı seviyesine 

geleceklerdir. 

3. Şarj Cihazınızdan en yüksek verimi oda sıcaklığı seviyesinde 

ve iyi havalandırılmış bir ortamda kullandığınızda elde 

edersiniz. 

4. Şarj olma süreleri pillerin kapasitelerine göre değişiklik 

gösterir.  ( şarj süreleri tablosuna bakınız. ) 

5. Cihazınızı uzun süre kullanamayacaksınız pillerinizi 

cihazınızdan çıkartınız. 

UYARI 

1. Sadece NiMh ve NiCd tipteki pilleri şarj ediniz. 

2. Alkalin, Çinko karbon, lityum, şarjlı alkalin veya burada 

belirtilmeyen başka özellikteki pilleri şarj etmeyiniz.  Aksi 

bir durum pillerin akması veya yanması sonucunda kişisel 

yaralanmalara veya hasarlara sebep olabilir. 

3. Üretici firma tarafından tavsiye edilemeyen herhangi bir ara 

kablo veya ek kullanmayınız. Aksi bir durum yangın, 

elektriksel şoklar ve kişisel yaralanmalara sebep olabilir  

4. Cihazınızı temizlemeden önce veya kullanmadığınız 

zamanlarda cihazınızın fişini prizden çekiniz. 

5. Şarj cihazınızı ve pillerinizi ıslatmayınız, ateşe maruz 

bırakmayınız veya parçalarına ayırmaya çalışmayınız, 

pillerinizi kısa devre yapmayınız. 

6. Sadece kapalı ve kuru bir mekanda kullanınız.  Şarj cihazınızı 

yağmur, kar gibi hava koşullarına maruz bırakmayınız 

 

 

 

 

 

 

 

İthalatçı Firma:   

Mert İthalat İhracat Tic.Ltd.Şti. 

İstoç San. Sit. No.47-53, İkitelli, İstanbul 

Tel: 0212- 659 66 30 

www.mertithalat.com.tr 

 

 

İhracatçı Firma: 

Minwa Electronics Co.Ltd. 

22/F, Far East Finance Center, 16 Harcourt Road, Admiralty, 

Hong Kong 

Tel: 852-2557 3245 

 

http://www.mertithalat.com.tr/


 

 

 


