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Battery 
type

Batterie-
typ

Battery 
capacity

Batterie 
Kapazität

Charging time

Ladezeit

AA

700 mAh ~ 6,5 h

850 mAh ~ 7,9 h

900 mAh ~ 8,4 h

AAA

1800 mAh ~ 16,8 h

2000 mAh ~ 18,7 h

2200 mAh ~ 20,5 h

2400 mAh ~ 20,4 h

Battery Charging Table: 
Ladezeittabelle:
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TC 200 USB

Příručka
Před použitím proveďte následující kroky.

Nabíječka standardních baterií s výstupem USB. Funkce nabíjení baterií 
a nabíjení USB lze používat individuálně nebo současně.

Nabíjení baterií:
    Vložte 2 nebo 4 baterie do nabíječky. 
    Připojte nabíječku k elektrické zásuvce.
    Při nabíjení 2 baterií vložte baterie do přihrádek na přední nebo 
    zadní straně.
   Jsou-li vloženy 2 baterie do přihrádek na přední straně, PŘEDNÍ 
    INDIKÁTOR LED svítí červeně, což znamená, že probíhá nabíjení.
   Jsou-li vloženy 2 baterie do přihrádek na zadní straně, ZADNÍ 
    INDIKÁTOR LED svítí červeně, což znamená, že probíhá nabíjení.
   Při nabíjení 4 baterií současně svítí oba indikátory LED červeně, 
    což znamená, že probíhá nabíjení.
    Doporučená doba nabíjení viz tabulka nabíjení. Uvedená doba   
    nabíjení je pouze orientační. Doba nabíjení se liší podle značek 
    nebo kapacit baterií.
    Po uplynutí doporučené doby nabíjení odpojte nabíječku od   
    elektrické zásuvky.

Výstup USB: 
  Připojte zařízení, které chcete nabíjet, k výstupu USB vhodným kabelem USB.
   Připojte nabíječku k elektrické zásuvce.
   Po dokončení nabíjení odpojte nabíječku od elektrické zásuvky a   
   kabelu USB.

Varování:
Pouze pro vnitřní používání!
Používejte pouze s nabíjecími bateriemi!

Technické informace:
TC200USB je nabíječka baterií, která kombinuje funkce nabíjení USB a 
poskytuje 2 nebo 4 kanály pro baterie AA/AAA NiMH/NiCD. Je vybavena 
výstupem USB, který umožňuje současně nabíjet elektronická zařízení.

Tato nabíječka je vybavena ekologickou technologií kombinovanou s 
vysokou energetickou úsporností, která šetří energii.

Technické údaje
Vstupní napětí: 100 - 240 V AC, 60/50 Hz
Výstupní napětí: 0,72 VA (max.)
Nabíjecí proud: 2 X (2,8 V – 150 mA) AA/AAA

Výstup USB: 5 V / 1000 mA (pouze nabíjení USB)
5 V / 852 mA   (nabíjení USB a 2 baterií)
5 V / 700 mA   (nabíjení USB a 4 baterií)






