
 

 ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΕΩ 

Χρόνος θόρηιζης* (με ηλιακή ενέργεια) 

Μπαηαρία GP Χωρηηικόηηηα Χρόνος 

Recyko+ AAA 820 mAh ~ 5 ώξεο 

Recyko+ AA 2050 mAh ~ 13 ώξεο 

NiMH AAA 800 mAh ~ 5 ώξεο 

NiMH AA 1600 mAh ~ 10 ώξεο 

 

* Χξόλνο θόξηηζεο: ν ρξόλνο θόξηηζεο εμαξηάηαη από ηελ έληαζε ηεο 

ειηνθάλεηαο, ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θνξηηζηή απέλαληη ζηνλ ήιην θαη ηηο 

δηαθνξεηηθέο ρσξεηηθόηεηεο ησλ κπαηαξηώλ.  Γηα  θαιύηεξε θόξηηζε ησλ 

κπαηαξηώλ κεηαθηλήζηε ηνλ θνξηηζηή GP SOLAR αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

ζύκθσλα κε ηελ θαηεύζπλζε ηνπ ήιηνπ. 

 

Χρόνος θόρηιζης (με ηλεκηρική ενέργεια) 

Μπαηαρία GP Χωρηηικόηηηα Χρόνος 

Recyko+ AAA 820 mAh ~ 5 ώξεο 

Recyko+ AA 2050 mAh ~ 13 ώξεο 

NiMH AAA 800 mAh ~ 5 ώξεο 

NiMH AA 1600 mAh ~ 10 ώξεο 

 

ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΦΟΡΣΙΣΗ 

Icon showing the 

solar charger 

charged by AC 

adaptor will be 

added (Fig.4) 

 



 Παξάγεη θαζαξή ελέξγεηα θαη είλαη θηιηθόο πξνο ην πεξηβάιινλ 

 Μηθξόο θαη ειαθξύο 

 Αλζεθηηθόο 

 Φνξηίδεη κπαηαξίεο ηύπνπ GP RECYKO+ ή NiMH κε ην ειηαθό πάλει λα 

θνηηάδεη ηνλ ήιην 

 2 κπαηαξίεο GP RECYKO ΑΑΑ κπνξνύλ λα θνξηηζηνύλ κέζα ζε κηα εκέξα 

εάλ ππάξρεη κεγάιε θαη άκεζε ειηαθή αθηηλνβνιία ή κπνξνύλ λα 

θνξηηζηνύλ κε παξνρή ξεύκαηνο εάλ δελ ππάξρεη ειηνθάλεηα. 

 Ελδεηθηηθή ιπρλία όπνπ δείρλεη ηελ θαηάζηαζε θόξηηζεο 

 Τν ειηαθό πάλει κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί νξηδόληαη ή θάζεηα, γπξηζκέλν 

ζηνλ ήιην (fig.1). 

 

ΟΔΗΓΙΕ ΦΟΡΣΙΗ (με ηλιακή ενέργεια) 

1. Φνξηίζηε ηηο κπαηαξίεο RECYKO ή NiMH αλά δεύγε.  2 κπαηαξίεο ηύπνπ ΑΑΑ 

ή 2 κπαηαξίεο ηύπνπ ΑΑ κπνξνύλ λα θνξηηζηνύλ ηαπηόρξνλα.  Ο θνξηηζηήο 

δελ κπνξεί λα θνξηίζεη κόλν κία κπαηαξία (fig.2). 

2. Τνπνζεηήζηε ηηο κπαηαξίεο RECYKO ή NiMH ζύκθσλα κε ηηο ελδείμεηο 

πνιηθόηεηαο.  Απνθύγεηε ηελ αληίζεηε θόξηηζε (fig.3). 

3. Βξείηε έλα ηδαληθό ειηόινπζην ζεκείν.  Τνπνζεηήζηε ηνλ θνξηηζηή έηζη 

ώζηε λα έρεη ηε ζσζηή γσλία απέλαληη ζηνλ ήιην (fig.1). 

4. Πξνηηκόηεξν είλαη ε δηαδηθαζία ηεο θόξηηζεο λα γίλεηαη ζε εμσηεξηθό ρώξν 

κε ειηόινπζηε κέξα.  Σην Βόξεην εκηζθαίξην ν θνξηηζηήο ζα πξέπεη λα είλαη 

ζηξακκέλνο πξνο ην Νόην, ελώ ζην Νόηην εκηζθαίξην ν θνξηηζηήο ζα πξέπεη 

λα είλαη ζηξακκέλνο πξνο ηνλ Βνξξά. 

5. Η ελδεηθηηθή ιπρλία ζηνλ θνξηηζηή ζα παξακείλεη αλακκέλε θόθθηλε θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο θόξηηζεο θαη ζα ζβήζεη όηαλ απνκαθξπλζνύλ νη κπαηαξίεο 

από ηνλ θνξηηζηή ή όηαλ ζπλλεθηάζεη. 

6. Μόιηο ηειεηώζεη ε θόξηηζε ή κεηά ηελ δύζε ηνπ ειίνπ ζα πξέπεη λα 

ηνπνζεηήζεηε ηνλ θνξηηζηή ζε εζσηεξηθό ρώξν γηα λα ηνλ πξνζηαηεύζεηε 

από ηελ βξνρή θαη από ηελ πγξαζία. 

 

ΟΔΗΓΙΕ ΦΟΡΣΙΗ (με ηλεκηρική ενέργεια) 

1. Φνξηίζηε ηηο κπαηαξίεο RECYKO ή NiMH αλά δεύγε.  2 κπαηαξίεο ηύπνπ ΑΑΑ 

ή 2 κπαηαξίεο ηύπνπ ΑΑ κπνξνύλ λα θνξηηζηνύλ ηαπηόρξνλα.  Ο θνξηηζηήο 

δελ κπνξεί λα θνξηίζεη κόλν κία κπαηαξία (fig.2). 

2. Τνπνζεηήζηε ηηο κπαηαξίεο RECYKO ή NiMH ζύκθσλα κε ηηο ελδείμεηο 

πνιηθόηεηαο.  Απνθύγεηε ηελ αληίζεηε θόξηηζε (fig.3). 

3. Σπλδέζηε ηνλ θνξηηζηή κε ηνλ κεηαζρεκαηηζηή θαη κεηά κε ηελ παξνρή 

ξεύκαηνο (fig.4). 

4. Η ελδεηθηηθή ιπρλία ζηνλ θνξηηζηή ζα παξακείλεη αλακκέλε θόθθηλε θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο θόξηηζεο θαη ζα ζβήζεη όηαλ απνκαθξπλζνύλ νη κπαηαξίεο από 



ηνλ θνξηηζηή.  Μπνξείηε λα αλαθεξζείηε ζηνλ πίλαθα κε ηνπο ρξόλνπο 

θόξηηζεο γηα ζηγνπξεπηείηε όηη νη κπαηαξίεο είλαη πιήξσο θνξηηζκέλεο. 

5. Απνζπλδέζηε ζηνλ θνξηηζηή από ηελ παξνρή ηνπ ξεύκαηνο κόιηο ηειεηώζεη ε 

θόξηηζε. 

 

Οι μπαηαρίες GP RECYKO ανήκοσν ζε μία νέα γενιά επαναθορηιζόμενων 

μπαηαριών, οι οποίες είναι ήδη θορηιζμένες και έηοιμες προς τρήζη από 

ηην πρώηη ζηιγμή.  Μεηά ηην πρώηη τρήζη οι μπαηαρίες GP RECYKO 

μπορούν να επαναθορηιζηούν με ηον θορηιζηή GP SOLAR, με ηον 

θορηιζηή GP RECYKO ή θορηιζηή GP POWERBANK. 

 

Προζοτή 

1. Είλαη θπζηθό νη κπαηαξίεο λα ζεξκαίλνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θόξηηζεο 

θαη ζηαδηαθά ζα επαλέιζνπλ ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ όηαλ απηή 

νινθιεξσζεί. 

2. Ο ρξόλνο θόξηηζεο πνηθίιεη αλάινγα κε ηελ ρσξεηηθόηεηα ησλ κπαηαξηώλ. 

3. Απνκαθξύλεηε ηηο κπαηαξίεο από ηνλ θνξηηζηή εάλ δελ ηηο 

ρξεζηκνπνηήζεηε. 

4. Εάλ ε απόδνζε ησλ κπαηαξηώλ κεησζεί ηόηε πξέπεη λα αληηθαηαζηήζεηε ηηο 

κπαηαξίεο. 

5. Οη κπαηαξίεο πξέπεη λα αλαθπθιώλνληαη.  

 

Οδηγίες Αζθαλείας 

1. Να κελ εθηηζείηε ηνλ θνξηηζηή ζε βξνρή, ρηόλη ή πγξαζία. 

2. Φνξηίδεηε κόλν κπαηαξίεο GP NiMH. 

3. Μελ θνξηίδεηε κε-επαλαθνξηηδόκελεο κπαηαξίεο. 

4. Μελ θνξηίδεηε κπαηαξίεο κε ηελ ειηαθή ελέξγεηα θαη ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα 

ηαπηόρξνλα. 

5. Μελ ρξεζηκνπνηείηε επέθηαζε ή θαιώδηα άιισλ ηύπσλ κε ελδεδεηγκέλα 

από ηελ GP. 

6. Όηαλ θνξηίδεηε κπαηαξίεο κε ειεθηξηθή ελέξγεηα ν θνξηηζηήο πξέπεη λα είλαη 

ζε εζσηεξηθό ρώξν. 

7. Με βξέρεηε, βξαρπθπθιώλεηε ή απνζπλαξκνινγείηε ηνλ θνξηηζηή θαη ηηο 

κπαηαξίεο. 

6. Μελ ηνλ ηνπνζεηείηε δίπια ζηε θσηηά. 

7. Με γδέξλεηε ην ειηαθό πάλει. 

8. Με θνξηίδεηε ηηο κπαηαξίεο κέζα ζε απηνθίλεην ή ζε άιια κέξε ρσξίο θαιό 

αεξηζκό δηόηη ε πςειή ζεξκνθξαζία κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππεξζέξκαλζε ζηηο 

κπαηαξίεο. 

9. Η απόδνζε ηνπ θνξηηζηή κπνξεί λα επεξεαζηεί από ζεξκνθξαζίεο θάησ ησλ 

0ºC ή πάλσ ησλ 45ºC. 

10. Χξεζηκνπνηήζηε έλα καιαθό ζηεγλό παλί γηα λα θαζαξίζεηε ηνλ θνξηηζηή.  



Μελ ηνλ βνπηάηε ζην λεξό.  Απνζπλδέζηε ηνλ κεηαζρεκαηηζηή από ηνλ θνξηηζηή 

όηαλ δελ ηνλ ρξεζηκνπνηείηε ή ζέιεηε λα ην θαζαξίζεηε. 

 

 

Τεχνικές Πληροφορίες 

Με ηλιακή ενέργεια 

Εξεπσόμενη ηάζη θοπηιζηή: 4.2V 

      

Εναλλαζζόμενο πεύμα: 150mA με απεςθείαρ έκθεζη ζηον ήλιο 

       

Με ηλεκτρική ενέργεια 

Input: GS: 230VAC 50Hz 

   BS: 230VAC 50Hz 

       US: 120VAC 60Hz 

Εξεπσόμενη ηάζη: DC 3V 

Εναλλαζζόμενο πεύμα: 200mA 

 

Διαζηάζειρ θοπηιζηή: 180 x 110 x 60 mm 

        

Βάπορ θοπηιζηή:110g  

       

        

 

 

Μην πεηάηε ηιρ ηλεκηπικέρ ζςζκεςέρ ζηα ζκοςπίδια, σπηζιμοποιείζηε ηοςρ κάδοςρ 

ανακύκλωζηρ. Επικοινωνήζηε με ηην εηαιπεία ανακύκλωζηρ ζςζκεςών ζσεηικά με ηα 

ζημεία πεπιζςλλογήρ.  Εάν οι ηλεκηπικέρ ζςζκεςέρ δεν ανακςκλώνονηαι ηα όποια 

επικίνδςνα ζςζηαηικά πος ηιρ αποηελούν μποπούν να διαππεύζοςν ζηα ςπόγεια νεπά και 

να μπούν ζηην διαηποθική αλςζίδα βλάπηονηαρ ηην ςγεία ζαρ και ηην εςημεπία ζαρ. 

 

 


