
Model: HL-03R 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΥΚΟΥ LED 

ΥΨΗΛΗ > ΜΕΣΑΙΑ >ΧΑΜΗΛΗ > 2Hz FLASHING > OFF 
[Πατήστε συνεχόμενα για 3’’  για να πάει στο ΚΟΚΚΙΝΟ] 
[Πατήστε για OFF αν μείνει πάνω από 3’’ σε οποιοδήποτε θέση ] 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ LED 
ON>2Hz FLASHING > OFF 
[Πατήστε για OFF αν μείνει πάνω από 3’’ σε οποιοδήποτε θέση] 
[Πατήστε για ΑΣΠΡΟ αν μείνει στο OFF πάνω από 3’’] 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
 

 

 

 

ΠΩΣ ΝΑ ΦΟΡΤΙΣΕΤΕ 
Όταν η φορητή συσκευή γίνεται αισθητά αχνή ή συμβαίνει γρήγορα, 
απενεργοποιήστε τη συσκευή και επαναφορτίστε την μπαταρία το συντομότερο 
δυνατό  

1. Συνδέστε τον φακό σας στον υπολογιστή σας ή σε έναν εγκεκριμένο USB 
προσαρμογέα, ή ηλιακό πάνελ ή ένα φορητό power bank ή σε μία συσκευή 
φόρτισης με USB έξοδο με micro USB καλώδιο. 

2. Το κόκκινο LED- δείκτης θα αρχίσει να ανάβει. Όταν γίνει πράσινο η 
μπαταρία θα έχει φορτιστεί πλήρες.  
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Model: HL-03R 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
• Η μπαταρία θα φτάσει στην πλήρη της απόδοση μόνο μετά από μερικές 

πλήρης φορτίσεις και αποφορτίσεις.  
• Μην αφήνετε την μπαταρία σε κατάσταση φόρτισης με τον φορτιστή 

συνδεδεμένο στο ρεύμα για περισσότερες από 5 μέρες. Αυτό θα έχει ζημιά 
στην αποτελεσματικότητα της μπαταρίας 

• Για την περίπτωση μιας μη αναμενόμενης πτώσης της μπαταρίας 
συνιστούμε να έχετε και μια ανταλλακτική μπαταρία μαζί σας  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 
• Επαναφορτίστε την μπαταρία κάθε 3μήνες αν δεν την χρησιμοποιήτε για 

μακρύ διάστημα ή επαναφορτίστε μετά από την χρήση 
• Φορτίστε πριν την χρήση αν και η μπαταρία έρχετε  φορτισμένη 
• Είναι σωστό να χρησιμοποιήτε την μονάδα ανα διαστήματα για να 

διατηρήστε τον φακό σε καλή κατάσταση 
• Μην ρίξετε τον μονάδα στην φωτιά και μην την αποσυναρμολογήσετε.  
• Η αντίστροφη φόρτιση δεν είναι αποδεκτή. 
• Μην κάνετε βραχυκύκλωμα στο κύκλωμα της μπαταρίας. Μπορεί να 

προκληθεί μόνιμη βλάβη στην μπαταρία.  
• Μην εισάγετε οποιοδήποτε ξένο μεταλλικό αντικείμενο μέσα στην θήκη.  
• Μην αφήνετε την μονάδα κατω από πολύ υψηλές θερμοκρασίες κατά την 

διάρκεια της φόρτισης.  
• Χρησιμοποιώντας την μπαταρία κάτω από ακραίες συνθήκες μπορεί να έχει 

αρνητικό αποτέλεσμα στην ζωή της.  Όπως ακραίες θερμοκρασίες, βαθιές 
εκφορτίσεις και ακραίες φορτίσεις και εκφορτίσεις 

• Η μπαταρία πρέπει να αποθηκεύεται σε δροσερό και ξηρό μέρος 
• Σιγουρευτείτε ότι έχετε αγοράσει για αντικατάσταση μπαταρία του 

εργοστασίου    
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