
Ο Πξσηεύο είλαη ζηα ρέξηα ζαο: 

 

1. Εγκαηάζηαζη μπαηαπίαρ: Ξεβηδώζηε ην θαπάθη εμαεξηζκνύ ηεο κπαηαξίαο θαη 

ηνπνζεηήζηε κηα 14500 IMR κπαηαξία κε ηελ ζεηηθή πιεπξά πξνο ην ειεθηξνληθό θαη 

ππό γσλία γηα ηελ απνθπγή δεκηώλ ζην ειεθηξνληθό κέξνο. Βηδώζηε ην θαπάθη 

εμαεξηζκνύ μαλά. Αλ ε κπαηαξία απνηύρεη λα έξζεη ζε επαθή, μεβηδώζηε πάιη ην 

θαπάθη εμαεξηζκνύ θαη ξπζκίζηε ην κηθξό θνκκάηη νξείραιθνπ ζην εζσηεξηθό ηνπ 

θαπαθηνπ. 

 

2. Κλείδωμα Ππωηέα: Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηεο κπαηαξίαο, πεξηκέλεηε γηα έμη (6) 

δεπηεξόιεπηα κέρξη ν Πξσηέαο λα θιεηδώζεη. Σν πξάζηλν led ζα αλαβνζβήζεη 

αξθεηέο θνξέο αθνινπζνύκελν από ην κπιε led πνπ ζα παξακείλεη αλακκέλν γηα δύν 

(2) δεπηεξόιεπηα. Ο Πξσηέαο εηλαη ηώξα θιεηδσκέλνο. 

 

3. ύνδεζη αημοποιηηή: πλδέζηε έλαλ αηκνπνηεηή (εμνπιηζκέλν κε ηηηάλην Grade 

1). 

 

4. Ενηοπιζμόρ - Διαμόπθωζη: Παηήζηε ην θνπκπί πέληε (5) θνξέο ζε γξήγνξε 

δηαδνρή. Σν κπιε led ζα αλαβνζβήζεη ηξεηο (3) θνξέο, ππνδεηθλύνληαο όηη ν Πξσηέαο 

ζαο είλαη ηώξα μεθιείδσηνο, αθνινπζνύκελν από ην θόθθηλν led ην νπνίν ζα 

αλαβνζβήλεη θαζώο ν Πξσηέαο αληρλεύεη ηνλ αηκνπνηεηή ζαο. Όηαλ ν Πξσηέαο 

εληνπίζεη ηνλ αηκνπνηεηε, ην πνξηνθαιί led ζα αλάςεη θαη  ζα παξακέλεη αλακκέλν 

γηα δύν (2) δεπηεξόιεπηα. Απηή ε δηαδηθαζία κπνξεί λα δηαξθέζεη από έλα (1) ιεπηό 

έσο ηξία (3) ιεπηά αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ αηκνπνηεηή ζαο. 

 

5. Άημιζμα: Δίζηε έηνηκνη! Παηήζηε ην θνπκπί γηα λα αηκίζεηε! 

 

 

 

LED ΠΟΤ ΘΑ ΔΜΦΑΝΗΕΟΝΣΑΗ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ ΑΣΜΗΜΑΣΟ: 

 

Μία (1) γπήγοπη ΚΟΚΚΘΝΗ αναλαμπή: Ο Πξσηέαο δελ έρεη θηάζεη αθόκα ζηελ 

επηζπκεηή ζεξκνθξαζία δηόηη ε κπαηαξία δελ κπνξεί λα αληέμεη ην επίπεδν 

ζεξκνθξαζίαο. 

 

Δέκα (10) γπήγοπερ ΠΡΑΘΝΕ αναλαμπέρ: Ο αηκνπνηεηή ζαο δελ ηξνθνδνηείηαη 

ζσζηά ή εμαληιείηαη ην πγξό. ε αηκνπνηεηέο GG, αλνίγνληαο ηνλ έιεγρν πγξνύ ην 

πξόβιεκα κπνξεί λα επηιπζεί. Δάλ ην πξόβιεκα παξακέλεη, ηόηε κάιινλ ζα πξέπεη 

λα μαλαγεκίζεηε ηνλ αηκνπνηεηή ζαο. 

 

Σο ΓΑΛΑΖΘΟ led αναβοζβήνει: Ζ θόξηηζε ηεο κπαηαξίαο είλαη ρακειή. Μπνξείηε 

είηε λα αιιάμεηε ηελ κπαηαξία ζαο ή λα κεηαβείηε ζε ρακειόηεξε ζεξκνθξαζία γηα 

λα παξαηείλεηε ηε δηάξθεηα δσήο ηεο. Δπίζεο, νη ζπλερείο αξγέο ΓΑΛΑΕΗΔ 

αλαιακπέο κπνξεί λα εθδεισζνύλ ιόγσ ηεο θαθήο ζύλδεζεο κεηαμύ ηεο κπαηαξίαο 

θαη ηνπ θαπαθηνύ εμαεξηζκνύ ηνπ Πξσηέα ή ιόγσ βξώκηθσλ ζπεηξώλ. Παξαθαιείζηε 

όπσο μεβηδώζεηε ηε κηθξή βίδα νξείραιθνπ ζην εζσηεξηθό ηνπ θαπαθηνύ εμαεξηζκνύ 

γηα λα επηηεπρζεί ε ζσζηή επαθή ηεο κπαηαξίαο ή λα θαζαξίζεηε ηα ζπεηξώκαηα ηνπ 

Πξσηέα. 

 



Πένηε (5) απγέρ ΠΟΡΣΟΚΑΛΘ αναλαμπέρ: Ζ κπαηαξία έρεη απνθνξηηζηεί. Ο 

Πξσηέαο ζηακαηάεη λα ιεηηνπξγεί. 

 

ηαθεπό ΜΠΛΕ led για δύο (2) δεςηεπόλεπηα: Ο Πξσηέαο εηλαη πιένλ 

θιεηδσκέλνο δηόηη ην θνπκπί θξαηήζεθε παηεκέλν γηα πεξηζζόηεξα από δεθαπέληε 

(15) δεπηεξόιεπηα ή δηόηη ην ειεθηξνληθό ηνπ (V.I.R.) δεζηάζεθε (πξόθεηηαη γηα 

εμαηξεηηθά ζπάληα πεξίπησζε). Γηα λα μεθιεηδώζεηε ηνλ Πξσηέα παηήζηε ην θνπκπί 

πέληε (5) θνξέο ζε γξήγνξε δηαδνρή. 

 

Δέκα (10) γπήγοπερ ΚΟΚΚΘΝΕ αναλαμπέρ: Ο αηκνπνηεηή ζαο έρεη κηθξόηεξε 

αληίζηαζε από απηή πνπ ν Πξσηέαο κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ή πξόθεηηαη γηα 

βξαρπθύθισκα. Διέγμηε ηνλ αηκνπνηεηή ζαο ή θηηάμηε κηα λέα αληίζηαζε. Πξηλ 

θηηάμεηε λέα αληίζηαζε, πιύλεηε ηνλ αηκνπνηεηή ζαο θάησ από ηξερνύκελν λεξό γηα 

λα αθαηξέζεηε ηπρόλ κηθξά θνκκάηηα ζύξκαηνο πνπ κπνξεί λα έρνπλ παξακείλεη από 

ηελ πξνεγνύκελε αληίζηαζε ζαο θαη ηα νπνία κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ 

βξαρπθύθισκα. ε ζπάληεο πεξηπηώζεηο, νη 10 γξήγνξεο θόθθηλεο αλαιακπέο κπνξεί 

λα εκθαληζηνύλ εάλ ην ξεύκα πνπ θηάλεη ζηνλ αηκνπνηεηή ζαο  είλαη πάλσ από ην 

όξην ηνπ V.I.R. (8,8 ampere). 

 

ηαθεπό ΠΟΡΣΟΚΑΛΘ led για ηπία (3) δεςηεπόλεπηα: Ζ κπαηαξία ζαο έρεη 

ππνζηεί βιάβε. Παξαθαινύκε λα ηελ αλαθπθιώζεηε κε ηνλ θαηάιιειν ηξόπν. 

 

 

 

ΜΔΝΟΤ: 

 

ημείωζη: Σν εύξνο ζεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο είλαη 180-280 βαζκνί Κειζίνπ. Ο 

Πξσηέαο ζπκάηαη όιεο ηηο ξπζκίζεηο ζαο, αθόκα θαη όηαλ αιιάμεηε κπαηαξία. 

 

Άνω Μενού - Αύξηζη Θεπμοκπαζίαρ: Πηέζηε ην θνπκπί ηξεηο (3) θνξέο θαη 

θξαηήζηε ην παηεκέλν γηα έλα (1) δεπηεξόιεπην. Σν θόθθηλν led ζα παξακείλεη 

αλακκέλν. Δλώ ην θόθθηλν led είλαη αλακκέλν, πηέζηε ην θνπκπί κία (1) θνξά γηα λα 

απμήζεηε ηελ ζεξκνθξαζία θαηά δέθα (10) βαζκνύο Κειζίνπ, δύν (2) θνξέο γηα λα 

απμεζεί θαηά είθνζη (20) βαζκνύο Κειζίνπ, θαη νύησ θαζεμήο... 

 

Κάηω Μενού - Μείωζη Θεπμοκπαζίαρ: Πηέζηε ην θνπκπί ηέζζεξηο (4) θνξέο θαη 

θξαηήζηε ην παηεκέλν γηα έλα (1) δεπηεξόιεπην. Σν πξάζηλν led ζα παξακείλεη 

αλακκέλν. Δλώ ην πξάζηλν led είλαη αλακκέλν, πηέζηε ην θνπκπί κία (1) θνξά γηα λα 

κεηώζεηε ηε ζεξκνθξαζία θαηά δέθα (10) βαζκνύο Κειζίνπ, δύν (2) θνξέο γηα λα 

κεησζεί θαηά είθνζη (20) βαζκνύο Κειζίνπ, θαη νύησ θαζεμήο... 

 

Κλείδωμα ηος Ππωηέα: Πηέζηε ην θνπκπί πέληε (5) θνξέο. Σν κπιε led ζα 

παξακείλεη αλακκέλν γηα δύν (2) δεπηεξόιεπηα, ππνδεηθλύνληαο όηη ν Πξσηέαο ζαο 

είλαη πιένλ θιεηδσκέλνο. 

 

Ξεκλείδωμα ηος Ππωηέα: Πηέζηε ην θνπκπί πέληε (5) θνξέο. Σν κπιε led ζα 

αλαβνζβήζεη ηξεηο (3) θνξέο, ππνδεηθλύνληαο όηη ν Πξσηέαο ζαο εηλαη πιένλ 

μεθιεηδσκέλνο. 

 



Έλεγσορ επιπέδος ηηρ θεπμοκπαζίαρ: Πεγαίλεηε είηε ζην πάλσ είηε ζην θάησ 

κελνύ θαη όηαλ είηε ην θόθθηλν είηε ην πξάζηλν led αλάςεη, αθήζηε ην θνπκπί. Σν 

πνξηνθαιί led ζα αξρίζεη λα αλαβνζβήλεη. Κάζε αλαιακπή ηνπ αληηζηνηρεί ζε έλα 

βήκα ζεξκνθξαζίαο. Κάζε βήκα είλαη δέθα (10) βαζκνί Κειζίνπ. Ο ζπλνιηθόο 

αξηζκόο ησλ αλαιακπώλ ζα ζαο δείμεη ζε ηη ζεξκνθξαζία βξίζθεζηε. Μηα αλαιακπή 

δείρλεη 180 βαζκνύο Κειζίνπ. Γύν αλαιακπέο δείρλνπλ 190 βαζκνύο Κειζίνπ, θαη 

νύησ θαζεμήο... 

 

ηαμάηημα ηος LED  όηαν αναβοζβήνει για οποιοδήποηε λόγο: Πηέζηε ην 

πιήθηξν κία (1) θνξά. 

 

 

 

ΑΛΛΑΓΖ ΑΣΜΟΠΟΗΖΣΖ: 

 

Αλ ζέιεηε λα αηκίζεηε κε ηνλ ίδην αηκνπνηεηή (ρσξίο αιιαγή ηεο αληίζηαζεο ηνπ), 

θιεηδώζηε ηνλ Πξσηέα θαη ζηε ζπλέρεηα απνζπλδέζηε ηνλ αηκνπνηεηή. 

Δπαλαζπλδέζηε ηνλ αηκνπνηεηή όηαλ είζηε έηνηκνη, μεθιεηδώζηε ηνλ Πξσηέα θαη 

αηκίζηε! Αλ μεράζεηε λα θιεηδώζεηε ηνλ Πξσηέα πξηλ απνζπλδέζεηε ηνλ αηκνπνηεηή, 

ην πξάζηλν led ζα μεθηλήζεη λα αλαβνζβήλεη γηα λα ζαο ελεκεξώζεη όηη έρεηε μεράζεη 

λα θιεηδώζεηε ηνλ Πξσηέα. Έρεηε 6 δεπηεξόιεπηα γηα λα ηνλ θιεηδώζεηε πξηλ ν 

Πξσηέαο ράζεη ηηο ξπζκίζεηο ζαο. 

 

Αλ ζέιεηε λα αηκίζεηε κε δηαθνξεηηθό αηκνπνηεηή (ή λα αιιάμεηε ηελ αληίζηαζε 

ζηνλ ππάξρνληα αηκνπνηεηή), απνζπλδέζηε ηνλ παιηό αηκνπνηεηή ζαο θαη αθήζηε 

ηνλ Πξσηέα λα θιεηδώζεη κόλνο ηνπ. (Σν πξάζηλν led ζα αλαβνζβήζεη γηα 6 

δεπηεξόιεπηα θαη ζηε ζπλέρεηα ην κπιε led ζα παξακείλεη αλακκέλo γηα 2 

δεπηεξόιεπηα). Σώξα ζπλδέζεηε ηνλ λέν αηκνπνηεηή θαη μεθιεηδώζηε ηνλ Πξσηέα. 

Πεξηκέλεηε έσο όηνπ ν Πξσηέαο αληρλεύζεη ηνλ αηκνπνηεηή ζαο. Σν θόθθηλν led ζα 

αλαβνζβήλεη θαζώο ν Πξσηέαο ζα αληρλεύεη ηνλ αηκνπνηεηή ζαο θαη ε δηαδηθαζία ζα 

ηειεηώζεη όηαλ ην πνξηνθαιί led παξακείλεη αλακκέλν γηα δύν (2) δεπηεξόιεπηα. 

Απηό κπνξεί λα δηαξθέζεη από έλα (1) έσο ηξία (3) ιεπηά αλάινγα κε ηε 

ζεξκνθξαζία ηνπ αηκνπνηεηή ζαο. 

Δίζαη έηνηκνο λα αηκίζεηε θαη πάιη! 

 

 

 

ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΤΜΒΟΤΛΔ: 

 

Παξαθαιείζηε όπσο ιεηηνπξγείηε ηνλ Πξσηέα έσο ηνπο 230 βαζκνύο Κειζίνπ γηα λα 

έρεη αμηνπξεπή δηάξθεηα δσήο ε κπαηαξία ζαο. Δηδηθά γηα GG αηκνπνηεηέο (όπσο ε 

Πελειόπε), κπνξείηε λα απμήζεηε ηελ δηάξθεηα δσήο ηεο κπαηαξίαο κε ην λα ΜΖΝ 

αλνίγεηε πνιύ ηνλ έιεγρν πγξνύ. 

 

Κξαηήζηε ηα ζπεηξώκαηα θαη ηηο επαθέο θαζαξέο, αιιηώο ν Πξσηέαο ζαο δελ ζα 

ιεηηνπξγεί όπσο ζα πεξηκέλαηε. 

 

Οη ζπείξεο ηεο αληίζηαζεο ηνπ αηκνπνηεηή ζαο δελ ζα πξέπεη λα αγγίδνπλ ε κηα ηελ 

άιιε. 

 



Σα πόδηα ηεο αληίζηαζεο (ε απόζηαζε ηνπ πελίνπ κέρξη ηηο βίδεο πνπ ην ζπγθξαηνύλ) 

ζα πξέπεη λα είλαη ε κηθξόηεξε δπλαηή ή λα θαιύπηνληαη κε θπηίιη. 

 

Σν θπηίιη ζα πξέπεη λα είλαη ραιαξό όηαλ κπαίλεη αλάκεζα ζηηο ζπείξεο ηεο 

αληίζηαζεο. 

 

Κξαηήζηε όιεο ηηο ειεθηξηθέο ζπλδέζεηο ζαο ζθηρηέο. 

 

Αλ δείηε όηη ην πξάζηλν led αλαβνζβήλεη πην ζπρλά απ' όηη ζπλήζσο ζε λέν θπηίιη, 

κελ αλεζπρείηε. Γώζηε ζην θπηίιη ρξόλν γηα λα θνξεζηεί κε πγξό αλαπιήξσζεο. 

 

Σν ηειεπηαίν βήκα ηεο ζεξκνθξαζίαο (280 βαζκνί Κειζίνπ) είλαη πνιύ δπλαηό. Έηζη, 

ην πξάζηλν led ζα αλαβνζβήλεη πην ζπρλά από όηη ζηα κηθξόηεξα βήκαηα γηα λα 

απνηξέςεη θάςηκν ηνπ θπηηιηνύ θαη άζρεκε γεύζε. 

 

Αλ ν Πξσηέαο ζηακαηήζεη λα απνθξίλεηαη ρσξίο ιόγν, απνζπλδέζηε ηελ κπαηαξία, 

πεξηκέλεηε 3 δεπηεξόιεπηα θαη επαλαζπλδέζηε ηελ κπαηαξία. Γελ ζα ράζεηε θακία 

από ηηο ξπζκίζεηο ζαο. 

 

Ο Πξσηέαο ειέγρεη από θαηξό ζε θαηξό ηελ αληίζηαζε ηνπ αηκνπνηεηή ζαο. Όηαλ 

μεθηλήζεη απηή ε δηαδηθαζία παξαθαιώ κελ ηελ δηαθόπηεηε. Θα είζηε έηνηκνη λα 

αηκηζεηε θαη πάιη, όηαλ ην πνξηνθαιί led παξακείλεη αλακκέλν γηα δύν (2) 

δεπηεξόιεπηα. 

 

Φάζκα ζπξκάησλ ηηηάληνπ πνπ ζπληζηώληαη γηα αηκνπνηεηέο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ κε ηνλ Πξσηέα: 0,20 mm - 0,50 mm. 

 

 

 

ΑΛΛΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΠΛΑΚΔΣΑ (V.I.R.): 

 

1. Αλίρλεπζε αηκνπνηεηή. 

 

2. Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο αηκνπνηεηή. 

 

3. Έιεγρνο κπαηαξίαο. 

 

4. Λεηηνπξγία θιεηδώκαηνο. 

 

5. Απνθνπή ζε 15 δεπηεξόιεπηα. 

 

6. Πξνζηαζία από βξαρπθύθισκα. 

 

7. Πξνζηαζία από αληίζηξνθε ηνπνζέηεζε ηεο κπαηαξίαο. 

 

8. Πξνζηαζία ππεξεθθόξηηζεο ηεο κπαηαξίαο. 

 

9. Θεξκηθή παξαθνινύζεζε. 

 

10. Ο αηκνπνηεηήο δελ ιεηηνπξγεί θαηά ηελ δηάξθεηα ξπζκίζεσλ. 



 

11. Λεηηνπξγία κε 1x3,7 volt κπαηαξία, κε 2x3,7 volt κπαηαξίεο θαη κε κπαηαξίεο 2x3 

volt. 

 

12. Γηαηήξεζε ξπζκίζεσλ ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο εθηόο ηεο αιιαγήο ηνπ 

αηκνπνηεηή. 

 

13. 8,8 ampere αλώηαην όξην ξεύκαηνο. 

 

14. 8 volt αλώηαην όξην ηάζεο. 

 

15. θάζκα αληηζηάζεσλ: 0,45-1,35 Ohm. 

 

16. Σν κηθξόηεξν θαη ιεπηόηεξν ειεθηξνληθό PCBA ζήκεξα. 

 

17. Σν ειεθηξνληθό ηνπνζεηείηαη θαη εμάγεηαη από ηνλ Πξσηέα όπσο ε SIM θάξηα 

ελόο θηλεηνύ ηειεθώλνπ (δελ ππάξρνπλ πνπζελά θαιώδηα κεηαθνξάο ξεύκαηνο). 

 

18. Καζαξά κεραληθό θνπκπί. Γελ ππάξρεη ειεθηξνληθό θνπκπί ζην V.I.R.). 

 

19. Πέληε ρξώκαηα νδήγεζεο. 

 

20. Απηόκαηε εμηζνξξόπεζε ηεο κπαηαξίαο: Ο Πξώηεο αηκίδεη ρσξίο λέεο ξπζκίζεηο 

έσο όηνπ ε κπαηαξία θηάζεη ζηα 3,45 volt. 

 

21. Δλεκέξσζε γηα επαλαπιήξσζε ηνπ αηκνπνηεηή ζαο κε πγξό. 

 

22. Αηκίδεη ζηελ ζσζηή ξπζκηζκέλε ζεξκνθξαζία ζε όια ηα πεξηβάιινληα (πνιύ 

δεζηό - πνιύ θξύν). 

 

23. Δλεκέξσζε γηα ρακειή θόξηηζε ή πιήξσο απνθνξηηζκέλε κπαηαξία. 

 

24. Μέγηζηε ηζρύο V.I.R.: 30watts. 


