




GPS

Φακός

Μεγάλο παιχνίδι

Ρολόι τοίχου

Ασύρματο ποντίκι

Ultimate lithium
Για συσκευές υψηλής τεχνολογίας, 
ιδανικές είναι οι μπαταρίες με 
μεγάλη αντοχή όπως οι μπαταρίες 
λιθίου Ultimate Lithium.

• Έως 11 φορές μεγαλύτερη διάρκεια
• 33% πιο ελαφριές για εύκολη μεταφορά
• Τεσταρισμένη σε ακραίες θερμοκρασίες
• Κατασκευή κατά των διαρροών

Max pοwer seal
Για τον φακό σου πρέπει να έχεις 
τη σιγουριά ότι δεν θα σε αφήσει τη 
στιγμή που τον χρειάζεσαι. Γι’ αυτό σου 
προτείνουμε την τεχνολογία Power Seal.

• με διάρκεια έως και 10 χρόνια
• προστασία κατά των διαρροών υγρών

Eco Advanced Long lasting Power
Δεν θες να αλλάζεις κάθε τρεις και λίγο την μπαταρία 
στα παιχνίδια των παιδιών! Γι’ αυτό προτίμησε την έξτρα 
ενέργεια της Eco Advanced, με έως και 80% μεγαλύτερη 
διάρκεια ζωής σε σχέση με τις απλές αλκαλικές.

Alkaline power
Για συσκευές με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, σου 
προτείνουμε τις αξιόπιστες αλκαλικές μπαταρίες 
Energizer, που κυκλοφορούν και σε family pack για 
ακόμα μεγαλύτερη οικονομία.

Energizer extreme
Για τις απαιτητικές συσκευές, όπως 
είναι το ποντίκι, θέλεις extreme 
ενέργεια. Οι Energizer Extreme είναι 
ιδανικές.

• 4 επαναφορτιζόμενες = έως και
3.200 αλκααλικές

• 6 φορές μεγαλύτερη διάρκεια σε
ψηφιακές μηχανές

• Επαναφορτίζονται εκατοντάδες φορές
• Διαρκούν έως και 1 χρόνο όταν

δεν χρησιμοποιούνται

Ιδανική μπαταρία για την συσκευή σας



Τηλεχειριζόμενο αυτοκινητάκι

Βιντεοκάμερα

Ασύρματο τηλέφωνο

Αριθμομηχανή

Ρολόι

Energizer power plus
Σε συσκευές που χρησιμοποιείτε 
καθημερινά, οι Power Plus είναι η 
αξιόπιστη και οικονομική λύση, μιας 
και αλλάζετε λιγότερες μπαταρίες. 

• 4 επαναφορτιζόμενες = έως και 2.400
αλκααλικές

• Έχουν 4 φορές μεγαλύτερη διάρκεια σε
ψηφιακές μηχανές

• Επαναφορτίζονται εκατοντάδες φορές

Energizer precision
Για συσκευές υψηλής κατανάλωσης 
ενέργειας, η Precision είναι η πιο 
καινοτόμα μπαταρία που διατίθεται 
σήμερα.

• 7 φορές μεγαλύτερη διάρκεια σε
ψηφιακές φωτ/κές μηχανές

• Εκατοντάδες κύκλοι επαναφόρτισης
• Παραμένει φορτισμένη για 1 χρόνο
• Κατάλληλη για high drain συσκευές

Energizer universal
Ιδανική επαναφορτιζόμενη μπαταρία: Energizer Universal 
Σίγουρα υπάρχουν συσκευές που χρησιμοποιείς τακτικά και 
δεν καταναλώνουν πολλή ενέργεια. Για αυτές, προτίμησε τις 
Universal που σου προσφέρουν σημαντική οικονομία.

Energizer electronics
Για βιβλία, ηλεκτρονικές ατζέντες, ηλεκτρονικά & 
κλασικά παιχνίδια, προσωπική φροντίδα, αριθμομηχανές, 
εισόδους χωρίς κλειδί, τηλεχειριστήρια γκαράζ, ψηφιακά 
θερμόμετρα, πιεσόμετρα, υγεία κατ’ οίκον.

Multi drain energizer χωρίς υδράργυρο
Διάρκεια ζωής 7 ετών στο ράφι; Κι όμως, ναι! 
Για διάφορες συσκευές οικιακής χρήσης οι 
μπαταρίες Multi Drain είναι κορυφαίες στην 
κατηγορία τους!



Η Energizer® βρίσκεται στην πρώτη 
γραμμή της βιομηχανίας μπαταριών 
από τότε που εφηύρε την πρώτη 
μπαταρία στον κόσμο το 1896. Χάρη 
στη βούλησή μας για καινοτομία σε 
συνδυασμό με την αμείωτη προσήλωσή 
μας στις αρχές της αποδοτικότητας και 
της υπευθυνότητας, έχουμε κατακτήσει 
την κορυφή της αγοράς των οικιακών 
μπαταριών με τις εξειδικευμένες και τις 
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μας να 
είναι πρώτες σε πωλήσεις παγκοσμίως. 

Η Energizer® σας προσφέρει θετική 
και αξιόπιστη ενέργεια μέσω των προϊ-
όντων της. Από τις αλκαλικές μπαταρί-
ες καθημερινής χρήσης, τις μπαταρίες 
μεγάλης διάρκειας και υψηλής από-
δοσης της σειράς Max με τεχνολογία 
PowerSeal, τις μπαταρίες λιθίου ΑΑ 
και ΑΑΑ υψηλής απόδοσης με τη με-
γαλύτερη διάρκεια ζωής παγκοσμίως 
αποδεδειγμένα, μέχρι τις ασύγκριτης 
ποιότητας μπαταρίες ειδικής χρήσης 
αλλά και τις επαναφορτιζόμενες μπα-
ταρίες με ανεπανάληπτες ενεργειακές 
αποδόσεις.



Η Energizer EcoAdvanced®, είναι η πρώτη αλκαλική μπαταρία στον κόσμο που γίνεται με 
ανακυκλωμένες μπαταρίες και διατηρεί υψηλό χρόνο λειτουργίας.
Η επαναστατική τεχνολογία και οι αποκλειστικές συνεργασίες της επιστημονικής 
ομάδας της Energizer® πραγματοποίησαν μια ιδέα που δεν ήταν εφικτή για δεκαετίες 
δημιουργώντας τη μοναδική μπαταρία στον κόσμο από 4% ανακυκλωμένες μπαταρίες και 
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από όλες τις αλκαλικές μπαταρίες.

AA ‒ Ε91 AAA ‒ Ε92 9V ‒ 522

Eco advanced



AA ‒ Ε91

C ‒ Ε93 D ‒ Ε95 9V ‒ 522

AAA ‒ Ε92

Σχεδιασμένη να προστατεύει τις συσκευές σας από 
καταστροφικές διαρροές μέχρι και 2 χρόνια μετά από 
πλήρη χρήση.

Διατηρεί την αξιόπιστη ενέργεια για τις καθημερινές σας 
συσκευές και παρέχει ενέργεια μεγάλης διάρκειας όταν τη 
χρειάζεστε.
Αποτελεί τη πρώτη μπαταρία χωρίς ψευδάργυρο 
παγκοσμίως.

Ενέργεια μεγάλης διάρκειας χωρίς διαρροές

Max



AA ‒ Ε91

C ‒ Ε93

AA ‒ SHP10 AAA ‒ SHP10

D ‒ Ε95 9V ‒ 522

AAA ‒ Ε92

Οι μπαταρίες Energizer  Alkaline Power προσφέρουν την 
ποιότητα μίας παγκοσμίως ηγετικής μάρκας μπαταριών 
για τις βασικές ενεργειακές ανάγκες σας. Αποκτήστε την 
εξειδίκευση της επωνυμίας Energizer®

σε προσιτή τιμή, για ενέργεια που διαρκεί. Επιπλέον, 
οι μπαταρίες Energizer® Alkaline Power έχουν εξαίρετη 
αντίσταση στις διαρροές.

Ενέργεια μεγάλης διάρκειας για τις συσκευές που χρησιμοποιείτε καθημερινά

Alkaline power



AA ‒ E91 C ‒ E93

AA ‒ 1015 C ‒ 1035 D ‒ 1050 9V 4.5V

D ‒ E95 9V ‒ 522AAA ‒ E92

Mπαταρίες άνθρακα ψευδαργύρου

Ειδικής χρήσης

Ecoli

Eveready



AA ‒ 1300mAh AA ‒ 2300mAh

AA ‒ 2300mAh

AAA ‒ 500mAh AAA ‒ 800mAh AAA ‒ 700mAh

AA ‒ 700mAh

AA ‒ 2000mAh

Η μπαταρία Energizer® Power Plus είναι η επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία γενικής χρήσης που μπορείτε να χρησιμοποιείτε 
τακτικά σε όλες τις καθημερινές συσκευές σας.

Σας παρέχει αξιόπιστη ενέργεια ενώ εξοικονομείτε χρήματα 
και μειώνετε τα απορρίμματα μιας και αλλάζετε λιγότερες 
μπαταρίες.

Αξιόπιστες, επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για τις συσκευές που χρησιμοποιείτε καθημερινά

Universal Extreme Power plus

Rechargeable



Empty value charger

Mini charger 2ΑAΑ

Maxi charger & 4AA 2000 mAh 

Ο φορτιστής Energizer® είναι ο ιδανικός ταχυφορτιστής μπαταριών. Μπορείτε να 
τον χρησιμοποιήσετε στο σπίτι ή να τον πάρετε μαζί σας όπου κι αν πάτε. 

• Φορτίζει μέχρι τέσσερις μπαταρίες AA ή AAA σε μόλις μία ώρα.
• Φορτίζει μπαταρίες στο σπίτι και στο αυτοκίνητο.
• Η ενδεικτική λυχνία φόρτισης LED σας ενημερώνει όταν οι μπαταρίες
φορτιστούν. 
• Μπορείτε να τον παίρνετε μαζί σας στο εξωτερικό καθώς η τάση παγκόσμιας
κάλυψης τον καθιστά ιδανικό για φορτιστή ταξιδίων.

Ο φορτιστής διαθέτει επίσης πιστοποίηση Energy Star.

Ο φορτιστής Energizer® Mini Charger είναι ιδανικός όταν βρίσκεστε εν κινήσει και 
όταν δεν χρειάζεται να φορτίσετε πολλές μπαταρίες ταυτόχρονα. Ο εξαιρετικά 
συμπαγής φορτιστής μπαταριών είναι κομψός και ελαφρύς, έτσι είναι ο ιδανικός 
σύντροφος στα ταξίδια σας μιας και διατηρεί σε λειτουργία όλες τις συσκευές σας, 
όπου και εάν πηγαίνετε. 

• Φορτίζει μία ή δύο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AA ή AAA κατά τη διάρκεια
της νύχτας.

• Η ένδειξη κατάστασης φόρτισης σας ενημερώνει όταν οι μπαταρίες φορτιστούν.
• Ηλεκτροδοτείται από την κύρια ηλεκτρική παροχή.
• Μπορείτε να τον παίρνετε μαζί σας στο εξωτερικό καθώς η τάση παγκόσμιας

κάλυψης τον καθιστά τον ιδανικό φορτιστή ταξιδιών.

Ο φορτιστής διαθέτει επίσης πιστοποίηση Energy Star.

Ο φορτιστής Energizer® Maxi Charger είναι ένας πολύ οικονομικός φορτιστής 
μπαταριών καθημερινής χρήσης για όλες τις απαραίτητες συσκευές σας. Ο 
βελτιωμένος φορτιστής Energizer® Maxi Charger διαθέτει εύχρηστες έγχρωμες 
ενδείξεις που δείχνουν ανά πάσα στιγμή στους καταναλωτές την κατάσταση των 
AA και AAA μπαταριών τους κατά τη διαδικασία φόρτισης. 

• Φορτίζει μέχρι τέσσερις μπαταρίες AA ή AAA κατά τη διάρκεια της νύχτας.
• Η ένδειξη κατάστασης φόρτισης LED σας ενημερώνει όταν οι μπαταρίες
φορτιστούν.
• Ο μηχανισμός αυτόματης διακοπής σημαίνει ότι αποφεύγετε την υπερφόρτιση.
• Ηλεκτροδοτείται από την κύρια ηλεκτρική παροχή.

Chargers



Procharger 4AA 2000 mAh

Universal

Με την έξυπνη τεχνολογία, ο φορτιστής Energizer® Pro-charger σας ενημερώνει:

• πότε οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σας θα φορτιστούν πλήρως, για να τις
αφήνετε

στον φορτιστή περισσότερο αν χρειάζεται
• πόσο φορτισμένες είναι οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σας, για να έχετε πάντα

την ενέργεια που χρειάζεστε
• εάν οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σας μπορούν ακόμη να φορτιστούν,

για να γνωρίζετε πότε να τις αλλάξετε
• πότε μία μη επαναφορτιζόμενη ή παλιά μπαταρία βρίσκεται μέσα στον φορτιστή,

εμφανίζοντας αμέσως ένα κόκκινο X

Ο φορτιστής Energizer® Pro-charger φορτίζει τέσσερις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 
AA, ή AAA, σε 3 έως 6 ώρες.  Ηλεκτροδοτείται από την κύρια ηλεκτρική παροχή 
και, με την ενσωματωμένη προστασία υπερφόρτωσης, μεγιστοποιεί τον κύκλο των 
στοιχείων.
Ο φορτιστής Energizer® Pro-charger διαθέτει επίσης πιστοποίηση Energy Star.

Ο φορτιστής Energizer® Universal Charger είναι ο ιδανικός, ευέλικτος φορτιστής μπαταριών 
για όλη την οικογένεια. Φορτίζει τα πέντε πιο δημοφιλή μεγέθη μπαταριών ώστε να έχουν 
όλη την ενέργεια που χρειάζονται.

• Φορτίζει επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AA, AAA, C, D και 9 V.
• Ο ευανάγνωστος μετρητής ενέργειας μπαταριών ενημερώνει για τον βαθμό πληρότητας

των μπαταριών και πότε αυτές είναι πλήρως φορτισμένες.
• Παρέχει γρήγορη και ασφαλή φόρτιση για μπαταρίες AA ή AAA από 3 έως 5 ώρες.
• Ηλεκτροδοτείται από την κύρια ηλεκτρική παροχή.

Chargers



Εδώ και δεκαετίες η Energizer® είναι ένας παγκόσμιος 
ηγέτης στις μπαταρίες για μικρές ηλεκτρονικές συσκευές. 
Έτσι, μπορείτε να βασιστείτε στη μηχανική ακριβείας 

των μπαταριών για να ηλεκτροδοτείτε όλες τις μικρές 
ηλεκτρονικές συσκευές σας, από μετρητές σακχάρου μέχρι 
τα απλούστερα παιχνίδια.

Μικρό μέγεθος, μεγάλη ισχύς

CR2032 CR2450 A76 E90CR2430 A27

EPX625G A544 189E11A

CR1220CR1632 CR2012CR1620

EL123AP 2CR5CR2 CR1616CR2016 CR2025

Specialties



Ακουστικών

315 317 319 321 329 335 337 341

346 357-303 361-362 364-363 370-371 373 377-376 379

386-301 389-390 391-381 384-392 393 394-380 395-399 396-397

Εδώ και δεκαετίες η Energizer® είναι ένας παγκόσμιος 
ηγέτης στις μπαταρίες για μικρές ηλεκτρονικές συσκευές. 
Έτσι μπορείτε να βασιστείτε στη μηχανική ακριβείας 

των μπαταριών για να ηλεκτροδοτείτε όλες τις μικρές 
ηλεκτρονικές συσκευές σας, από μετρητές σακχάρου μέχρι 
τα απλούστερα παιχνίδια.

Μικρό μέγεθος, μεγάλη ισχύς

Ωρολογίων



Στόχος της Energizer® είναι να βελτιώνει την ποιότητα ζωής 
των ανθρώπων παρέχοντας διορατικές και καινοτόμες 
λύσεις φωτισμού. Η Energizer είναι πρωτοπόρος στη 
βιομηχανία φορητού φωτισμού από το 1898, όταν ο 
ιδρυτής της εταιρείας Conrad Hubert εφηύρε τον πρώτο 
φακό χειρός στον κόσμο. Από την είσοδό της στην αγορά 
LED μέχρι την ανάπτυξη της τεχνολογίας Light Fusion, η 
Energizer πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις, τόσο σε επίπεδο 
τεχνικής όσο και επιδόσεων. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια, 
η Energizer® αυξάνει τον πήχη της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας με γνώμονα αποκλειστικά και μόνο 
τον καταναλωτή. 

Η γκάμα των προϊόντων της Energizer® ικανοποιεί 
όλες τις προσδοκίες με προϊόντα ανθεκτικά, αξιόπιστα 
και εύχρηστα, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα 
εφαρμογών φωτισμού, από τις στοιχειώδεις ανάγκες 
στο σπίτι μέχρι τις πλέον απαιτητικές δραστηριότητες 
στην εργασία και σε εξωτερικούς χώρους. Άξονες 
της φιλοσοφίας μας είναι η υπευθυνότητα και η 
δημιουργικότητα με γνώμονα τον άνθρωπο και τον 
πλανήτη. Χάρη στην παγκόσμια πολιτική μας υπέρ της 
χρήσης ανανεώσιμων υλικών συσκευασίας έχουμε ήδη 
μειώσει τη χρήση πλαστικού σε ποσοστό που υπερβαίνει
το 90%. Aυτό είναι θετική ενέργεια!

Booklight

Metal light

 Pocket light

Hi-tech led 
μπρελόκ

Φακοί

Οικιακής χρήσης

Pocket metal light Magnet led



Εξωτερικής χρησης

2 ΙΝ 1 Lantern

Vision HD

Αδιάβροχος
2AA

Universal
headlight

Fusion Compact 
led

Camping light

Εργασίας

Rubber impact
2AA

Hardcase proMetal Led Value metal



ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Μια μπαταρία είναι στην ουσία μια μικροσκοπική μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας μέσω μιας χημικής αντίδρασης. Οι μπαταρίες ξηρού στοιχείου (αλκαλικές) 
διαφέρουν ποικιλοτρόπως, αλλά όλες αποτελούνται από τα ίδια βασικά μέρη.

Δοχείο

Άνοδος

Κάθοδος

Ηλεκτρόδια

Συλλέκτης

Διαχωριστικό

Ηλεκτρολύτης

Είναι το χαλύβδινο περίβλημα που 
περικλείει τα ηλεκτρόδια.

Ηλεκτρόδιο από σκόνη ψευδαργύρου. 
Σε αντίθεση με την κάθοδο η οποία 

ανάγεται, η άνοδος οξειδώνεται κατά την 
ηλεκτροχημική αντίδραση.

Ηλεκτρόδιο κατασκευασμένο από 
διοξείδιο μαγγανίου και άνθρακα 

το οποίο ανάγεται κατά την 
ηλεκτροχημική αντίδραση.

Εκεί συμβαίνει η ηλεκτροχημική 
αντίδραση.

Ακίδα από ορείχαλκο που βρίσκεται στο μέσον 
του στοιχείου και μεταφέρει ηλεκτρικό ρεύμα στο 

εξωτερικό κύκλωμα.

Μη υφασμένο, ινώδες υφασμάτινο 
υλικό που παρεμβάλλεται μεταξύ 

των ηλεκτροδίων.

Διάλυμα υδροξειδίου του καλίου σε 
νερό το οποίο χρησιμεύει ως μέσο για 

τη μεταφορά των ιόντων εντός του 
στοιχείου. Είναι, επίσης, ο αγωγός του 

ιοντικού ρεύματος εντός της μπαταρίας.

Πώς λειτουργούν οι μπαταρίες



Σωστή αποθήκευση και χειρισμός των μπαταριών.

ΠΡΕΠΕΙ να διαβάζετε τις οδηγίες στη συσκευή σας πριν 
τοποθετήσετε τις μπαταρίες. Να χρησιμοποιείτε μόνο το 
μέγεθος και τον τύπο μπαταριών που καθορίζονται στις 
οδηγίες.

ΠΡΕΠΕΙ να εισάγετε τις μπαταρίες σωστά. Τηρείτε 
τα σύμβολα που υποδεικνύουν τον σωστό τρόπο 
τοποθέτησης του θετικού (+) και αρνητικού (-) πόλου των 
μπαταριών.

ΠΡΕΠΕΙ να διατηρείτε καθαρές τις επιφάνειες των 
επαφών των μπαταριών τρίβοντάς τις απαλά με ένα 
καθαρό πανί.

ΠΡΕΠΕΙ να αφαιρείτε αμέσως τις εξαντλημένες μπαταρίες 
από τη συσκευή και να τις απορρίπτετε σωστά.

ΠΡΕΠΕΙ να αφαιρείτε όλες τις μπαταρίες από τη συσκευή 
ταυτόχρονα και να τις αλλάζετε με καινούργιες μπαταρίες 
ίδιου μεγέθους και τύπου.

ΠΡΕΠΕΙ να διαφυλάσσετε τη διάρκεια λειτουργίας της 
μπαταρίας απενεργοποιώντας τη συσκευή και αφαιρώντας 
τις μπαταρίες όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή και δεν 
αναμένετε να την χρησιμοποιήσετε για μεγάλη χρονική 
περίοδο.

ΠΡΕΠΕΙ να τηρείτε τη σωστή αποθήκευση των μπαταριών, 
διατηρώντας τις μπαταρίες σε δροσερό και στεγνό μέρος 
σε κανονική θερμοκρασία δωματίου. Δεν είναι απαραίτητο 
να αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε ψυγείο.

ΜΗ φυλάσσετε τις μπαταρίες, ειδικά τις μικρές μπαταρίες 
και τις μπαταρίες τύπου νομίσματος, σε μέρη που 
φθάνουν τα παιδιά. Εάν τις καταπιούν, οι μπαταρίες τύπου 
νομίσματος μπορούν να σφηνώσουν στον οισοφάγο, όπου 
μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο 
σε μόλις δύο ώρες.

ΜΗΝ απορρίπτετε τις μπαταρίες στη φωτιά - μπορεί να 
προκληθεί διαρροή ή ρήξη.

ΜΗΝ αποσυναρμολογήσετε, συνθλίψετε, διατρυπήσετε 
ή, με οποιονδήποτε τρόπο, προκαλέσετε ζημιά στις 
μπαταρίες. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή ή ρήξη.

ΜΗ μεταφέρετε ελεύθερες μπαταρίες στην τσέπη ή στην 
τσάντα σας μαζί με μεταλλικά αντικείμενα όπως κέρματα, 
συνδετήρες, κ.λπ. Μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα 
της μπαταρίας και υψηλή παραγωγή θερμότητας ή 
διαρροή.

ΜΗΝ επαναφορτίσετε μία μπαταρία εκτός κι αν 
είναι επισημασμένη ως «επαναφορτιζόμενη». Εάν 
προσπαθήσετε να επαναφορτίσετε μη επαναφορτιζόμενη 
(πρωτεύουσα) μπαταρία, μπορεί να προκληθεί διαρροή ή 
ρήξη. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες 
αλκαλικές μπαταρίες σε φορτιστές μπαταριών νικελίου 
υδριδίου
μετάλλου.

ΜΗ φυλάσσετε μπαταρίες ή συσκευές που 
τροφοδοτούνται με μπαταρίες σε ζεστά μέρη - οι 
αυξημένες θερμοκρασίες μπορούν να οδηγήσουν σε 
απώλεια της χωρητικότητας, διαρροή ή ρήξη.

ΜΗ χρησιμοποιείτε παλιές και καινούργιες μπαταρίες 
μαζί. 
Μη χρησιμοποιείτε διαφορετικούς τύπους ή μάρκες 
μπαταριών.
Αυτό μπορεί να προκαλέσει διαρροή ή ρήξη, έχοντας ως 
αποτέλεσμα τον προσωπικό τραυματισμό ή τη ζημιά σε 
ιδιοκτησία.

ΜΗ δίνετε μπαταρίες σε μικρά παιδιά.

Φροντίδα μπαταριών



Ο σωλήνας που περιβάλλει τα μέρη του φακού, συμπεριλαμβανομένων των 
μπαταριών και της λάμπας (λυχνία).Θήκη1

Ένα πολύ λεπτό ελατήριο ή λωρίδα μετάλλου (συνήθως χαλκός ή ορείχαλκος) 
που είναι τοποθετημένο σε ολόκληρο τον φακό, το οποίο δημιουργεί την 
ηλεκτρική σύνδεση μεταξύ των διαφόρων μερών - μπαταρία, λάμπα και 
διακόπτη. Αυτά τα μέρη άγουν ηλεκτρισμό και ολοκληρώνουν το κύκλωμα.

Επαφές2

Η ροή του ηλεκτρισμού ενεργοποιείται όταν πατάτε τον διακόπτη στη θέση 
ON και σας παρέχει φως. Η ροή του ηλεκτρισμού «σπάει» όταν θέτετε τον 
διακόπτη στη θέση OFF και συνεπώς το φως σβήνει.

Διακόπτης3

Ένα πλαστικό μέρος, επικαλυμμένο με ένα λαμπερό αλουμινένιο στρώμα, 
ακουμπά γύρω από τη λάμπα (λυχνία) και ανακατευθύνει τις ακτίνες του 
φωτός ώστε να παρουσιάζεται μία σταθερή δέσμη φωτός, η οποία είναι το 
φως που βλέπετε να εκλύεται από τον φακό.

Ανακλαστήρας4

Ο φακός είναι το διάφανο, πλαστικό μέρος που βλέπετε στο μπροστινό 
μέρος του φακού και προστατεύει τη λάμπα. Καθώς η λάμπα είναι 
κατασκευασμένη από γυαλί, μπορεί να σπάσει εύκολα.

Φακός6

Όταν ενεργοποιηθούν, οι μπαταρίες είναι η ηλεκτρική πηγή για τον φακό σας.Μπαταρίες7

Η πηγή φωτός του φακού. Στους περισσότερους φακούς η λάμπα είναι 
είτε μια δίοδος με νήμα βολφραμίου (λυχνία πυράκτωσης) είτε μια δίοδος 
φωτοεκπομπής (λυχνία στερεάς κατάστασης), επίσης γνωστή ως LED. Το 
νήμα βολφραμίου ή το LED λάμπουν όταν ρέει ηλεκτρικό ρεύμα μέσα τους 
και έτσι παράγουν ορατό φως. Το βολφράμιο είναι ένα φυσικό στοιχείο και 
το νήμα βολφραμίου ένα πολύ λεπτό σύρμα. Οι λάμπες βολφραμίου πρέπει 
να αντικατασταθούν όταν σπάσει το νήμα βολφραμίου. Ένα LED περιέχει 
έναν πολύ μικρό ημιαγωγό (δίοδο) που ενθυλακώνεται σε εποξείδιο και αυτό 
το μέρος εκλύει φως όταν ρέει ηλεκτρισμός μέσα του. Τα LED στους φακούς 
θεωρούνται ευρέως ως «άθραυστα» και δεν αντικαθίστανται - είναι λάμπες 
μίας ζωής.

Λάμπα5
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Πώς λειτουργούν οι φακοί



ΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΤΩΝ ΦΑΚΩΝ
Πώς να φροντίσετε τον φακό σας.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΕ τον φακό σας σε στεγνό, δροσερό μέρος 
το οποίο είναι εύκολα προσιτό σε περίπτωση ανάγκης ή 
διακοπής ρεύματος.

ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ τις μπαταρίες από τον φακό ή το φανάρι σας 
κάθε λίγους μήνες, εάν δεν τα χρησιμοποιείτε για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Έτσι εξασφαλίζετε ότι οι μπαταρίες 
τους είναι ανά πάσα στιγμή καινούργιες και λειτουργικές 
και αποφεύγετε τις διαρροές.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ τους φακούς σε διάφορα σημεία στο σπίτι 
και στο αυτοκίνητό σας – σε ντουλάπια ή συρτάρια κοντά 
στο κρεβάτι σας και στο ντουλαπάκι του συνοδηγού – για 
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

ΦΡΟΝΤΙΖΕΤΕ να φυλάσσετε δίπλα στον φακό σας μία 
κλειστή συσκευασία μπαταριών Energizer®. Συμβαίνει 
συχνά να συνειδητοποιείτε την τελευταία στιγμή ότι οι 
μπαταρίες δεν έχουν αλλαχθεί ή ότι τα παιδιά έχουν 
αφαιρέσει τις μπαταρίες για να τις χρησιμοποιήσουν 
σε παιχνίδια. Φυλάσσοντας μία κλειστή συσκευασία 
μπαταριών στο σημείο όπου αποθηκεύετε τον φακό σας, 
θα είστε σίγουροι ότι δεν θα μείνετε ποτέ στο σκοτάδι.

ΜΗΝ αποθηκεύετε τον φακό σας σε υψηλές 
θερμοκρασίες. Κάτι τέτοιο μπορεί να επιταχύνει 
τη φθορά του, λόγω διαρροής των μπαταριών για 
παράδειγμα. 

ΜΗΝ αφήνετε τον φακό σας κάτω από το κάθισμα του 
αυτοκινήτου σας ή εκτεθειμένο στο άμεσο ηλιακό φως.

Φροντίδα φακών




