AKKUMULÁTOR TÖLTŐ – 93138
Model number: 01.54.120
Input: AC 230V
Output: DC 12V 12A (RMS)
Ampermérő.
Túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem.

A termék üzemeltetése előtt figyelmesen tanulmányozza a felsorolt figyelmeztetéseket, mindig tartsa be a gyártó
által javasoltakat!
Ezt a készüléket nem szánták csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal vagy
ismeretekkel rendelkező személyek általi használatra (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha egy olyan
személy felügyeli vagy tájékoztatja őket a készülék használatát illetően, aki egyben felelős a biztonságukért.
Ne engedjen gyermeket bekapcsolt és működésben lévő berendezés közelébe!
FIGYELEM! 15 Ah-nál kisebb és 80 Ah-nál nagyobb teljesítményű akkumulátort ne töltsön a készülékkel!
Minden esetben kövesse és tartsa be a jármű és az akkumulátor gyártójának előírásait!
TÖLTÉS
1. Vegye le az akkumulátor cellazáró sapkáit. (Gondozásmentes, zártcellás akkumulátornál ez a műveletet
szükségtelen, ne erőltesse!)
2. Ellenőrizze az akkumulátor elektrolit szintjét, ha szükséges töltse fel ioncserélt vízzel a jelölésig. (Amennyiben
ez nem látható, a folyadéknak el kell lepnie a cellákat, de maximum a beöntő nyílás alsó pereméig tölthető!)
3. Először csatlakoztassa a piros csipeszes kábelt – pozitív pólus.
4. Ezután csatlakoztassa a fekete csipeszes kábelt – negatív pólus.
5. Csatlakoztassa a készüléket egy 230V/50Hz elektromos hálózati aljzathoz.
6. A töltés időtartama nagymértékben függ az akkumulátor állapotától.
7. Miután befejezte a töltést, húzza ki a hálózati csatlakozódugót a konnektorból.
8. Először a fekete csipeszt vegye le az akkumulátorról.
9. Ezt követően vegye le a piros csipeszt is az akkumulátorról.
10. Helyezze vissza az akkumulátor cellazáró kupakjait és ügyeljen a megfelelő rögzítésre.
FIGYELEM
Töltéskor a helytelen – fordított polaritású – csatlakoztatás kísérlet esetén, a berendezés védelmét ellátó
beépített biztosíték kisül. Ennek cseréjét követően ismét használható a készülék. A biztosíték kizárólag
ugyanolyan típusúra cserélhető, mint amilyennel a gyártó szállította.
Túlterhelés esetén a termikus biztosíték automatikusan lekapcsolja a készüléket, szüneteltetve a töltést. Miután
megfelelően lehűlt a biztonságos üzemelési hőmérsékletre, a töltés automatikusan folytatódik.
A készülék – az esetleges tisztításon kívül – egyéb karbantartást nem igényel.
Az AKKUMULÁTORTÖLTŐ hibamentes működéséért a 49/2003 (VII.30.) sz. GKM valamint a 151/2003 (IX.22.) sz.
Kormányrendeletek alapján a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint az eladás napjától számított 12 hónapig terjedő
jótállást biztosítunk. Szavatossági idő két év.
A gyári csomagolás megőrzése a jótállás érvényesítésének nem feltétele, az esetleges szállítás miatt azonban javasolt.
Gyártó: 4CARS s.r.o. Kosice 1 041 01 Rozvojova 2/2343
Származási hely: Kína

JÓTÁLLÁSI JEGY

Vállalkozás [1] neve és címe: ..............................................................................
.........................................................................................................................
Termék megnevezése: ..............................................................................................
......................................................................................................................................
Termék típusa:..........................................................................................................
Termék gyártási száma (amennyiben van): ..........................................................
Gyártó neve és címe :
4CARS s.r.o. Rozvojova 2/2343 Košice 1 040 01
Vásárlás időpontja:............................................................................................
A termék fogyasztó részére való átadásának vagy (amennyiben azt a vállalkozás,
illetve annak megbízottja végzi) az üzembe helyezés* időpontja:
(*a megfelelő aláhúzandó)

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

_____________________________________________________________________
[1] A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval
kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez.

