MVA818
Használati utasítás az akkumulátortöltő helyes használatához
A termék tulajdonságai:
-

a töltendő akkumulátor kapacitásának automatikus meghatározása, a töltőáram mértékének helyes
beállítása érdekében

-

LED-s kijelzés

-

rövidzárlat elleni védelem

-

nem alkalmas tartós töltésre, mivel kb. 48 órás töltés után (vagy ha az akkumulátort hamarább
feltöltötte) kikapcsol és újból el kell indítani, kihúzva a hálózati csatlakozóból és visszadugva

Akkumulátor kapacitása

Töltőáram

Kisebb, mint 3Ah

0,5 – 2A

3Ah~15Ah

2 - 3A

Nagyobb, mint 15Ah

3A

További paraméterek:
-

Bemeneti feszültség: 110~240V AC, 50/60 Hz

-

Kimenő töltőáram erőssége: 0,5 – 3A

-

Használható 6V / 12V feszültséggel rendelkező hagyományos ólom-savas és gondozásmentes
akkumulátorok töltéséhez

-

A színes LED jelzései:
PIROS>Töltés

ZÖLD>Az akku teljesen feltöltve

-

Méretek: hosszúság 150 mm, szélesség 73 mm, magasság 52 mm

-

Súlya: 380g

VILLOG>Polaritás felcserélve

A töltő használata:
1.

A töltő használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót.

2.

Csatlakoztassa a töltőt az elektromos hálózathoz

3.

Csatlakoztassa az akkumulátort a töltőhöz, ügyeljen a helyes polaritásra (pozitív pólus, „+”, piros;
negatív pólus, „-”, fekete)

A színes LED villogása azt jelzi, hogy a polaritás fel van cserélve. Kapcsolja le a töltő csatlakozóit az
akkumulátorról, majd a töltőt a hálózatról. Amint a LED kialszik csatlakoztassa újra az akkutöltőt a
hálózathoz, majd az akkumulátorhoz, ügyelve a helyes polaritásra (cserélje fel a csipeszeket a sarukon).
Ha ezek után a LED pirosan világít, az akkumulátor töltése megkezdődött.
Ha a LED zölden világít, az akkumulátor teljesen fel van töltve.
A töltés befejeztével csatlakoztassa le az akkutöltőt az elektromos hálózatról (110~240VAC 50/60Hz), majd
a töltő csipeszeit az akkumulátor pólusairól.
Figyelmeztetés:
-

Az akkutöltőt szétszerelni tilos!!!

-

Mindig ügyeljen a helyes polaritásra.

-

A töltőt CSAK ólom-savas rendszerű, újratölthető akkuk töltésére használja.

-

Védje a töltőt a portól, nedvességtől, közvetlen napsugárzástól, esőtől. Akkumulátor töltése során
biztosítani kell a helység megfelelő szellőzését.

-

A termék beltéri használatra van kialakítva.

