Az akkumulátortöltő piros színű + (pozitív) vezetékét csatlakoztassa az akkumulátor + (pozitív)
sarujára.
3.
Az akkumulátortöltő fekete színű - (negatív) vezetékét csatlakoztassa az akkumulátor - (negatív)
sarujára.
Győződjön meg arról, hogy a csatlakozó krokodil csipeszek megfelelően illeszkednek a sarukra. 6V – 12V
üzemmód kapcsoló esetén győződjön meg arról, hogy a kapcsoló a megfelelő állásban van!
2.

CIKKSZÁM JH-L6V12V6A/AT-L6V12V6A
6V-12V 6AMP. 64W
6V 6AMP = MIN. 15AH - MAX 40AH AKKUMULÁTOROKHOZ
12V 6AMP = MIN. 15AH - MAX 60AH AKKUMULÁTOROKHOZ

HU

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
FIGYELEM!
15 Ah-nál kisebb és 60 Ah-nál nagyobb teljesítményű akkumulátort ne töltsön a készülékkel!
A készülék használata előtt gondosan olvassa el a használati utasítást!
TARTSA AKKUMULÁTORÁT JÓ ÁLLAPOTBAN!
Gépkocsi akkumulátorának élettartama jelentősen meghosszabbítható az alábbi ajánlások figyelembe
vételével:
Havonta ellenőrizze az akkumulátorában lévő elektrolit szintjét, savsűrűségét valamint akkumulátorának
töltési állapotát, amennyiben szükséges, úgy töltse fel a folyadék szintjét a megfelelő mértékig. A szint
feltöltéséhez csapvizet semmiképpen ne használjon, csak desztillált vizet.
Akkumulátorát mindig tartsa száraz állapotban.
Az akkumulátor saruk csatlakozási helyeit tisztítsa meg a lerakódott savaktól, szennyeződésektől és
enyhén kenje be vazelinnal.
A csatlakozásokat ne szorítsa meg túl erősen.
Rendszeresen ellenőrizze az ékszíj feszességét.
Rendszeres, rövidebb távolságok megtétele akkumulátorának gyorsabb lemerüléséhez vezethet, ezért
ilyen esetekben célszerű akkumulátorának állapotát ennek megfelelően folyamatosan ellenőrizni.
Téli időszakban az akkumulátor nagyobb igénybe vétele miatt sűrűbb ellenőrzés és feltöltés szükséges.
FIGYELEM!
Akkumulátorának töltése közben megfigyelhető, hogy az egyes cellákban gázok termelődnek, ezért
a helyiségben töltés közben ne dohányozzon és a légteret megfelelően szellőztesse!
A készülék környezetében kerülje el a dohányzást!
FIGYELEM!
Az akkumulátortöltő kizárólag ólomsav töltésű akkumulátorok töltésére alkalmas!
Készülékét Ni-Cad vagy egyéb típusú akkumulátorok töltésére ne használja!
Készüléke hálózati vezetéke nem hosszabbítható, a hálózati csatlakozó nem cserélhető, a vezeték vagy a
csatlakozó bármilyen sérülése esetén a készülék további használata tilos!
A készülék kizárólag helyiségen belüli használatra alkalmazható!
FIGYELEM!
Kerülje el, hogy töltés közben sav kerüljön a bőrére, amennyiben ez mégis megtörténne, úgy azonnal
mossa le az érintett bőrfelszínt bő vízzel!
FIGYELEM!
Az akkumulátortöltő túlterhelés védelemmel van ellátva. Ha töltés közben kikapcsol, várjon 10 percet.
Ha lehűlt, önmagától visszakapcsol!
A készülék kettős szigeteléssel van ellátva.

CSATLAKOZÁSOK SORRENDJE ÉS MÓDJA
1.

Távolítsa el az akkumulátor vezetékeket és az akkumulátort helyezze el zárt, de jól szellőztethető
helyiségben.

TÖLTÉS
A töltés megkezdése előtt távolítsa el az akkumulátor celláit védő sapkákat!
Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót (230V) ezután a töltés automatikusan megkezdődik, a töltő
homloklapján található LED kijelzőkön a töltés folyamata nyomon követhető.
Amennyiben kimerült akkumulátor töltésére kerül sor, úgy nagyobb áramfelvétel mellett több LED kijelző is
egyidejűleg világít. A töltés folyamatos előrehaladása során azonban az áramfelvétel csökken és egyre
kevesebb LED világít
Minimális áramfelvétel teljesen feltöltött állapotú akkumulátorok esetében is normális folyamatnak
tekinthető.
FIGYELEM!
A CSIPESZEK AKKUMULÁTORRA TÖRTÉNŐ FEL ILLETVE LE KAPCSOLÁSA CSAK A TÖLTŐ
HÁLÓZATBÓL TÖRTÉNŐ KIKAPCSOLÁSA UTÁN VÉGEZHETŐ EL!
Figyelem!
Robbanásveszélyes gázok vannak jelen, kerülje a nyílt lángot és a szikrakeltést!
Biztosítson kellő szellőzést a töltés során!
Átlagos töltési idő 34Ah – 45Ah akkumulátorok esetén kb. 10 óra.
A töltés befejezését követően:
1.
Távolítsa el e hálózati csatlakozót az aljzatból!
2.
Távolítsa el a töltő csatlakozóit az akkumulátorról!
3.
Ellenőrizze az akkumulátor folyadék szintjét cellánként. Szükség esetén töltse fel!
4.
Csavarja vissza az akkumulátor celláit védő sapkákat!
5.
Amennyiben az akkumulátoron esetleg savas túlfolyás nyomai láthatók azt gondosan távolítsa el oly
módon, hogy a sav bőrével ne érintkezzen!
FIGYELEM!
- Rövidzárlat esetén az akkumulátortöltő automatikusan lekapcsol. Egy-két perc elteltével a töltés
folyamata újraindítható.
Amennyiben több órás töltés után az akkumulátor töltési szintje nem emelkedik, ellenőrizze a cellákat, mert
akár egy cella meghibásodása is az akkumulátor használhatatlanságát jelenti.
KARBANTARTÁS
A készülék karbantartást nem igényel.
FIGYELEM!
A SZABÁLYTALAN HASZNÁLATBÓL EREDŐ KÁROKÉRT ÉS BALESETKÉRT A FORGALOMBA
HOZÓ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET!
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.
Gyártó / Importőr / Forgalmazó:
GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. H-1151 BUDAPEST SZÉKELY E. U. 11
SZÁRMAZÁSI ORSZÁG: KÍNA

JÓTÁLLÁSI JEGY
Az alábbi típusú és gyártási számú AKKUMULÁTORTÖLTŐ 6V-12V 6 AMP. hibamentes működéséért a.
19/2014. (IV.29.) NGM sz. rendelet alapján a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint az eladás napjától
számított 12 hónapig terjedő jótállást biztosítunk. Szavatossági idő: két év.

TÍPUSSZÁM: ..…JH-L6V12V6A/AT-L6V12V6A….…
ELADÁS KELTE: ........................…………….............
PH.
.

............................................
ELADÓ
A jótállási kötelezettség alá tartozó és a jótállási időben előforduló hibák javítását, a tartalék
alkatrészellátással egybekötött javító-szervizelőszolgáltatást:
GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. 1151 BUDAPEST SZÉKELY E. U. 11.
TEL: +36 30 49 78758

JAVÍTÁSI SZELVÉNY
A hibabejelentés kelte:..........................……………………………………
A bejelentett hiba: .............................……………………………………
A hibaelhárítás módja:................................……………………………….
A hibaelhárítás kelte:.................................…...
Készülékcsere esetén a jótállás új időpontja:……………………………..
Amennyiben a meghibásodás jellegével vagy a hiba kijavításával kapcsolatban vita
keletkezik, úgy a területileg illetékes Békéltető Testület állásfoglalását kérjük. Minden egyéb
vita esetén az eladó székhely szerinti illetékes Bírósághoz kell fordulni!
Gyártó / Importőr / Forgalmazó: GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT.
H-1151 BUDAPEST SZÉKELY E. U. 11.
Származási ország: Kína
FIGYELEM! A jótállás a Fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztónak történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás
érvényességét.
A vásárló a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől
számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó köteles a
fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot
akadályozza.
FIGYELEM! A vásárlónak joga van a javításra vagy cserére, illetve ha ezekre a jogosultságok
teljesítésére nincsen lehetőség, úgy árengedményt kérhet, vagy elállhat a szerződéstől!
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.
www.global-export-import.eu

NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ AC230V 50Hz
6V-12V 6A
KATALOGOVÉ ČÍSLO JH-L6V12V6A/AT-L6V12V6A
VÝKON: 64W

CZ

VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ
DC6/12V

NÁVOD K POUŽITÍ
KAPACITA AKUMULÁRORA
6A AKUMULÁTOR: MIN.15Ah > MAX 40Ah
12A AKUMULÁTOR:MIN. 15Ah > MAX. 60Ah
Maximální nabíjecí proud: 6A

UPOZORNĚNÍ!
Pomocí tohoto zařízení nenabíjejte akumulátory s výkonem nižším než 15 Ah a více než 60
Ah!
Před použitím zařízení si pozorně přečtěte tento návod k použití!
UDRŽUJTE AKUMULÁTOR VŽDY V DOBRÉM STAVU!
Životnost akumulátoru lze značně prodloužit při dodržování následujících doporučení:
Jednou za měsíc zkontrolujte hladinu elektrolytu v akumulátoru, koncentraci kyseliny a stav
nabití. V případě potřeby doplňte množství kapaliny potřebné k dosažení náležité výšky
hladiny. Pro tento účel nikdy nepoužívejte vodu z vodovodu, používejte pouze destilovanou
vodu.
Akumulátor udržujte vždy v suchém stavu!
Z kontaktních míst svorek baterií odstraňte nánosy kyseliny, nečistot a mírně je natřete
vazelínou!
Kontakty neutahujte příliš silně!
Pravidelně kontrolujte napjatost klínového řemene!
Pravidelně se opakující jízdy na kratší vzdálenosti mohou mít za následek rychlejší vybití
akumulátoru, proto se doporučuje v takových případech nepřetržitě kontrolovat stav
akumulátoru.
V zimním období je akumulátor více zatěžován a proto je třeba ho častěji kontrolovat a
dobíjet.
UPOZORNĚNÍ! Během nabíjení akumulátoru lze pozorovat, že v jednotlivých článcích se
vytváří plyn, proto během nabíjení nekuřte a zajistěte řádné větrání místnosti!
UPOZORNĚNÍ! Tato nabíječka slouží pouze pro nabíjení olověných akumulátorů. Toto
zařízení nepoužívejte k nabíjení Ni-Cad nebo jiných druhů akumulátorů!
Síťový kabel zařízení nelze prodloužit a síťový konektor nelze vyměnit. V případě jakéhokoliv
poškození kabelu nebo zástrčky je zakázáno zařízení dále používat!
Toto zařízení lze používat pouze v interiéru!
UPOZORNĚNÍ!
Dbejte na to, aby se během nabíjení kyselina nedostala do kontaktu s pokožkou. Pokud k
tomu přece jen dojde, pak zasažená místa okamžitě umyjte velkým množstvím vody!

POŘADÍ A ZPŮSOB ZAPOJENÍ
Odstraňte z akumulátoru kabely a umístěte jej do uzavřené, ale dobře větrané
místnosti.
2.
Červený kabel nabíječky + (kladný) připojte na svorku akumulátoru s kladným pólem +
(kladný pól).
3.
Černý kabel nabíječky - (záporný) připojte na svorku akumulátoru se záporným pólem (záporný pól).
Zkontrolujte, zda se svorky správně připojují k pólům baterie. V případě spínače režimu 6V 12V se přesvědčte, zda je tento spínač ve správné poloze!
NABÍJENÍ
Před zahájením nabíjení odstraňte ochranné krytky z jednotlivých článků akumulátoru!
Pomocí spínače režimu si v souladu s typem akumulátoru zvolte: 6V nebo 12V
Připojte síťovou zástrčku k síti (230V) a nabíjení se automaticky začne. Na LED
kontrolkách na čelním panelu lze sledovat stav nabíjení.
Pokud se nabíjí vybitý akumulátor, vyžaduje to větší nabíjecí proud, a proto při větším
nabíjecím proudu svítí současně více LED kontrolek. Postupně, v průběhu nabíjení spotřeba
proudu snižuje a svítí stále méně LED kontrolek.
Minimální spotřeba proudu je normálním jevem i v případě zcela nabitého akumulátoru.
Po nabití akumulátoru (14,4 V) je třeba nabíjení okamžitě ukončit!
SVORKY LZE PŘIPOJOVAT, RESP. ODPOJUJE OD AKUMULÁTORU POUZE PO
ODPOJENÍ ZAŘÍZENÍ OD ELEKTRICKÉ SÍTĚ!
Průměrná doba nabití je v případě akumulátorů 34Ah - 45Ah cca 10 hodin.
Po skončení nabíjení:
1.
Vytáhněte zástrčku zařízení z elektrické zásuvky.
2.
Odpojte svorky od akumulátoru
3.
Zkontrolujte hladinu elektrolytu v jednotlivých článcích akumulátoru. V případě potřeby ji
doplňte.
4.
Zašroubujte zpět ochranné krytky na jednotlivé články akumulátoru.
5.
Pokud na akumulátoru pozorujete případné stopy po přetečení kyseliny, pak je pečlivě
odstraňte tak, aby se pokožka nedostala s nimi do styku!
UPOZORNĚNÍ!
- V případě zkratu se nabíječka automaticky vypne.
Po uplynutí jedné nebo dvou minut lze nabíjení znovu obnovit.
Pokud se úroveň nabití akumulátoru nezvýší ani po více hodinovém nabíjení, zkontrolujte
články, protože i porucha jediného článku způsobí jeho nepoužitelnost.
ÚDRŽBA
Zařízení nevyžaduje žádnou údržbu.
UPOZORNĚNÍ!
ZA ŠKODY A ZRANĚNÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z NESPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ
DISTRIBUTOR NEPŘEBÍRÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST!
1.

IMPORTÉR / DISTRIBUTOR
GLOBAL EXPORT – IMPORT KFT. H-1151 BUDAPEST SZEKELY E. U. 11.
ZEMĚ PŮVODU: ČÍNA

www.global-export-import.eu

JH-L6V12V6A/AT-L6V12V6A
6V-12V 6AMP. 64W
6V 6AMP = MIN. 15AH - MAX 40AH AKKUMULÁTOROKHOZ
12V 6AMP = MIN. 15AH - MAX 60AH AKKUMULÁTOROKHOZ

RO

INSTRUCȚIUNI
ATENŢIE!
Nu încărcați bateriile cu 15 Ah sau mai mult de 60 Ah.
Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a utiliza aparatul.
BATERIE BATERIE ÎN BUNĂ CONDIȚIE!
Durata de viață a bateriei poate fi extinsă în mod semnificativ cu următoarele recomandări:
Verificați lunar nivelul de electroliți, densitatea acidă și starea de încărcare a bateriei bateriei,
dacă este necesar, umpleți nivelul lichidului în măsura corectă. Pentru a umple nivelul, nu
folosiți apă de la robinet, doar apă distilată.
Păstrați acumulatorul în stare uscată.
Curățați punctele de conectare ale găurilor acumulatorului de acizii depuși, murdăria și
lubrifiați ușor cu vaselina.
Nu strângeți prea strâns conexiunile.
Verificați periodic tensiunea curelei trapezoidale.
Folosirea unor distanțe regulate și mai scurte poate duce la o descărcare mai rapidă a
acumulatorului, așadar este recomandat să verificați corect starea bateriei.
În timpul iernii, utilizarea mai multor baterii necesită mai mult control și reumplere
ATENŢIE!
În timp ce vă încărcați bateria, puteți observa că gazele sunt produse în fiecare celulă, astfel
încât să nu fumați în cameră în timp ce încărcați și ventilați spațiul de aer în mod
corespunzător.
ATENŢIE!
Încărcătorul de baterii este adecvat numai pentru încărcarea bateriilor cu plumb!
Nu utilizați dispozitivul pentru a încărca Ni-Cad sau alte tipuri de baterii.
Cablul de alimentare CA nu poate fi extins, cablul de alimentare CA nu poate fi înlocuit,
deteriorarea cablului sau a conectorului poate fi interzisă.
Aparatul este destinat exclusiv utilizării în interior.
ATENŢIE!
Evitați contactul cu pielea în timpul încărcării, dacă se întâmplă acest lucru, spălați imediat
pielea afectată cu multă apă.
ATENŢIE!
Încărcătorul de baterii este echipat cu protecție la suprasarcină. Dacă este oprită în timpul
încărcării, așteptați 10 minute.
Dacă se răcește, se va întoarce înapoi!

CONEXIUNI SORT și MOD
1. Scoateți firele bateriei și puneți bateria într-o zonă închisă dar bine ventilată.
2. Conectați cablul roșu + (pozitiv) al încărcătorului la linia bateriei + (pozitivă).
3. Conectați firul negativ (negativ) al încărcătorului la linia bateriei (negativă).
Asigurați-vă că clemele crocodilice ale conectorului se potrivesc corect cu brațele. Pentru
comutatorul de mod 6V - 12V, asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția corectă!
EMBANKMENT
Înainte de încărcare, scoateți capacele de protecție ale celulelor bateriei.
Conectați mufa de alimentare (230 V), apoi încărcarea va începe automat, iar procesul de
încărcare poate fi urmărit pe LED-urile de pe partea frontală a încărcătorului.
Dacă o baterie epuizată este încărcată, mai multe LED-uri vor fi iluminate simultan cu un
consum mai mare de curent. Cu toate acestea, în timpul încărcării continue, consumul de
energie scade și LED-urile mai puțin și mai puțin sunt aprinse.
Consumul minim de curent poate fi, de asemenea, considerat un proces normal pentru
bateriile care sunt complet încărcate.
ATENŢIE!
CABLURILE DE BATERIE SAU DE PORNIRE NUMAI ÎNTRE REȚEAUA DE COMPLETARE!
ATENŢIE!
Sunt prezente gaze explozive, evitând flăcări deschise și scântei.
Asigurați o ventilație adecvată în timpul încărcării!
Durată medie de încărcare 34Ah - 45Ah baterii aprox. 10 dimineata.
După terminarea încărcării:
1. Scoateți acest priză din priză!
2. Scoateți conectorii încărcătorului de la baterie.
3. Verificați nivelul lichidului bateriei pe celulă. Completați dacă este necesar.
4. Înlocuiți capacele de protecție ale celulelor bateriei.
5. Dacă pe baterie apar urme de suprapunere de acid, îndepărtați-l cu grijă, astfel încât să nu
vină în contact cu pielea acidă.
ATENŢIE!
- În cazul unui scurtcircuit, încărcătorul se oprește automat. După una sau două minute,
procesul de încărcare poate fi repornit.
Dacă nivelul încărcării bateriei nu crește după câteva ore de încărcare, verificați celulele,
deoarece defectarea unei celule înseamnă inoperabilitatea bateriei.
ÎNTREȚINERE
Aparatul nu necesită întreținere.
ATENŢIE!
PENTRU DIZABILITĂȚI SAU GARANȚII CU PRIVIRE LA UTILIZAREA PIEȚEI NU ESTE
RĂSPUNZĂTOR!
Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoanele cu capacități reduse fizice,
senzoriale sau mentale sau cu experiență sau cunoștințe (inclusiv copii), cu excepția cazului
în care o persoană vă supraveghează sau vă informează despre utilizarea aparatului, care
este responsabil pentru siguranța acestora.
Producator / Importator / Distribuitor:
GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. H-1151 BUDAPESTA SZÉKELY E. U. 11
ȚARA DE ORIGINE: CHINA
www.global-export-import.eu

