AKKUMULÁTORTÖLTŐ AC230V 50Hz
6V-12V 4A
CIKKSZÁM YH-HFWP1204A-2
TELJESÍTMÉNY: MAXIMUM 48W

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!
FIGYELEM! Az akkumulátortöltő kizárólag savas ólomakkumulátorok 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!
CSATLAKOZÁSOK SORRENDJE ÉS MÓDJA
Távolítsa el az akkumulátor vezetékeket és az akkumulátort helyezze el zárt, de jól
szellőztethető helyiségben.
2. 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.
TÖLTÉS
A töltés megkezdése előtt távolítsa el az akkumulátor celláit védő sapkákat!
Az akkumulátortöltő a 6V vagy 12V akkumulátort automatikusan felismeri.
Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót (230V) .
Az előlapon található MODE nyomógombbal állítsa be a kívánt töltőáramot. (2-3.5-4 A)
Ezután a töltés automatikusan megkezdődik, a töltő homloklapján található LCD kijelző elem
ikonján a töltés folyamata nyomon követhető.
Minimális áramfelvétel, a teljesen feltöltött állapotú akkumulátorok esetében normális
folyamatnak tekinthető. Az alkalmazott áramerőség a nyomógombbal max. 4 Amperig
növelhető.
Az akkumulátor feltöltését követően (14,4V) a töltés csepptöltéssel folytatható
A CSIPESZEK AKKUMULÁTORRA TÖRTÉNŐ FEL ILL. LE KAPCSOLÁSA CSAK A TÖLTŐ
HÁLÓZATBÓL TÖRTÉNŐ KIKAPCSOLÁSA UTÁN VÉGEZHETŐ EL!
Átlagos töltési idő 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!
1.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el a használati utasítást!
KIMENETI FESZ.
DC6/12V:
TÖLTŐÁRAM:

TELJESÍTMÉNY

AKKUMULÁTOR KAPACITÁS

6V 24W
12V 48W
2A/3,54A/4A

6A AKKUMULÁTOR: MIN.5Ah > MAX 40Ah
12A AKKUMULÁTOR:MIN. 5Ah MAX. 40Ah
MAXIMUM 4 AMPER

FIGYELEM!
1) Ne engedjen gyermeket a működő készülék közelébe!
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.
FIGYELEM!
5 Ah-nál kisebb és 40 Ah-nál nagyobb teljesítményű akkumulátort ne töltsön a készülékkel!
A készülék használata előtt gondosan olvassa el a használati utasítást!
TARTSA AKKUMULÁTORÁT JÓ ÁLLAPOTBAN!
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 akkumulátorsaruk 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.

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!
JÓTÁLLÁSI JEGY
Az alábbi típusú és gyártási számú akkumulátortöltő 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.
Amennyiben a meghibásodás jellegével vagy a hiba kijavításával kapcsolatban vita
keletkezik, úgy a Békéltető Testület. állásfoglalását kérjük. Minden egyéb vita esetén az
eladó székhely szerinti illetékes Bírósághoz kell fordulni!
TÍPUSSZÁM:
YH-HFWP1204A-2
ELADÁS KELTE: ............................................…………………..
PH.

..............................................
ELADÓ
A jótállási kötelezettség alá tartozó és a jótállási időben előforduló hibák javítását, a tartalék
alkatrész ellátással egybekötött javító-szervizelő szolgáltatást az alábbi importőr biztosítja:
GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. 1151 BUDAPEST SZÉKELY ELEK U. 11,
TEL: +36 30 49 78758
JAVÍTÁSI SZELVÉNY
hibabejelentés kelte
bejelentett hiba
hibaelhárítás módja
hibaelhárítás kelte

:..................................
:..................................
:..................................
:..................................

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

SZERVIZ
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!
SZÁRMAZÁSI ORSZÁG: KÍNA
IMPORTŐR / FORGALMAZÓ:
GLOBAL EXPORT – IMPORT KFT. 1151 BUDAPEST SZÉKELY ELEK U. 11.

"CE" MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
DELARATION OF CE CONFORMITY
Vállalkozásunk:/ Our company
GLOBAL EXPORT - IMPORT KFT…………………………………………………………………...
Importőr (első forgalmazó) neve
1151 BUDAPEST SZÉKELY ELEK U. 11.……01-09-664413………………………...................
Importőr (Első forgalmazó) címe és a cégbejegyzés száma / ID number
Kizárólagos felelősségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy a termék:/ We declare herewith
that the product below:
………………………………akkumulátortöltő / car battery charger…………………………….
Az áru azonosítója, cikkszáma: / Model No.
YH-BCP1204S ……………...………………
A gyártó megbízásából és annak nevében, mint EU forgalmazó:
As authorized by the manufacturer as distributor of the product in EU countries:
GLOBAL EXPORT – IMPORT KFT. 1151 BUDAPEST SZÉKELY ELEK U. 11.
……………………………(a termék eredete, a gyártó neve, címe)………………………………...
Amelyre ezen tanúsítás vonatkozik, megfelel az alábbi normatíváknak és bizonylatoknak:
As declared is in conformity with directives & standards detailed below:
LOW VOLTAGE DIRECTIVE: 2014/35/EU
STANDARD: EN 60335-2-29::2004+A2:2010, EN 60335-1:2012+A11:2014, EN 62233:2008
INTERTEK 140200065SHA-001
EMC DIRECTIVE: 2014/30/EU
STANDARD:
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 55014-2:2015,
EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013
INTERTEK 160702214SHA-001 TEST REPORT: 3187762.01AOC
RoHS DIRECTIVE: 2011/65/EU
DEKRA TEST REPORT: 3168450.50QS
A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva. / The product is supplied with CE logo.

A nyilatkozat helye és kelte / Place and date:

Sólyom Péter sk.

GLOBAL EXPORT – IMPORT KFT.
Budapest, 2017. 06. 06

Ügyvezető igazgató / Managing director

www.global-export-import.eu

