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KEZELŐSZERVEK, ÜZEMBE HELYEZÉS

1. Kisebb töltőáram; (14,4V – 0,8A) 12V/1,2-
14Ah típusokhoz, pl. 12V motorokhoz

2. Nagyobb töltőáram; (14,4V – 3,8A) 12V/14-
120Ah típusokhoz, pl. 12V autókhoz

3. Nagyobb töltőáram; (14,7V – 3,8A ) 12V/14-
120Ah típusokhoz, téli üzemmód alacsony 
hőmérséklethez, megnövelt töltőfeszültséggel

4. Kisebb feszültség és töltőáram; (7,3V – 0,8A) 
6V/1,2-14Ah akkumulátorokhoz

5. Fordított polaritás figyelmeztetés, piros LED
6. Készenléti állapot visszajelző zöld LED
7. Töltöttségi állapot kijelzője
8. Töltöttség állapot fokozatai
9. Voltmérő, az aktuális feszültség kijelzője
10. Üzemmód kiválasztó gomb

KOMANDNA PLOČA, PUŠTANJE U RAD

1. Manja struja punjenja; za tipove (14,4V – 
0,8A) 12V/1,2-14Ah, primer: za motore 
12V

2. Veća struja punjenja; za tipove (14,4V – 
3,8A) 12V/14-120Ah primer: za automobile 
12V

3. Veća struja punjenja; za tipove (14,7V – 
3,8A ) 12V/14-120Ah primer: za zimske 
uslove punjenja sa povećanim naponom

4. Manji napon i struja punjenja; za 
akumulatore (7,3V – 0,8A) 6V/1,2-14Ah

5. Indikator obrnutog polariteta, crveni LED
6. Indikator, spreman za rad, zeleni LED
7. Indikator napunjenosti
8. Stepen punjenja
9. Voltmetar za prikaz aktuelnog napona
10. Taster za odabir režima rada

KOMANDNA PLOŠČA, ZAGON ZA 
DELOVANJE

1. Manjša elektrika polnjenja; za tipe (14,4V 
– 0,8A) 12V/1,2-14Ah, primer: za motorje 
12V

2. Večja elektrika polnjenja; za tipe (14,4V – 
3,8A) 12V/14-120Ah primer: za avtomobile 
12V

3. Večja elektrika polnjenja; za tipe (14,7V – 
3,8A ) 12V/14-120Ah primer: za zimske 
pogoje polnjenja z povečano napetostjo

4. Manjša napetost in elektrika polnjenja; za 
akumulatorje (7,3V – 0,8A) 6V/1,2-14Ah

5. Indikator obrnjene polaritete, rdeča LED
6. Indikator, pripravljeno za delovanje, 

zelena LED
7. Indikator napolnjenosti
8. Stopnja polnjenja
9. Voltmeter za prikaz aktualne napetosti
10. Tipka za izbiro režima delovanja

OVLÁDACÍ PRVKY, UVEDENÍ DO 
PROVOZU

1. Nižší nabíjecí proud; (14,4V – 0,8A) pro 
typy 12V/1,2-14Ah, např. motocykly

2. Vyšší nabíjecí proud; (14,4V – 3,8A) pro 
typy 12V/14-120Ah, např. automobily s 
napětím 12V

3. Vyšší nabíjecí proud; (14,7V – 3,8A ) pro 
typy 12V/14-120Ah, zimní provozní režim 
při nízkých teplotách, se zvýšeným 
nabíjecím napětím

4. Nižší napětí a nabíjecí proud; (7,3V – 
0,8A) pro akumulátory 6V/1,2-14Ah

5. Upozornění na přepólování, červená LED 
dioda

6. Indikace pohotovostního stavu, zelená 
LED dioda

7. Indikace stavu nabití
8. Stupně stavu nabití
9. Voltmetr, displej hodnoty aktuálního napětí
10. Tlačítko volby provozního režimu

KONTROLE, INSTALACIJE

1. Donja struja punjenja; za (14,4V - 0,8A) 
12V / 1,2-14Ah tipova, npr.. 12V motori

2. Visoka struja; za (14,4V - 3,8A) 12V / 14-
120Ah tipova, npr. 12V automobila

3. Visoka struja punjenja; za (14,7V - 3,8A) 
12V / 14-120Ah tipa, zimski modus za 
prigušivanje, s povećanim naponom 
napona

4. Donja struja punjenja i napon; za (7,3V - 
0,8A) 6V / 1,2-14Ah akumulatori

5. Upozorenje obrnutog polariteta, crvena 
LED

6. Žaruljica indikatorskog zaslona u stanju 
mirovanja LED

7. Indikator stanja napunjenosti
8. Stanja statusa naplate
9. Voltmetar, označava stvarni napon
10. Gumb za odabir načina rada

CONTROLS, INSTALLATION

1. Lower charging current; for (14,4V – 0,8A) 
12V/1,2-14Ah types, pl e.g. 12V motors

2. Higher charging current; for (14,4V – 3,8A) 
12V/14-120Ah types, pl. e.g. 12V cars

3. Higher charging current; for (14,7V – 3,8A ) 
12V/14-120Ah types, winter mode for low 
degree, with increased charging voltage

4. Lower charging current and Voltage; for (7,3V 
– 0,8A) 6V/1,2-14Ah accumulators

5. Reverse polarity warning, red LED
6. Standby mode indicator green LED
7. Charge status indicator
8. Charge status stages
9. Voltmeter, indicates the actual voltage
10. Mode selector button

OVLÁDACIE PRVKY, UVEDENIE DO 
PREVÁDZKY

1. Menší prúd nabíjania; pre (14,4 V – 0,8 A) 12 
V / 1,2-14 Ah typy, napr. 12 V motocykle

2. Väčší prúd nabíjania; pre (14,4 V – 3,8 A) 12 V 
/ 14-120 Ah typy, napr. 12 V autá

3. Väčší prúd nabíjania; pre (14,7V – 3,8 A ) 12 V 
/ 14-120 Ah typy, zimný režim pri nízkych 
teplotách, so zvýšeným napätím nabíjania

4. Menší prúd nabíjania; pre (7,3 V – 0,8 A) 6 V / 
1,2-14 Ah akumulátory

5. Upozornenie na opačnú polaritu, červená LED
6. Kontrolka prevádzkyschopnosti, zelená LED
7. Kontrolka stavu nabitia
8. Stupne nabitia
9. Voltmeter, kontrolka aktuálneho napätia
10. Tlačidlo pre výber režimu

COMENZI ȘI REGLAJE, PUNEREA ÎN 
FUNCȚIUNE

1. curent de intensitate mai mică; (14,4V – 0,8A) 
pt. acumulatoare 12V/1,2-14Ah, de ex. 
motoare de 12V

2. curent de intensitate mai mare; (14,4V – 3,8A) 
pt. acumulatoare 12V/14-120Ah, de ex. mașini 
de 12V

3. curent de intensitate mai mare; (14,7V – 3,8A ) 
pt. acumulatoare 12V/14-120Ah, mod de lucru 
pe timp de iarnă pt. temperaturi scăzute, cu 
tensiune de încărcare mărită

4. tensiune și curent de intensitate redusă; (7,3V 
– 0,8A) pt. acumulatoare  6V/1,2-14Ah

5. atenționare polaritate inversă, LED roșu
6. semnalizare stare standby, LED verde
7. afișare nivel de încărcare
8. trepte nivel de încărcare
9. voltmetru, afișare tensiune actuală
10. buton de selecție mod de funcționare

1 2 3 4 5
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A termék használatba vétele előtt, kérjük, olvassa el az alábbi használati utasítást és őrizze is meg. Az 
eredeti leírás magyar nyelven készült. Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, 
érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása 
hiányzik, továbbá gyermekek 8 éves kortól csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet 
mellett történik, vagy a készülék használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a biztonságos 
használatból eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek kizárólag 
felügyelet mellett végezhetik a készülék tisztítását vagy felhasználói karbantartását. Kicsomagolás után 
győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás során. Tartsa távol a gyermekeket a 
csomagolástól, ha az zacskót vagy más veszélyt jelentő összetevőt tartalmaz!

FIGYELMEZTETÉSEK
Kérjük, a használatbavétel előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót és tegye el a későbbiekben is 
hozzáférhető helyre! • A töltő készülék vízsugárnak ellenálló (IP65), azonban a hálózati csatlakozó nem 
védett. Kizárólag száraz, beltéri körülmények között használható! • Csak 230V~/50Hz feszültségű, 
szabványos csatlakozóaljzatba szabad csatlakoztatni! • Olvassa el a tölteni kívánt akkumulátor 
gyártójának figyelmeztetéseit, hogy ne okozzon kárt abban! • Megfagyott akkumulátort a téli 
üzemmódban is tilos tölteni! •Kizárólag jól szellőző helyen alkalmazható! Töltés közben az akkumulátor 
felmelegedhet és abból mérgező és robbanásveszélyes gázok távozhatnak. Ez természetes jelenség. 
Szellőztessen, ne lélegezze be, ne tartózkodjon a közvetlen közelében! Szikra és nyílt láng használata, 
illetve a dohányzás tilos! Figyelem! Robbanásveszély! • Ne takarja le a készüléket, elhelyezésénél 
biztosítsa a levegő szabad áramlását! Letakarása túlmelegedést, tűzveszélyt, áramütést okozhat! • A 
csipeszek esetleges zárlata tűz-, robbanás- és áramütés-veszélyes! Tilos azokat egymáshoz vagy fém 
tárgyhoz érinteni! • Tilos gyermekeknek az akkumulátor közelében tartózkodni! • A nem tölthető 
elemeket tilos tölteni! Robbanásveszély! • Ne legyen semmilyen fogyasztó csatlakoztatva az 
akkumulátorhoz, miközben tölti! Előtte kösse ki a jármű elektromos hálózatából! • Használat után húzza 
ki a hálózatból! • A készüléket úgy helyezze el, hogy a csatlakozódugó könnyen hozzáférhető, kihúzható 
legyen! Úgy vezesse a csatlakozókábelt, hogy az véletlenül ne húzódhasson ki, illetve ne botolhasson 
meg benne senki! Ne vezesse a csatlakozókábelt szőnyeg, lábtörlő, stb. alatt! • A készüléket ne érje 
fröccsenő víz, és ne tegyen folyadékkal töltött tárgyakat, pl. poharat a készülékre! • Nyílt lángforrás, mint 
égő gyertya, nem helyezhető a készülékre! • Tilos feszültség-átalakítóról (inverterről) működtetni! • A 
csatlakozások legyenek stabilak és zárlatmentesek. • A csatlakozókábelek elvezetésénél ügyeljen arra, 
hogy azok szigetelése ne sérülhessen meg! • Tilos használni, ha bármelyik csatlakozókábel megsérült! • 
A hálózati csatlakozódugót csatlakoztassa a fali aljzatba és ne használjon hosszabbítót vagy elosztót! 
•Azonnal áramtalanítsa, és ne használja a töltőt, ha az megrepedt, leesett vagy csatlakozóvezetéke 
megsérült! • Meleg környezetben gyakrabban lekapcsolhat az automatika kisebb terhelések esetén is! • 
Óvja portól, párától, folyadéktól, nedvességtől, fagytól és ütődéstől, valamint a közvetlen hő- vagy 
napsugárzástól! • Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést 
okozhat! • Az akkumulátort tilos tűzbe dobni vagy kivezetéseit rövidre zárni! • A hálózati feszültség 
jelenléte miatt tartsa be a szokásos életvédelmi szabályokat! Nedves kézzel tilos a készülék vagy a 
csatlakozókábel megérintése! • E készülék kizárólag a megadott típusú akkumulátorok töltésére 
alkalmazható! Tilos tápegységként használva készüléket működtetni vele! • A nem rendeltetésszerű 
vagy szakszerűtlen kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után. A hasonló okokból keletkezett 
károkért a gyártó nem vállal felelősséget. • A készülék nem ipari, hanem háztartási használatra készült. • 
A készülék karbantartást nem igényel. • A folyamatos továbbfejlesztések miatt műszaki adat és a design 
előzetes bejelentés nélkül is változhat. • Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk, és 
elnézést kérünk. 
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• Autó, motor, hajó, munkagép akkumulátorokhoz • Hagyományos ólom-savas akkumulátorokhoz és 
gondozásmentes zselés vagy üvegszövet típusokhoz • 5 lépcsős automatikus SMART töltőprogram • 
Több szintű, állandó áramú, kímélő töltés • Automatikus, impulzusos szulfát-mentesítés • Regenerálhatja 
az elöregedett akkumulátorokat • Cserélhető töltő-csatlakozóval (csipesz vagy gyűrűs saru) • LCD kijelző 
Voltmérővel és kék háttérvilágítással • Fordított polaritás elleni védelem • Rövidzárlat elleni védelem • 
Túlmelegedés elleni védelem • Hibás akkumulátor elleni védelem • Tápellátás hálózati csatlakozókábellel

A TÖLTÉS ELŐKÉSZÍTÉSE
Kizárólag 6 vagy 12 Voltos és 1,4-120 Ah közötti  tárolókapacitású  akkumulátorok  (ólom-savas, 
gondozásmentes zárt zselés, üvegszövet, kalcium – AGM, VRLA) tölthetők ezzel a készülékkel. Nem 
alkalmazható a hibás, elhanyagolt, elhasználódott vagy megfagyott akkumulátorokhoz. 
Zárt akkumulátorokat kizárólag ehhez hasonló automata töltővel ajánlott tölteni, ellenkező esetben a túltöltés 
következtében tönkre mehetnek vagy felrobbanhatnak. Hagyományos akkumulátorok töltése közben el kell 
távolítani a folyadék betöltő nyílások dugóit, hogy a keletkező gázok távozhassanak. 
A hagyományos ólom-savas akkumulátor feltöltött állapotban, használaton kívül kb. 4-6 hónapig tárolható 
száraz, fagymentes helyen, utána javasolt a feltöltése. A jó minőségű gondozásmentes akkumulátorok akár 
évekig tárolhatók újra töltés nélkül. Ha a terhelés nélküli feszültség 12,3-12,4 V alá csökken, olyan vegyi 
folyamatok indulnak el, amelyek tönkre teszik az akkumulátort. Ezért már ezt megelőzően fel kell tölteni. Ez a 
töltő nem engedi 12,8V alá lemerülni. 
Tisztítsa meg az akkumulátor pólusait egy puha, enyhén nedves kendővel, majd törölje szárazra. 
Hagyományos, ólom-savas akkumulátor esetén távolítsa el a cellák zárófedeleit és töltse fel a cellákat a gyártó 
által megadott szintig desztillált vízzel. Ne helyezze vissza a zárókupakokat, hogy a töltés közben keletkező 
gázok eltávozhassanak. A gondozásmentes akkumulátorok azonban zárt kivitelűek. Mindig kövesse az 
akkumulátor gyártójának utasításait. 
Helyezze a töltőt olyan messze az akkumulátortól, amennyire csak a vezetékek lehetővé teszik. A keletkező 
gázok vagy a kifröccsenő sav kárt okozhatnak a töltőben. Soha ne helyezze a töltőt az akkumulátor 
alá/fölé/mellé! A töltőre ne helyezzen semmit, és ne takarja le, biztosítsa körülötte a levegő szabad áramlását! 
FIGYELEM! Robbanásveszély! A töltés közben képződő mérgező gázok felrobbanását okozhatja egy szikra 
vagy láng, ezért ezt meg kell előzni! Töltés közben ne mozgassa a kábeleket és ne kapcsoljon be semmilyen 
elektromos eszközt a közelben! Biztosítsa a szükséges és megfelelő szellőzést töltés közben! 

AZ AKKUMULÁTOR ÉS A TÖLTŐ CSATLAKOZTATÁSA
A csipeszek csatlakoztatásakor vagy azok eltávolításakor a töltő legyen áramtalanítva, előzőleg húzza ki a fali 
csatlakozóból! Soha ne érintse egymáshoz vagy fém tárgyakhoz a csipeszeket! Ne legyen szemben az 
akkumulátorral és távolodjon el tőle a töltő hálózatba történő csatlakoztatása előtt. Általában egyszerűbb a 
nyitott csipeszt felülről ráhelyezni a pólusra, mint oldalról csatlakoztatni. Színjelölés piros: pozitív (+), fekete: 
negatív (-)   

Ha az akkumulátor a járműben található***
Távolítsa el az eredeti akkumulátor-csatlakozókat (először a karosszériával összekötött pólust – ez általában a 
negatív), hogy az akkumulátor ne legyen a járművel elektromos kapcsolatban. Ezzel óvhatja a jármű elektronikai 
berendezéseit és lerövidítheti a töltési időt. Győződjön meg róla, hogy minden berendezést lekapcsolt és 
eltávolította az indítókulcsot. A töltés közben képződő mérgező gázok felrobbanását okozhatja egy szikra. Ezért 
különösen veszélyes a járműben hagyva tölteni az akkumulátort. Töltés közben ne mozgassa a kábeleket, a 
motorháztetőt, az ajtókat és ne kapcsoljon be semmilyen eszközt a járműben, továbbá ne indítsa el a motort. 
Óvakodjon a mozgó, forgó, éles alkatrészektől, ékszíjaktól, kábelektől, ventilátoroktól! A töltőt helyezze el a 
járműtől olyan távol, amennyire a vezetékek ezt lehetővé teszik!

Ellenőrizze az akkumulátor érintkezőinek polaritását. Általában a pozitív (+ / piros) pólus nagyobb 
átmérőjű, mint a negatív (- / fekete) pólus. 
1. Csatlakoztassa a csipeszes csatlakozókábelt a töltő vezetékéhez.
2. Csatlakoztassa a pozitív csipeszt (+ / piros) az akkumulátor pozitív pólusához.
3. Csatlakoztassa a negatív csipeszt (- / fekete) az akkumulátor negatív pólusához.
4. Csatlakoztassa a hálózati csatlakozókábelt a hálózatba és a töltő üzemkész.
5. A piros LED visszajelző (5.) mutatja, ha fordítva csatlakoztatta az akkumulátort, vagy ha az hibás. 
6. Válassza ki a kívánt programot a MODE (10.) gomb határozott nyomogatásával. Erre a hálózatba 
csatlakoztatást követően van lehetősége, ha a töltőre már van akkumulátor csatlakoztatva. Ellenkező 
esetben az „Err” hibaüzenet olvasható. Ha töltés közben módosítani szeretné a beállított programot, 
húzza ki a hálózatból és kis idő elteltével csatlakoztassa újra.    
7. Teljesen feltöltött állapotban a kijelzőn mind a négy vonal világít az akkumulátor szimbólumban (7.) A 
körülményektől függően ez 25-30 órát is igénybe vehet. Ha befejezte a töltést, húzza ki a töltőt a 
hálózatból, majd távolítsa el a csipeszeket fordított sorrendben. Először a negatívot (- / fekete) távolítsa 
el, aztán a pozitív (+/ piros) csipeszt. 
A hálózatba történő csatlakoztatást követően a töltő diagnosztikai programokat futtat le. Ellenőrzi a 
csatlakoztatott akkumulátor megfelelő polaritását, az esetleges szulfátos állapotát, a pillanatnyi kondícióját és a 
töltő működőképességét. Szükség esetén automatikusan elindul a szulfátmentesítő folyamat, amelyet további 
3+1 ciklusos töltés követ.

***A fenti eljárást a készülék gyártójaként a biztonság növelése érdekében tanácsoljuk. Nem engedélyezzük úgy tölteni az akkumulátort a 
járműben hagyva, hogy az közben eredeti állapotában a jármű elektromos rendszeréhez csatlakozik. Azonban a vonatkozó szabvány (EN 
60335-2-29) értelmében az alábbi módszernek is szerepelnie kell ezen utasításban: Először a nem karosszériához kapcsolt pólushoz kell a 
töltőt csatlakoztatni. A másik pólust kell utána a karosszériához csatlakoztatni, távol az akkumulátortól és az üzemanyag-rendszertől. Csak 
ezután csatlakoztatható a töltő a hálózatba. A töltés után először a hálózatból kell kihúzni a töltőt, aztán elsőként a karosszériára kapcsolt 
pólust, majd az akkumulátorra kapcsolt másikat eltávolítani. 

Ha az akkumulátor nem a járműben található
A csatlakoztatás menete megegyezik a fent részletesen leírt sorrenddel. A töltés bármikor szüneteltethető, 
megszakítható. Húzza ki a hálózati csatlakozókábelt a falból, majd távolítsa el a fekete és a piros csipeszt. A 
következő töltésnél ismét be kell állítania a kívánt üzemmódot a MODE (10.) gombbal.  

TÖLTÉSI CIKLUSOK
Ez a professzionális töltőkészülék 4+1 töltési móddal, 5 ciklusban, teljesen automatikusan működik. Üzembe 
helyezéskor a diagnosztikai tesztek elvégzése után, az elhasználódott akkumulátor töltése szulfát-
mentesítéssel kezdődik. A 0,8A áram-impulzusok közben az akkumulátor feszültsége 7,5…10,5V-ra nő. Ezután 
a töltés elkezdődik állandó árammal (3,8A±0,3A), amíg el nem éri az előírt feszültséget (12,8V±0,2V). Ezen a 
ponton átkapcsol kímélőbb, kisebb áramú töltésre (3,0A±0,2A), miközben a feszültség fokozatosan tovább nő 
14,1V±0,2V-ig. A következő töltési fázisban a töltőáram 0,8A. Az akkumulátor kapacitásának maximumát elérve, 
karbantartó/fenntartó töltés következik 0,1-0,2A árammal. Ezzel a feltöltés befejeződött.
Ha az akkumulátor még hosszú ideig a töltőre kapcsolva hagyja, akkor az önkisülés következtében feszültsége 
lassan csökkenni kezd. Ha 12,8 Voltig lecsökken, akkor a fenntartó töltés helyett ismét megnövelt árammal töltve 
(0,8A) újra eléri a kapacitásának maximumát. Ez a módszer biztosítja, hogy az akkumulátor hosszabb idő után is 
teljesen feltöltve vehető használatba. A töltési idő függ az akkumulátor típusától, kapacitásától, pillanatnyi állapotától, 
a töltési módtól és a környezeti hőmérséklettől. A töltöttségi állapot, az akkumulátor szimbólum jelzési alapján:
0. pálcika: 12,5V
I. pálcika: 12,5-13V
II. pálcika: 13-13,9V 
III. pálcika: 13,9V
 IV. pálcika: feltöltve

1. Diagnosztika, polaritás és szulfátosodás ellenőrzés

2. Regenerálás, szükség esetén automatikus szulfátlanítás 
 
3. Normál töltés állandó nagy árammal (3,8A)

4. Kímélő töltés csökkentett árammal a kapacitás 80%-ig (3,0A)

5. Kisáramú mélytöltés a kapacitás 100%-ig (0,8A)

6. Karbantartó töltés és monitorozás (0,2A)

7. 12,8V alatt ismét kisáramú töltés a kapacitás 100%-ig (0,8A)

AKKUMULÁTOR TÍPUSOK ÉS BEÁLLÍTÁSOK
A töltő könnyen beállítható a különböző típusú és állapotú akkumulátorokhoz. Az alábbi javaslatok csak 
iránymutatóak. Az akkumulátor gyártójától kaphat pontos információkat.
A MODE (10.) gomb nyomogatásával lehet a funkciók közül választani. 

FIGYELEM! Néhány karbantartásmentes akkumulátor egyedi töltési feltételeket igényelhet. Mindig ellenőrizze 
az akkumulátor gyártójának utasításait! Túl meleg környezetben automatikusan csökken a kimeneti feszültség! 
A 12 Voltos akkumulátorokkal működő járművek normál feszültségszintje valójában 14,4 Volt!  

A TÉLI TÖLTÉSI ÜZEMMÓD
Alacsony környezeti hőmérséklet esetén az akkumulátor nehezebben veszi fel és adja le a töltést. +1…+5C 
környezeti hőmérsékleten (pl. a garázsban) javasolt a téli üzemmódot kiválasztani a MODE (10.) gombbal. 
Ekkor kissé megemelkedik a töltőfeszültség (14,7V/3,8A). 
A gondozásmentes típusok érzékenyek lehetnek erre, ezért ne használja ezt a töltési módot, ha az akkumulátor 
gyártója mást ír elő. A megfagyott akkumulátort tilos tölteni! Példa: egy lemerült, 12V/90Ah akkumulátor teljes 
töltési ideje hozzávetőlegesen 25-30 óra is lehet. 

Tájékoztató adatok a lemerült akkumulátor 80%-os töltöttségének eléréséig:

HIBAELHÁRÍTÁS
Ha a töltő 3 nap elteltével sem kapcsol a teljes feltöltés után karbantartó töltésre, akkor hiba történhetett. Ennek 
lehetséges okai: 
- Az akkumulátor valószínűleg elhasználódott és ki kell cserélni.    
- A nagy antimon tartalmú akkumulátorok eltérően viselkedhetnek, esetenként hagyhatják a töltőnek, hogy túl 
sokáig töltse, ami túltöltéshez vezethet. Ügyeljen ennek elkerülésére!
- Egy szulfátos, elöregedett akkumulátor a töltést nehezen veszi fel, ebből következően a töltési idő hosszú. Egy 
erősen elhasználódott akkumulátort nem lehet teljesen feltölteni. Ezért mindig meg kell győződnie arról, hogy a 
töltő átkapcsolt-e a töltés befejezését követően karbantartó módba, mielőtt bekapcsolva felügyelet nélkül 
hagyja. Ha működik a karbantartó mód, minden rendben van. Ha a töltő 3 nap után sem kapcsol át karbantartó 
módba, akkor az akku valószínűleg már nem használható és kicserélésre szorul.  
Ha nem tölt a készülék, az alábbi esetek fordulhatnak elő:
- Nem kap tápellátást; ellenőrizze a hálózati és töltőkábel csatlakozót.
- Világít a hibajelző LED (5.), mert pl. fordított a polaritás.
- A csipeszek nem jól érintkeznek vagy zárlat keletkezett. 
- Lehetséges, hogy hibás az akkumulátor és nem lehet tölteni.

ÓVINTÉZKEDÉSEK
Ha a 4 lépcsős normál töltés után már a karbantartó töltés zajlik, akkor az akkumulátor teljesen fel van töltve. A 
töltő fenntartja a maximális töltöttséget. Ennek a szakasznak a hossza attól függ, hogy az akkumulátor mennyi 
töltést veszített. A töltő akár hónapokon keresztül csatlakoztatva lehet egy használaton kívüli akkumulátorhoz. E 
célból mellékeljük a csipeszek mellett a csavarozható 8mm furatú gyűrűs-sarus csatlakozót. Mindazonáltal 
ajánlott a töltés figyelemmel kísérése és ellenőrzése. Nem ajánlott a készülék hosszabb ideig történő felügyelet 
nélkül hagyása. 

Ha ólom-savas akkumulátor közelében dolgozik/tartózkodik, legyen mindig valaki a közelben, aki segíthet. A 
bőrrel esetlegesen érintkező savat bő vízzel és szappannal kell lemosni. Különösen ügyeljen rá, hogy szembe 
ne kerüljön a maró folyadék. Ha szembe került, azonnal mossa ki bő, hideg folyóvízzel legalább 10 percen 
keresztül, majd forduljon orvoshoz. Gyermeknek tilos a közelben tartózkodnia és/vagy a készüléket 
működtetnie! Védőszemüveg, védőkesztyű és védőruha viselése kötelező. Ne érintse meg az arcát vagy 
szemeit, ha akkumulátorral dolgozik. 
Óvakodjon attól, hogy egy fém szerszámot ráejt az akkumulátorra vagy a töltő csipeszeire. Ez rövidzárlatot 
és/vagy szikrát és robbanást okozhat. Ne viseljen fém tárgyakat (gyűrű, karkötő, karóra, nyaklánc…). A 
rövidzárlat nagy árama égési sérülést okozhat!
Kizárólag jól szellőző, száraz helyen töltsön akkumulátort! Felügyelje a folyamatot, de ne közvetlen közelről! Ha 
az akkumulátor erősen melegszik vagy jelentős gázképződést tapasztal, akkor áramtalanítsa, és később 
folytassa a töltést! Ha a töltőfeszültség eléri a 14.4 Voltot, fokozott gázképződés indulhat. Ennek a lehetősége 
akkor csökken, ha a készülék átkapcsol karbantartó töltésre és ezzel együtt jelentősen csökkenti a töltőáramot.
  
TISZTÍTÁS
Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket a hálózatból történő kihúzással! A csipeszek ne legyenek semmihez 
csatlakoztatva és ne érjenek egymáshoz vagy fém tárgyhoz! Használjon puha, száraz törlőkendőt. Ne 
használjon agresszív tisztítószereket és folyadékot! 
Figyelem! Ha az akkumulátorból esetleg kifolyt a sav, akkor vegyen fel védőkesztyűt és száraz ruhával tisztítsa 
meg a szennyezett felületet! 

Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely 
rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.
Ha a hálózati csatlakozóvezeték megsérül, akkor a cserét kizárólag a gyártó, annak javító 
szolgálata vagy hasonlóan szakképzett személy végezheti el!
Por és vízsugár behatolása ellen védett. A hálózati csatlakozó nem védett, a termék beltéri 
használatra alkalmas.
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Ez a kis áramú, normál töltési mód a 14 Ah-nál kisebb kapacitású 
12 Voltos akkumulátorokhoz.

Ajánlott nagy áramú beállítás a 12 Voltos, 14-120 Ah hagyományos (ólom-savas),
valamint a legtöbb karbantartásmentes (zselés, üvegszövet) akkumulátorhoz.  

Ez a beállítás javasolt a hideg (+1…+5C) akkumulátorok töltése esetén. Szintén 
ajánlott sok üvegszövet (AGM) típusú akkumulátorhoz is.  

Ez a kis áramú, normál töltési mód a 6 Volt névleges feszültségű 
akkumulátorokhoz. 
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Pre prve upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga. Originalno uputstvo je pisano na 
mađarskom jeziku. Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili 
psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i decu. Ova lica mogu da rukuju ovim 
proizvodom samo u prisustvu lica odgovornog za ta lica. U slučaju dece preporučuje se konstantan 
nadzor, da se deca ne bi igrala s njim. Nakon raspakivanja uverite se d ali se proizvod slučajno nije 
oštetio u toku transporta. Decu držite dalje od ambalaže ako ona sadrži opasne predmete za decu kao 
što su folije itd.!

NAPOMENE
• Pre prve upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga! • Uređaj je otporan na prskajuću vodu 
(IP65), međutim strujni utikač nije. Upotrebljivo samo u suvim prostorijama! • Uređaj se sme uključiti 
samo u uzemljenu utičnicu 230V~ / 50 Hz! • Pročitajte uputstva proizvođača akumulatora za punjenje da 
ne biste oštetili akumulator! • Smrznute akumulatore u zimskom preiodu je zabranjeno puniti! • 
Akumulatore punite isključivo u dobro provetrenim suvim prostorijama! U toku punjenja se akumulatori 
greju i iz njih mogu da se oslobađaju otrovni gasovi, to je normalna pojava. Provetravajte, ne udišite 
gasove, pratite punjenje ali ne iz blizine! Zabranjena upotreba otvorenog plamena, zabranjeno pušenje! 
Pažnja! Opasnost od eksplozije! • Ne prekrivajte uređaj, prilikom postavljanja obezbedite dovoljnu 
ventilaciju! Prekrivanje može da prouzrokuje pregrevanje, požar, strujni udar! • Kratki spoj štipaljki u 
nekim slučajevima može da dovede do požara, eksplozije i strujnog udara! Zabranjeno ih je kratko 
spajati ili ih stavljati na metalne predmete! • Zabranjeno je da deca budu u blizini akumulatora! • 
Nepunljive baterije je zabranjeno puniti! Opasnost od eksplozije! • Neka ne bude priključen ikakav 
potrošač na akumulator u toku punjenja! • Nakon upotrebe punjač isključite iz struje! • Priključni kabel ne 
sprovodite ispod tepiha itd.! Utikač treba da je lako dostupan! Obratite pažnju da se niko nezakači o 
priključni kabel! • Uređsj štitite od prskajuće tečnosti, ne postavljaljte na nju posude sa tečnostima! • Ne 
stavljaljte na uređaj predmete sa otvorenim plamenom kao što su sveće itd.! • Zabranjeno ju je koristiti 
preko pretvarača (invertera)! • Priključci treba da su čvrsti i bez kratkih spojeva. • Obratite pažnju da se 
izolacija priključnih kablova ne ošteti! • Zabranjena upotreba ako se bilo koji priključni kabel ođteti! • 
Priključni kabel direktno uključujte u zidnu utičnicu, ne koristite produžne kablove! • Zabranjena upotreba 
oštećenog uređaja! • U toplijim uslovima rada češće će se isključiti punjenje i pri manjim strujama! • Štitite 
je od prašine, pare, tečnosti, vlage, smrzavanja i udaraca. Štitite je od direktne toplote i sunca! • Ne 
rastavljaljte i prepravljaljte uređaj, opasnost od požara i strujnog udara! • Akumulatore je zabranjeno 
bacati u vatru ili ih kratko spajati! • Zbog prisustva električne energije treba se pridržasvati standfardnih 
mera opreza! Mokrim vlažnim rukama ne dodirujte i rukujte uređajem! • Sa ovim punjačem se smeju 
puniti samo akumulatori navedenih karakteristika! Zabranjeno je koristiti kao strujni ispravljač i napajati 
druge uređaje ovim punjačem! • Kvarovi prouzrokovani nepropisnim rukovanjem dovode do gubljenja 
garancije. • Uređaj nije predviđen za javnu nego za kućnu upotrebu. • Uređaj ne iziskuje posebno 
održavanje. • Radi poboljšavanja kaliteta proizvod, tehnički podaci i dizajn uređaja se mogu menjati i pez 
predhodne najave. • Za eventualne štamparske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo. 
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• Za punjenje akumulatora automobila, motora, broda, radnih mašina • Upotrebljivo za klasične olovne-
kiselinske akumulatore, akumulatore sa gelom bez održavanja, ili akumulatore sa stklenim vlaknima • 5 
automatskih PAMETNIH programa za punjenje • Punjenje u više nivo, konstantna struja, blago punjenje • 
Automatsko, impulsno odstranjivanje sulfata • Moguća regeneracija starijih akumulatora • Promenjivi 
priključak za punjenje (štipaljka ili prstenasti) • LCD displej sa voltmetrom i plavim osvetljenjem • Zaštita 
od obrnutog polatiteta • Zaštita od kratkog spolja • Zaštita od pregrevanja • Zaštita od neispravnog 
akumulatora • Napajanje: strujni priključni kabel

PRIPREMA ZA PUNJENJE
Ovim uređajem se isključivo mogu puniti akumulatori 6 i 12V kapaciteta 1,4-120 Ah (olovni-kiselinski, 
akumulatori sa gelom bez održavanja, sa staklenim vlaknima, kalcijumski – AGM, VRLA). Nije upotrebljivo za 
pokvarene oštećenje, smrznute akumulatore.
Zatvoreni akumulatori se smeju puniti isključivo automatskim punjačima, u suprotnom može da dođe do 
prepunjenja i oštećenja akumulatora, u najgorem slučaju i do eksplozije. Prilikom punjenja klasilčnih 
akumulatora treba odstraniti čepove koji služe za dolivanje tečnosti, da bi se gasovi koji se stvaraju u toku 
punjenja mogli slobodno  ispariti. 
Klasični olovni akumulatori napunjeni izvan upotrebe bez punjenja se mogu skladištiti 4-6 meseci na sobnoj 
temperaturi, nakon toga se preporučuje punjenje.Kvalitetni akumulatora koji ne iziskuju odrđžavanja mogu da 
godinama stoje bez punjenja. Ako napon spadne ispod 12,3-12,4 V pokreću se takve hemijske reakcije koje 
mogu da upropaste akumulator. Stoga se akumulatori pre toga trebaju napuniti. Ovaj punjač ne dozvoljava pad 
napona ispod 12,8 V. 
Klemne akumulatora očistite blago navlaženom krpom i prebrišite suvom kerpom. U slučaju klasičnih olovnih 
akumulatora, odstranite poklopce i ćelije napunite destilovanom vodom do nivoa koji je proizvođač akumulatora 
propisao. Poklopce u toku punjenja ne vraćajte da ne bi sprečavali put isparenjima koja su standardna pojava u 
toku punjenja kiselinskih akumulatora. Akumulatori bez održavanja su hermetički zatvoreni. Uvak pratite 
uputstva proizvođača akumulatora.
Punjač uvek udaljite od akumulatora koliko priključni kablovi dozvoljavalju. Isparanja i eventualno prskanje 
kiseline mogu da oštete punjač. Punjač nikad ne postavljaljte iznad, pored ili ispod akumulator! Ništa ne stavite 
na punjač i ne prekrivajte ga, treba obezbediti nesmetani protok vazduha radi hlađenja! PAŽNJA! Opasnost od 
eksplozije! Isparenja u toku punjenja mogu biti zapaljiva, dovoljna je jedna varnica ili otvoreni plamen da bi došlo 
do eksplozije, stoga treba sprečiti ovaku koncentraciju gasova! U toku punjenja ne pomerajte priključne kablove i 
u blizini ne uključujte nikakvi električni urteđaj! U toku punjenja treba obezbediti neophodnu ventilaciju! 

PRIKLJUČENJE PUNJAČA NA AKUMULATOR
U toku postavljanja ili skidanja hvataljki sa akumulatora, punjač treba da je u isključenom stanju, izvucite 
priključni kabel iz zidne utičnice! Nikada ne spajajte hvataljke ili ih ne postavljaljte na metalne predmete i 
površine! Ne budite ispred akumulatora i pomerite se kada punjač uključujete u struju. Uglavnom se hvataljke 
lakša stavljalju na klemnu od gore nego sa strane. Oznake crvena: pozitivni (+), crni: negativni (-)   

Ukoliko se akumulator nalazi u vozilu ***
Skinite postojeće klemne sa akumulatora (prvo skinite klemnu koja je priključena na šasiju vozila, uglavnom je to 
negativni pol), Akumulator ne treba da bude električno povezan sa vozilom. Ovim štitite električne sisteme vozila 
i smanjujete vreme punjenja akumulatora. Uverite se da su svi sistemi u vozilu isključeni i da ste izvadili kontakt 
ključ. Gasove koji se stvaraju u toku punjenja mogu biti jako zapaljivi, stoga je izuzetno opasno puniti akumulator 
dok se nalazi u vozilu. U toku punjenja ne pomerajte kablove, vrata, ne uključujte nikakve električne uređaje u 
vozilu, ne pokrećite motor. Budite pažljivi sa pokretnim, vrelim predmetima, kajiševima ventilatorima! Punjač 
postavite što dalje od vozila, koliko priključni kablovi dozvoljavalju!

Proverite polaritet akumulatora. Uglavnom je pozitivni pol (+ / crveni) većeg prečnika, negativni pol je 
manjih dimenzija (- / crni).
1. Napojni kabel priključite u punjač.
2. Štipaljku pozitivnog pola (+ / crveni) postavite na pozitivni pol akumulatora.
3. Štipaljku negativnog pola (- / crni) postavite na negativni pol akumulatora.
4. Strujni priključni kabel uključite u mrežu i punjač je spreman za rad.
5. Ukoliko je polaritet slučajno obrnut ili je akumulator u kvaru, svetlo indikator (5). 
6. Odaberite željeni režim punjenja pritiskanjem tasterom MODE (10). Promenu režima punjenja možete 
uraditi kada je već priključen na akumulator i kada je uključen u struju. U suprotnom se na displeju 
pojavljuje ispis za grešku „Err”. Ako želite promeniti režim punjenja, isključite punjač iz mreže i 
sačekajte nekoliko sekundi nakon ponovnog uključenja.    
7. Nakon završetka punjenja će biti na displeju uključene sve 4 linijice za indikaciju napunjenosti (7.) U 
zavisnosti od uslova punjenja, punjenje može da potraje i do 25-30 sati. Nakon završetka punjenja 
izvucite punjač iz mreže i štipaljke skinite sa akumulatora u obrnutom redosledu. rvo štipaljku 
negativnog pola (- / crni), nakon toga pozitivni pol (+/ crveni).

Nakon priključenja punjač pokreće diagnostiku kojim proverava polaritet priključenog akumulatora, eventualno 
sulfatno staje, trenutno stanje akumulatora, pravilan rad punjača. Na kratko vreme se uključuju svi indikatori. Po 
potrebi se automatski pokreće proces odstranjivanja sulfata, što se nastavlja punjenjem u 3+1 ciklusa.

***Radi veće bezbednosti gore opisani proces preporučuje proizvođač ovog punjača. Proizvođač zabranjuje punjenje akumulatora u vozilu 
ukoliko je ona povezana sa vozilom. Međutim prema aktuelnom standardu (EN 60335-2-29)  i ova mogućnost mora da je opisana u ovom 
uputstvu: Punjač se prvo povezuje sa onim polom akumulatora koji nije vezana sa karoserijom vozila i nakon toga drugi pol, daljie od 
akumulatora i dovoda goriva. Samo se nakon toga sme punjač uključiti u mrežu. Nakon punjenja se prvo punjač isključuje iz struje, potom 
štipaljka koja je na klemni koja je povezana na karoseriju i potom druga štipaljka. 

Ako se akumulator ne nalazi u vozilu
Proces povezivanja je identičan sa gore opisanim procesom. Punjenje se bilo kada može prekinuti, zaustaviti. 
Izvucite priključni kabel iz struje i potom skinite prvo crnu a potom crvenu štipaljku. Nakon novog uključenja 
ponovo treba tasterom podesiti parametre na punjaču MODE (10).

CIKLUS PUNJENJA
Ovaj profesionalni punjač puni akumulatore u režimima 4+1, automatski u 5 ciklusa. Prilikom puštanja u rad 
uređaj radi dijagnostiku i po potrebi pokreće režim odstranjivanja slulfata. Sa impulsima 0,8A napona 
akumulatora se diže na 7,5…10,5V. Nakon toga će punjenje biti vrešeno konstantnom strujom (3,8A±0,3A), sve 
dok se ne dostigne propisani napon (12,8V±0,2V). Nakon dostizanja propisanog napona punjač će da puni 
manjom strujom (3,0A±0,2A), pritom se napon i dalje diže u akumulatoru 14,1V±0,2V. U sledećoj fazi struja 
punjenja će biti 0,8A. Nakon potpune napunjenosti započine vrsta punjenja koja samo održava akumulator 
napunjeno 0,1-0,2A. Ovim je punjenje potpuno završeno.
Ako se akumulator mnogo duže ostavi na punjaču započeće samopražnjenje akumulatora i napon počinje 
polako da pada. Ako napon opadne ispod 12,8 V uređaj će umesto struje za održavanja početi da puni sa vežom 
strujom (0,8A) da bi ponovo dostigao maksimalni kapacitet. Ova mogućnost obezbeđuje korisniku da i nakon 
dužeg vremena na punjaču akumulator može da se koristi maksimalnim kapacitetom. Vreme punjenja zavisi od 
tipa akumulatora, kapaciteta, trenutnog stanja, odabranog režima punjenja i temperature okoline. 
Stanje napunjenosti, prema simbolima na simbolu akumulatora:
0. štapić: 12,5V 
I. štapić: 12,5-13V
II. štapić: 13-13,9V
III. štapić: 13,9V
IV. štapić: napunjeno

1. Dijagnostika, provera polariteta i sulfata

2. Regeneracija, po potrebi automatsko odstranjivanje sulfata

3. Standardno punjenje velikom strujom (3,8A)

4. Blago punjenje manjom strujom do 80% kapaciteta (3,0A)

5. Punjenje malom strujom do 100% kapaciteta (0,8A)

6. Punjenje za održavanje i praćenje (0,2A)

7. Ispod 12,8V ponovno punjenje malom strujom 
do 100% kapaciteta (0,8A)

TIPOVI AKUMULATORA I PODEŠAVANJA
Punjač je lako podesiti za rad sa različitim tipovima akumulatora. Dole opisani primeri su samo preporuke. 
Detaljne informacije možete dobiti od proizvođača akumulatora.
Tasterom MODE (10) moguće je podesiti željeni režim punjenja. 

PAŽNJA!  Poneke vrste akumulatora bez održavanja iziskuju posebnu vrstu punjenja. Uvek proverite preporuke 
privođača! U pretoplom okruženju automatski se smanjuje izlazni napon! 
Akumulatori nazivnog napona 12 V zapravo imaju napon 14,4 V!   

ZIMSKI REŽIM PUNJENJA
Pri nižim temperaturama akumulatori teže primaju punjenje a takođe i teže predaju struju. Pri temperaturama 
nižim od +1…+5C preporučuje se upotrreba ovog režima punjenja koji se može odabrati tasterom MODE (10). U 
ovom slučaju se malo poveća napon punjenja (14,7 V / 3,8 A)
Akumulatori bez održavanja mogu biti osetljivi na ovu vrstu pujenja, pratite uputstvo proizvođača. Zabranjeno 
punjenje smrznutih akumulatora! Primer: vreme punjenja jednog praznog akumulatora 12V/90Ah može da 
potraje 25-30 sati. 

Informacije o praznom akumulatoru, do dostizanja napunjenosti 80%:

ODKLANJANJE GREŠKE
Ukoliko ni nakon 3 dana nakon punjenja punjač ne prekopča na održavanje napunjenopsti, verovatno je došlo 
do neke greške. Razlozi mogu da budu: 

- Verovatno je akumulator propao i treba je zameniti.    
- Akumulatori sa velikom koncentracijom antimona mogu da reaguju različito, ponekd dozvoljavaju punjaču da ih 
duže puni što prouzrokuje prepunjenje. Obratite pažnju da se ne desi prepunjenje!
- Stariji akumulator sa više sulfata teže prima punjenje, stoga je i vreme punjenja duže. Zastareli akumulator se 
ne može potpuno napuniti. Iz ovog razloga uvek treba proveriti dali je punjač završio punjenje i započeo 
održavanje napunjenosti. Ako se funkcija održavanja napunjenosti u toku, sve je u redu. Ako se ni nakon 3 dana 
ne aktivira održavanje napunjenosti verovatno je akumulator u kvaru i treba je promenuiti.  
Aku punjač ne puni moguće su sledeće situacije:
- Ne dobija napon; proverite mrežni napon i priključni kabel.
- Svetli LED dioda za grešku (5.), na primer obrnuti polaritet.
- Štipaljke su loše postavljenje na klemne akumulatora ili se desio kratak spoj. 
- Moguće da je loš akumulator i nemoguće ju je napuniti.

MERE PREDOSTROŽNOSTI
Ako se nakon 2 ciklusa normalnog punjenja aktivira održavalje napunjenosti akumulator je potpuno napunje. 
Punjač određenim impulsima održava napuinjenost akumulatora. Dužina ovog ciklusa zavisi od toga koliko 
akumulator gubi struje. Punjač može više više meseci da bude priključen na ispravan akumulator. Pored toga 
preporučuje se povremena kontrola. Ne preporučuje se duža upotreba punjača bez nadzora.

Ako radite sa kiselinskim akumulatorom neka uvek bude neko u blizini da vam pomogne ako je to potrebno. Ako 
kiselina dođe u kontakt sa kožom to odmah sperite sa puno vode i sapunom. Pre svega obratite pažnju da 
kiselina slučajno ne uđe u oko. Ako se slučajno desi nesreća oko odmah isperajte sa hladnom vodom najmanje 
10 minuta, nakon toga se obratite lekaru. Deci je zabranjeno da rukuju i da budu u blizini ovog uređaja! 
Obavezna upotreba odgovarajuće zaštitne opreme, rukavice, naočare. Ne dodirujte lice ili oči ako radite sa 
akumulatorom. 
Obratite pažnju da slučajno ne padne neki metalni predmet ili alat na akumulator ili štipaljke punjača. To može da 
prouzrokuje kratki spoj ili eksploziju. Neka ne budu na vama metalni predmeti (prsten, narukvica, sat, lančić…). 
Velika struja kradkog spoja može da prouzrokuje opekotimne!
Akumulatore punite isključivo u dobro provetrenim suvim prostorijama! Pratite punjenje ali ne iz blizine! Ako se 
akumulator jako greje ili se stvara znatna količina isparenja isključite punjenje i pokušejte je kasnije ponovo! Ako 
napon dostigne 14.4 V moguće je stvaranje znatne količine isparenja. Isparenje će se smanjiti u režimu 
održavanja napunjenosti i samim tim se i smanjuje struja punjenja.
  
ČIŠĆENJE
Pre početka čišćenja ispljučite punjač iz struje! Štipaljke ne smeju da budu priključeni i ne smeju da se 
međusobno dodiruju ni da dodiruju metalne predmete! Za čišćenje koristite mekanu krpu. Ne koristite agresivna 
hemijska sredstva! 
Pažnja! Ako slučajno iscuri kiselina iz akmulatora, obucite zaštitne rukavice i odmah očistite suvom krpom! 

Opasnost od strujnog udara! Zabranjeno rastavljati uređaj i njegove delove prepravljati! U 
slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!
Ukoliko se ošteti priključni kabel, zamenu može da izvrši samo ovlašćeno lice uvoznika ili 
slična kvalifikovana osoba!
Uređaj je otporan na prskajuću vodu (IP65), međutim strujni utikač nije. Upotrebljivo samo u 
suvim prostorijama!
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Normalno punjenje malom strujom za akumulatore kapaciteta ispod 14 Ah i 12 V

Punjenje konstantnom velikom strujom za akumulatore 12 V, 14-120 Ah klasični 
(olovni-kiselinski), i za većinu akumulatora bez održavanja (sa gelom i staklenim 
vlaknima).  

Ovo se podešavanje preporučuje za punjenje hladnih akumulatora (+1…+5°C). 
Takođe se preporučuje za većinu akumulatora sa staklenim vlaknima (AGM).

Ovaj režim služi za standardno punjenje akumulatora od 6 V 
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EN
Waste equipment must be collected and disposed separately from household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may 
be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of product at a facility specializing in the collection of 
electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We 
shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.
DISPOSING OF ALKALINE AND RECHARGEABLE BATTERIES
Batteries, whether alkaline or rechargeable, must not be handled together with regular household waste. It is the legal obligation of the product's user to dispose of batteries at a nearby 
collection center or at a retail shop. This ensures that the batteries are ultimately neutralized in an environment-friendly way.

H
A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt 
vagy hulladékká vált berendezés térítésmentesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést 
értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdés esetén keresse a helyi 
hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatokat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük.
Tájékoztatás a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu 
AZ ELEMEK, AKKUK ÁRTALMATLANÍTÁSA
Az elemeket / akkukat nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt kezelni. A felhasználó törvényi kötelezettsége, hogy a használt, lemerült elemeket / akkukat lakóhelye gyűjtőhelyén, 
vagy a kereskedelemben leadja. Így biztosítható, hogy az elemek / akkuk környezetkímélő módon legyenek ártalmatlanítva.

SK
Výrobok nevyhadzujte do bežného domového odpadu, separujte oddelene, lebo môže obsahovať súčiastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej 
likvidácie výrobku odovzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma, respektíve u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať 
aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodbadu. Tým chránite životné prostredie, ľudské a teda aj vlastné zdravie. Prípadné otázky Vám zodpovie Váš predajca alebo miestna 
organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu. 
ZNEHODNOCOVANIE BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV 
Batérie / akumulátory nesmiete vyhodiť do komunálneho odpadu. Užívateľ je povinný odovzdať použité batérie / akumulátory do zberu  pre elektrický odpad v mieste bydliska  alebo v 
obchodoch. Touto činnosťou chránite životné prostredie, zdravie ľudí okolo Vás a Vaše zdravie.

RO
Colectaţi în mod separat echipamentul devenit deşeu, nu-l aruncaţi în gunoiul menajer, pentru că echipamentul poate conţine şi componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru 
sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deşeu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toţi distribuitorii care au pus în circulaţie produse cu caracteristici şi 
funcţionalităţi similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deşeurilor electronice.
Prin aceasta protejaţi mediul înconjurător, sănătatea Dumneavoastră şi a semenilor. În cazul în care aveţi întrebări, vă rugăm să luați legătura cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne 
asumăm obligațiile prevederilor legale privind producătorii și suportăm cheltuielile legate de aceste obligaţii.
TRATAREA BATERIILOR, ACUMULATORILOR
Bateriile şi acumulatorii nu pot fi trataţi împreună cu deşeurile menajere. Utilizatorul are obligaţia legală de a preda bateriile / acumulatorii uzaţi sau epuizaţi la punctele de colectare sau în 
comerţ. Acest lucru asigură faptul că bateriile / acumulatorii vor fi trataţi în mod ecologic.

SRB-MNE
Uređaje kojima je istekao radni veka sakupljajte posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to oštećuje životnu sredinu i može da naruši zdravlje ljudi i životinja! Ovakvi se uređaji mogu 
predati na reciklažu u prodavnicama gde ste ih kupili ili prodavnicama koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati i određenim reciklažnim centrima. Ovim  štitite okolinu, 
svoje zdravlje i zdravlje svojih sunarodnika. U slučaju nedoumica kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima 
ODLAGANJE AKUMULATORA I BATERIJA
Istrošeni akumulatori i baterije ne smeju se tretirati sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Korisnik treba da se stara o pravilnom bezbednom odlaganju istrošenih baterija i akumulatora. Ovako se 
može štititi okolina, obezbediti da se baterije i akumulatori budu na pravilan način reciklirani.prihvatamo i snosimo svu odgovornost.

SLO 
Napravam katerim je potekla življenjska doba zbirajte posebej, ne jih mešati z ostalimi gospodinjskimi odpadki .to onesnažuje življenjsko  sredino in lahko vpliva in ogroža zdravje ljudi in živali ! 
Takšne naprave se lahko predajo za recikliranje v trgovinah kjer ste jih kupili ali trgovinah katere prodajajo podobne naprave . Elektronski odpadki se lahko predajo tudi v določenih reciklažnih . 
S tem ščitite okolje ,vaše zdravje in zdravje vaših sonarodnjakov . V primeru dvoma a kontaktirajte vaše lokalne reciklažne   centre. Po veljavnih predpisih se obvezujemo in nosimo vso  
odgovornost.
ODLAGANJE AKUMULATORJA IN BATERIJ
Iztrošeni akumulatorji in baterije se ne smejo zavreči z ostalim odpadom iz gospodinjstva. Uporabnik mora poskrbeti za pravilno varno odlaganje iztrošenih baterij in akumulatorjev. Tako se lahko 
zaščiti okolje, poskrbi se da so baterije in akumulatorji na pravilen način reciklirane.

CZ
Přístroje, které již nebudete používat, shromažďujte zvlášť a tyto nevhazujte do běžného komunálního odpadu, protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí nebo škodlivé 
lidskému zdraví! Nepotřebné nebo nepoužitelné přístroje můžete zdarma odevzdat v místě distribuce, respektive u všech takových distributorů, kteří se zabývají prodejem zařízení, která mají 
stejné parametry a funkci. Odevzdat můžete i na sběrných místech určených ke shromažďování elektronického odpadu. Tak chráníte životní prostředí, své zdraví a zdraví ostatních. V případě 
jakéhokoli dotazu kontaktujte místní organizaci zabývající se zpracováváním odpadu. Úlohy předepsané příslušnými právními předpisy vztahujícími se na výrobce vykonáváme a neseme s tímto 
spojené případné náklady. 
LIKVIDACE BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ
S bateriemi / akumulátory se nesmí nakládat jako s běžným domovním odpadem. Zákonnou povinností uživatele je odevzdání upotřebených baterií / akumulátorů na určeném sběrném místě v 
bydlišti nebo v prodejnách. Tím je zajištěno zneškodnění zbytků baterií / akumulátorů ekologickým způsobem

HR
Uređaji koji se odlažu u otpad se trebaju izdvojeno prikupljati, odvojeno od otpada iz kućanstva, jer mogu u sebi sadržati komponente koje su opasne po okoliš i ljudsko zdravlje! Korišteni ili 
uređaji koji se odlažu u otpad se besplatno mogu odnijeti na mjesto njihove distribucije, odnosno kod takvog distributera koji vrši prodaju uređaja istih karakteristika i funkcije. Mogu se odložiti i 
na deponijima koji su specijalizirani za odlaganje elektronskog otpada. Ovime Vi štitite Vaš okoliš, Vaše i zdravlje drugih ljudi. Ukoliko imate pitanja, obratite se lokalnoj organizaciji za odlaganje 
otpada. Prihvaćamo na sebe zakonom određene obveze koje su propisane za proizvođače i sve troškove koji su u vezi s tim.
NEUTRALIZACIJA BATERIJA, AKUMULATORA
Baterije i akumulatore treba izdvojeno tretirati od smeća iz kućanstva. Korisnik je zakonom obvezan korištene i ispražnjene baterije i akumulatore dostaviti na deponije za otpad ili ih odnijeti do 
njihovog prodavatelja. Na ovaj način se osigurava njihova pravilna neutralizacija.
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Država uvoza: Madžarska Država porekla: Kitajska
Proizvajalec: Somogyi Elektronic Kft.

Uvoznik za HR: ZED d.o.o. • Industrijska c. 5, 10360 Sesvete, Hrvatska • Tel: +385 1 2006 148 • www.zed.hr • Uvoznik za BiH: DIGITALIS d.o.o. • 
M.Spahe 2A/30, 72290 Novi Travnik, BiH • Tel: +387 61 095 095  www.digitalis.ba • Zemlja podrijetla: Kina • Proizvođač: Somogyi Elektronic Kft, 

Gesztenyefa ut 3, 9027 Gyor, Mađarska.

SMC�38


