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AKKUMULÁTORTÖLTÕ
ÚTMUTATÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ | FONTOS
Okvetlenül olvassa át minden használat elõtt! Kövesse a benne foglalt útmutatásokat és tanácsokat.
BEVEZETÉS
Ez a használati útmutató lefedi az összes töltõberendezést jellemzõ funkcióival és általános
jellemzõjével. Az Ön modelljének mûszaki adatai (Ah, A, V stb.) eltérhetnek, ugyanakkor alap
funkciói és tulajdonságai azonosak. Ha felmerül az igénye, olvassa át a vonatkozó adott
funkció, például az A/M vagy N/E választó kapcsoló, stb. leírását. A töltõ feszültségre és a
töltõ áramra, a maximális akkumulátor kapacitásra stb. vonatkozó pontos adatokat a
csomagoláson és a terméken elhelyezett géptáblán találja.

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250
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A figyelmeztetõ jelzések ismertetése:

A használati útmutatót az üzembe helyezés elõtt el kell olvasni.

Csak zárt, jól szellõzött helyiségben való használatra készült! Esõtõl óvni kell!

HASZNÁLATI
ÚTTMUTATÓ
FIGYELEM: Robbanásveszélyes gázok! Kerülje el a nyílt lángot és a szikraképzõdést!

Válassza le a töltõ berendezést az elektromos hálózatról, mielõtt a
kapcsait az akkumulátorhoz csatlakoztatja vagy lecsatlakoztatja.

Érintésvédelmi osztály II - Kettõs szigetelés.

A töltõ berendezést csak jól szellõzött helyen használja!
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MEGJEGYZÉSEK ÉS ELÕKÉSZÜLETEK:
Figyelem: Az akkumulátorok maró savakat tartalmaznak és bennük robbanásveszélyes gázok szabadulhatnak fel.
Tilos a dohányzás! A közelében nem lehet nyílt láng vagy más szikraforrás.
Az akkumulátorsavval érintkezésnél a felületet azonnal, sok hideg vízzel le kell mosni. Ha a
szemébe sav került, azonnal bõ vízzel kiöblíteni és orvost kell felkeresni. A gyerekeket és
háziállatokat tartsa távol az akkumulátor töltési mûvelettõl.
Ha az akkumulátor vagy a töltõ a töltési mûvelet során felforrósodna, szakítsa meg a töltési
mûveletet, és ellenõriztesse szakemberrel az akkumulátort.
Célszerû az akkumulátort a töltési mûvelet elõtt a gépkocsiból kiszerelni. Ha erre nincs lehetõség az akkumulátor mínusz
pólusának a karosszériához csatlakozását a töltés alatt le kell kötni.
Az akkumulátor lecsatlakoztatása elõtt ellenõrizze, hogy fel van-e írva a rádiójának stb. a kódja, mivel az újból üzembe
helyezéshez a biztonsági kóddal védett készülékek esetében erre szükség van. Ellenõrizze a gépkocsi használati
útmutatója alapján, hogy az akkumulátor lecsatlakoztatása nem kapcsol-e le más gépjármû rendszereket, illetve nem
törli-e azok programozását. Kétséges esetben forduljon a jármûkereskedõjéhez.

Figyelem: Hosszabb ideje nem használt akkumulátorok önkisülés vagy elszulfátosodás révén
meghibásodhatnak. Ezek az akkumulátorok megfelelõen nem tölthetõk. A töltõ berendezést ne
használja ilyen akkumulátorok töltésére.
A töltõt nem szabad hálózati adapterként használni.
A töltõ berendezést nem szabad gépkocsiba beépíteni.
Az akkumulátor töltése alatt a jármûvet nem szabad elindítani.
Figyelmeztetés:
Tilos, fel nem tölthetõ hagyományos elemet
tölteni! Az akkumulátort ne tegye ki tartós
napsugárzásnak!
A töltõ berendezés használata közben ne dohányozzon és
kerülje a nyílt lángot! Az elektrolit folyadék maró hatású !!! A
vele való érintkezést el kell kerülni!
A töltés során keletkezõ gázok gyors elszívásához az akkumulátor zárókupakjait le kell csavarni és
kerülni kell a nyílt lángot és a szikraképzõdést. A gázok robbanékonyak. Egyes töltõ berendezésekben
lehetnek kapcsolók, vagy relék, amelyeken áthidalások vagy szikrák keletkezhetnek. Ezért ügyeljen
arra, hogy a töltõberendezés megfelelõ helyen legyen elhelyezve.
A hibás akkumulátorokat a gépjármû javító mûhelyek vagy veszélyes hulladékgyûjtõ állomások útján kell
ártalmatlanítani! Egy töltõ ártalmatlanításánál vegye figyelembe: fém- / mûanyag alkatrészeket nem szabad
a háztartási szemét útján ártalmatlanítani!
A Zöld pontot vegye figyelembe!
A terméket szabályszerûen kell ártalmatlanítani - az áthúzott szemétgyûjtõ szimbólum jelzi, hogy
a termék a 2002/96/EC Európai irányelv hatálya alá esik.
Ha a készülék csatlakozókábele sérült, a veszélyek elkerülése érdekében a gyártóval, a
vevõszolgálatával, vagy egy hasonló szakképzettségû személlyel cseréltesse ki. Veszélyeztetés
elkerülésére, a hálózati kábelt nem szabad megbarkácsolni.
Olyan személyek (beleértve a gyerekeket is), akik nem rendelkeznek a készülék kezelésére vonatkozó
kellõ ismeretekkel és tapasztalattal, vagy korlátozottak a testi, érzékelési vagy szellemi képességeik, a
készüléket felügyelet vagy egy a biztonságukért felelõs személy útmutatása nélkül nem használhatják. A
gyerekekre f̈ elügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
GARANCIÁLIS FELTÉTELEK
1) A garancia az összes gyártási és anyaghibára terjed ki. A gyártó, a vétel keltétõl számított két
évig (az alkatrész vagy az egész készülék) ingyenes pótlását vállalja. A szállítási költségek a
vevõt terhelik.
2) A garancia csak a vásárlásról kiállított számla vagy blokk bemutatásával érvényesíthetõ.
3) A garancia nem terjed ki balesetbõl, szakszerûtlen leszerelésbõl, leejtésbõl vagy ütésbõl,
rendeltetésellenes használatból vagy a megadottnál magasabb hálózathoz csatlakozásból keletkezõ
károkra.
4) A garancia semmilyen körülmények között sem biztosít jogot kártérítésre és/vagy visszafizetésre.
KÁR ESETÉBEN:
Vegye fel a kapcsolatot a kereskedõjével.
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módja

(Elõlap)

Akkucsipeszekkel

Feszültségválasztó kapcsoló

Tölthető feszültség
Maximális töltõáram

Maximális tölthetõ kapacitás
Alkalmazási tartomány

Biztosíték
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készülékre. Csak a készüléke

A következõ tartalmak nincsenek a készülékén
vonatkoznak minden Absaar fogyasztói és ipari
csomagolásán feltüntetettekkel együttesen ismertetjük a készülék használatát.
Minden töltés elõtt feltétlenül gyõzõdjön meg arról, hogy a töltõberendezése kapcsoló
állásai a töltendõ akkumulátor specifikációjának megfelelõen vannak beállítva.
ALKALMAZÁSI TERÜLET
Az Absaar töltõ berendezés képességeitõl függõen tölthetõk a különbözõ gépjármû
kategóriák akkumulátorai. A csomagoláson lévõ piktogramok alapján felismerhetõ,
hogy milyen jármûtípushoz és milyen akkumulátorhoz alkalmas a töltõberendezés.
Figyelem: A töltõberendezéssel csak olyan akkumulátort töltsön, amelyik
feszültségben és kapacitásban megfelel a töltõnek. Szerezze be az
akkumulátorának adatait az akkumulátor vagy a gépjármû gyártójától. Nem
megfelelõ akkumulátor töltésénél elvész a garancia.

MAGYARÁZAT: AMPER | FESZÜLTSÉG | KAPACITÁS
Amper: A készülékén és a csomagoláson megtalálható a töltõberendezés által leadható maximális áramerõsség. Ez függ
az akkumulátor pillanatnyi töltöttségétõl. Ez a töltési mûvelet elõrehaladásával csökken.
Feszültség: A töltésre váró akkumulátor feszültsége a töltõberendezés feszültségével meg kell egyezzen, csak ebben
az esetben szabad a töltõ berendezést az akkumulátorhoz csatlakoztatni. Egy akkumulátor csatlakoztatása egy nem
megfelelõ feszültségû töltõhöz, az akkumulátor sérüléséhez vezet.
Kapacitás: Ha az akkumulátor Aóra száma a töltõberendezésen megadott Aóra-számok közé esik, akkor az akkumulátor
8 - 10 óra alatt, a teljesen lemerült állapotból feltölthetõ. Ha az akkumulátornak magasabb az Aóra-száma, ebben az
esetben is feltölthetõ, csak a töltési idõ lényegesen meghosszabbodik.

A szállítmány jellege
Absaar két akkumulátor típust gyárt: Standard töltõ berendezéseket és automatikus
töltõberendezéseket.
Standard kivitel:
A standard akkumulátor töltõ készüléket, a töltés után manuálisan kell leválasztani az
akkumulátorról.
8A | 12V | MAX 80 AH Idõben kell manuálisan a töltési mûveletet befejezni, ha túl sokáig marad a
töltõberendezés csatlakoztatva, az akkumulátor tönkre mehet.
Automatikus kivitel
A töltõberendezés a teljes töltés elérésekor a fenntartó módba kapcsol át és nem
kell az akkumulátorról leválasztani.
Az alkalmazott fenntartó töltéssel a töltõberendezés bármeddig csatlakoztatva lehet
az akkumulátorhoz, tökéletesen alkalmas akkumulátorok átteleltetésére, egybe
biztosítva az akkumulátor 100 %-os töltöttségét az újra használatba vételkor.
AZ AKKUMULÁTOR CSIPESZEK SZERELÉSE
1- Akkumulátor csipesz (+), színe vörös):
Húzza fel a vörös akkucsipesz szigetelést a vörös (+) töltõkábelre. A töltõ kábelt dugja be az akkumulátor
csipeszbe. Tolja fel a csipesz szigetelést az akkumulátor csipeszre.
2 - Akkumulátor csipesz (-), színe fekete):
Húzza fel a fekete akkucsipesz szigetelést a fekete (-) töltõkábelre. A töltõ kábelt dugja be az akkumulátor
csipeszbe. Tolja fel a csipesz szigetelést az akkumulátor csipeszre.
A töltõberendezés csatlakoztatása az akkumulátor pólusaihoz (sorrendet betartani) :
1. Csatlakoztassa a vörös akkumulátor csipeszt (+) a pozitív (+) akkumulátor pólushoz
2. Csatlakoztassa a fekete akkumulátor csipeszt (-) a negatív (+) akkumulátor pólushoz
3. Csatlakoztassa a hálózati kábellel a töltõberendezést az elektromos hálózathoz
A töltési mûvelet befejezésénél a következõ sorrendben kell eljárni:
1. Válassza le a hálózati kábellel a töltõ berendezést az elektromos hálózatról
2. Vegye le a fekete akkucsipeszt (-) az akkumulátor negatív (-) pólusáról
3. Vegye le a vörös akkucsipeszt (+) az akkumulátor pozitív (+) pólusáról
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Áramválasztó kapcsoló
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Ha nincs a készüléken áramválasztó kapcsoló:
A töltõberendezés automatikusan megállapítja az akkumulátor által igényelt
áramerõsséget.
A/M kapcsoló ( autó / motorkerékpár ):
Típustól függõen van a töltõberendezés funkciókapcsolóval ellátva
AUTÓ – MOTORKERÉKPÁR. A motorkerékpár kapcsolóállásban lecsökken a
töltõáram a 5 – 15 Aórás akkumulátorok töltéséhez szükséges értékre.

0

N/E kapcsoló ( normál / gyorstöltés ):
Típustól függõen van a töltõberendezés NORMÁL - / GYORSTÖLTÉS
funkciókapcsolóval ellátva. A NORMÁL kapcsolóállásban az akkumulátort a
készülék csökkentett töltõárammal és hosszabb töltési idõvel tölti. Ez az állás
igen kis akkumulátor kapacitásokra van szánva. A normál töltés egy igen
akkumulátorkímélõ töltési mód. A GYORSTÖLTÉS kapcsolóállásban a megadott
maximális erõsségû áram folyhat.

Feszültségválasztó kapcsoló
Ha nincs a készüléken áramválasztó kapcsoló:
A töltõberendezés csak a megadott feszültséggel rendelkezik.
12 Volt

Feszültségválasztó kapcsoló ( 6V / 12V ):
A 6 V / 12 V feszültségváltó kapcsolóval a készülék 6 Voltos ill. 12 Voltos
akkumulátorok töltésére alkalmas.
A töltési feszültség és az akkumulátor feszültség mindig meg kell egyezzen.
A töltési mûvelet elõtt ellenõrizze az akkumulátor feszültségét. A 3 cellás
akkumulátorok névleges feszültsége 6 Volt. A 6 cellás akkumulátorok
névleges feszültsége 12 Volt.

6V

225

180AMP
jUMP;

INDÍTÁS

0

Feszültségválasztó kapcsoló ( 12V / 24V ):
A 12 V / 24 V feszültségváltó kapcsolóval a készülék 12 Voltos ill. 24
Voltos akkumulátorok töltésére alkalmas.
A töltési feszültség és az akkumulátor feszültség mindig
meg kell egyezzen. A töltési mûvelet elõtt ellenõrizze az
akkumulátor feszültségét.
A 6 cellás akkumulátorok névleges feszültsége 12
Volt. A 12 cellás akkumulátorok névleges
feszültsége 24 Volt.

TÖLTÕÁRAM KIJELZÉS A STANDARD TÖLTÕKNÉL
Ampermérõ:
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Az akkumulátor töltõáramát az ampermérõ jelzi. Az akkumulátorhoz menõ
töltõáram függ az akkumulátor állapotától, ezért a töltési mûvelet alatt sohasem
folyik állandó áram, hanem az áramerõsség a töltöttség növekedésével egyre
csökken. Amikor a töltõt egy lemerült akkumulátorhoz csatlakoztatjuk, a
töltõberendezés magas töltõáramot szolgáltat. Az ampermérõ mutatója a skála
jobboldali tartományában áll.
Az akkumulátor töltöttségének elõrehaladásával a töltõáram csökken. Az
ampermérõ mutatója a skála baloldalába esik vissza és ebben az állásban a
töltés végét jelzi. Az akkumulátor teljesen fel van töltve.
Az ampermérõ csak egy hozzávetõleges jelzõje a töltési folyamatnak.
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TÖLTÕÁRAM KIJELZÉS A STANDARD TÖLTÕKNÉL
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LED kijelzõ:
A bal LED vörösen világít:
A töltõberendezés kapcsai helyes polaritással kapcsolódnak
( + , - ) A töltési mûvelet az elektromos hálózathoz való
csatlakozással indul.
A teljes töltési mûvelet alatt az 1. LED jelzés világít.
A középsõ LED sárgán világít::
A töltés megkezdõdött.
A teljes töltési mûvelet alatt az 2. LED jelzés is világít.
A jobboldali LED zölden világít:
Az akkumulátor teljesen fel van töltve.

TÖLTÕÁRAM KIJELZÉS AUTOMATIKUS TÖLTÕBERENDEZÉSEKNÉL
Akkuteszt
Fontos: Az akkuteszteléshez a töltõ berendezést ne csatlakoztassa az elektromos
hálózathoz!
Csatlakoztassa a vörös akkumulátor csipeszt (+) a pozitív (+) akkumulátor
pólushoz
2.
Csatlakoztassa a fekete akkumulátor csipeszt (-) a negatív (+) akkumulátor
pólushoz
3.
A vörös LED – azonnal világít, az akkumulátor teszthez kb. 5 másodperc mérési
idõ szükséges.
4.
Az akkumulátorteszt eredménye:
LED zöld: a töltöttségi állapot jó - világít. Az akkumulátor töltöttsége megfelelõ.
LED vörös: alacsony töltöttségi állapot - világít. Az akkumulátor lemerült.
Az akkumulátort utána kell tölteni!
5.
A két LED (zöld és vörös) egyike sem világít: Hibásan vannak a pólusok
csatlakoztatva!
1.
80%

20%

Akkuteszt

Ha nincs lehetõség a tesztre és nincs töltés akkor:
ellenõrizze az akkumulátor csipeszek csatlakozását az akkumulátor pólusaihoz (+/-). A
csipeszeket helyes polaritással csatlakoztassa. Az akkutesztet a készülék megismétli.
Lefolyása a 3 – 5 pontok szerint.
Az akkumulátor töltése
Az akkumulátor csipeszek pólushelyes (+,-) csatlakoztatása és a hálózati kábel
becsatlakoztatása után megindul a töltés.
Megjegyzés:
A lemerült 12 V-os akkumulátor pólusfeszültsége legalább 3,8 V kell legyen, hogy a
töltés meginduljon.
1.
Csatlakoztassa a töltõberendezést a hálózati kábele útján az elektromos
hálózathoz.
2.
Az akkumulátor teszt a töltési üzem alatt ki van kapcsolva.
3.
A teljes töltési mûvelet alatt a sárga és a zöld LED világít. A töltés
alatt az akkumulátor töltöttségét egy elektronikus áramkör ellenõrzi.
Töltés
jelzés

LED ZÖLD (lent): a töltõberendezés az
elektromos hálózattal össze van kötve LED
SÁRGA:
az akkumulátor töltõdik
LED ZÖLD (fent): az akkumulátor feltöltve, a töltõberendezés
automatikusan fenntartó töltésre kapcsol
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BIZTOSÍTÉKCSERE

A lapos biztosíték cseréje elõtt húzza ki a hálózati csatlakozó dugót, majd vegye le
a csipeszeket az akkumulátor pólusairól.
A biztosíték a homloklemezen láthatóan van elhelyezve.
Távolítsa el a hibás lapos biztosítékot (a szál megszakadt) és cseréje ki egy
azonos amper értékûre.
A biztosítékot a biztosíték és a biztosíték tartó közé befeszített csavarhúzóval
emeljük ki.
A BIZTOSÍTÉK CSERÉT ERÕSZAK ALKALMAZÁSA NÉLKÜL KELL VÉGREHAJTANI!
A hibás biztosíték nem esik garancia alá!
A töltõberendezéshez egy tartalék biztosíték mellékelve van. Pótlására szabványos
gépkocsi biztosítékokat is lehet használni.
INDÍTÁS SEGÍTÉS „ jUMP-START“

jUMP

START

A töltõ berendezés képes támogatni egy az indításhoz nem elég erõs vagy
lemerült akkumulátort a gépkocsi motor indításánál.
• Az indítássegítés kapcsolóállást kell beállítani
• A töltõberendezést a használati útmutatóban leírt módon csatlakoztatni kell az akkumulátorhoz és az
elektromos hálózathoz
• Célszerû az akkumulátort ezt megelõzõen 10 - 15 percig elõtölteni.
• Az indítási mûveletnél a töltõberendezés az akkumulátorhoz és az elektromos hálózathoz csatlakoztatva
marad
• A gépkocsit a szokásos módon indítsa el
• Az indítási mûvelet alatt a töltõberendezés a túlterhelés ellen védve van.
Egy automata biztosíték, az áramterheléstõl függõen, 10 másodperc után megszakítja az
áramkört.
• Ajánlott, a töltõberendezést az indítási mûvelet után még 10 - 15 percig az akkumulátorhoz
csatlakoztatva hagyni, az esetleges feszültségcsúcsok kiküszöbölésére.
• Az indítás segítség készülék oldalról automatikusan 1 - 10 másodpercre van beállítva.
Egy biztonsági automata az indítás segítés befejezése után leold. Egy újabb
indítás segítõ mûvelet bevezetéséhez, várjon 5 percet, és nyomja meg a biztonsági
automata gombját.

Made in Germany.
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