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Használati utasítás 

CIKKSZÁM: CH611 

 
MŰSZAKI ADATOK 

Bemeneti feszültség  220 - 240V váltóáram,  50/60Hz 

Felvett teljesítmény  600 W maximum, állandó töltés esetén   
1200 W maximum, indítás alatt  

Töltőfeszültség: 

GEL/AGM/STD) 

7.1/ 7.2 /7.4 V egyenfeszültség.  

14.2/14.4/14.7 V egyenfeszültség 

Töltő áram  20A / 10A / 2A  (magas hőfok esetén 
automatikusan csökken a töltőáram) 

Indítás alatti áram 100 Amper, csak 12V esetén! 

Töltés típusa  Több fázisú, teljesen automata 

Akku típusa  6V és 12V Savas, ólom akku (Wet, MF, Gel, 
AGM) 

Tölthető akku kapacitása  2.2 Ah – 600 Ah 

Ház szigetelése, vízállóság IP20, beltéri használatra 

Kérjük, olvassa el gondosan a kézikönyvet, az Ön számára fontos biztonsági és kezelési 
útmutatásokat tartalmaz! 

http://www.metroman.hu
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1. Ez a kézikönyv fontos biztonsági és üzemeltetési instrukciókat tartalmaz. Őrizze 

meg, hogy a későbbiekben is használni tudja! 

2. Az esetleges balesetek elkerülése céljából a készüléket csak gépjárműakku (savas, 

géles, AGS típusú) töltésére használja. Egyéb akkumulátorok töltése a töltővel személyi és 

műszaki károkat okozhat! 

3. A töltőt ne használja esőben, hóban! 

4. Egyéb készülékek csatlakoztatása nem javasolt, tűzveszélyes és balesetveszélyes 

lehet, esetleg áramütést is okozhat! 

5. Az esetleges vezeték meghibásodás elkerülése céljából, a hálózati csatlakozót 

mindig a dugónál fogva húzza ki a hálózatból! 

6. Mindig győződjön meg arról, hogy a készülék kábeleire nem léphetnek rá, nem 

hajthatnak rá járművel, ill. nem érheti sérülés töltés közben! 

7. Ne használja a töltőt sérült kábelekkel, csatlakozókkal, ilyen esetben azonnal 

cserélje ki a hibás vezetéket, sarut! 

8. Ne használja a készüléket durva sérülés után, vagy ha leejtették, vigye 

szakemberhez ellenőrzés céljából! 

9.  Ne szedje szét a töltőt, juttassa el szakszervizbe hiba esetén. Szakszerűtlen javítás 

elektromos hibát, sőt tüzet is okozhat!  

10. Karbantartás, tisztítás alatt húzza ki a készüléket a hálózatból. A készülék leállítása 

nem elegendő! 

11. Figyelem, töltés közben keletkezhet robbanásveszélyes gáz! 

• A savat tartalmazó akkumulátorral való munka veszélyes, üzem közben, 

töltés közben gázfejlődés is történhet, ez veszélyes, ezért olvassa el és 

mindig tartsa be a kézikönyvben foglaltakat! 

• Az akkumulátor sérülését megelőzendő, tartsa be a gyártó és forgalmazó 

előírásait, és balesetvédelmi előírásait, valamint az adott gépjárműre vonatkozó 

utasításokat, amik a gépjárművön, ill. az akkumulátoron vannak feltüntetve.  

 

 

1. Valaki mindig legyen hallótávolságban, amikor Ön az akkumulátorral foglalkozik, hogy 

segítséget tudjon hívni baj esetén! 

2. Ha a sav a bőrével érintkezik, vagy szemébe, ruhájára fröccsen, a mossa le 

folyóvízzel és szappannal legalább 10 percig. Utána azonnal forduljon szemorvoshoz.  

3. Mindig viseljen védőszemüveget, és védőruházatot. Ne dörzsölje a szemét, miközben az 

akkumulátor közelében dolgozik. 

4. Soha ne dohányozzon, és kerülje a szikraképződést az akku, és a motor közelében. 

7.  Legyen nagyon óvatos, és ne ejtsen fém szerszámot az akkumulátorra. Ez szikrát, 

rövidzárt okozhat, mely robbanáshoz vezethet. 

8.  Kerülje fém ékszerek viselését (karkötő, nyaklánc, karóra) miközben akkumulátorral 

dolgozik, mert ez rövidzárat okozhat, amiből tűz is keletkezhet. 

9.  A töltőt kizárólag ólom akkumulátor töltésére használja! Nem használható 

Fontos  biztonsági tanácsok! 

Személyes  biztonsági tudnivalók 
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tápegységként, vagy egyéb elektronikus készülékek tápellátására. Ne használja a töltőt 

otthoni, tölthető kis tölthető elemek töltésére. Ezek az elemek felrobbanhatnak személyi 

sérülést, károkat okozva.  

10.  Soha ne töltsön befagyott akkumulátort! 
 

 
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! 
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! 
 

 

Felkészülés a töltésre  

a. Ha a szükséges, vegye ki a járműből az akkut úgy, hogy először a testelést bontsa meg. 

Előtte győződjön meg arról, hogy minden fogyasztó ki van kapcsolva, hogy az 

ívképződést megelőzze.  

b. Győződjön meg arról, hogy a töltés egy jól szellőző helyen történjen, szükség esetén egy 

kartondarabbal biztosítsa a légáramlást.  

c. Tisztítsa meg az akku saruit. Figyeljen arra, hogy tisztítás közben ne jusson káros 

anyag a szemébe.  

d. Töltse fel az egyes cellákat desztillált vízzel, a gyártó által megadott szintig. Ez segít a 

felesleges gázt eltávolítani az akkuból. Ne töltse túl a vízzel a cellákat! 

e. Kövesse a gyári előírásokat, hogy töltés közben (ha lehetséges) el kell-e távolítani a 

dugókat, vagy nem.  

f.  Ellenőrizze az akku gyártójának adatlapján, hogy pontosan mekkora töltőfeszültséggel 

lehet tölteni az akkut, és mekkora töltőárammal. A kezdeti töltőáramot állítsa mindig a 

legkisebbre. 

TARTSA AKKUMULÁTORÁT JÓ ÁLLAPOTBAN! 

A töltés előkészítése 
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A töltő elhelyezése 

a. A töltőt helyezze mindig olyan távolra a töltendő akkutól, amennyire az akkuszorítós 

kábelei engedik. 

b. Soha ne tegye a töltőt a töltendő akkura, mert a keletkező gázok korrodálják, és 

tönkre teszik. 

c. Vigyázzon, amikor savszintet mér, vagy feltölti az akkut, hogy ne csöppenjen sav a töltőre! 

d. Ne használja a töltőt zárt, vagy rosszul szellőző helyen. 

e. Ne tegye az akkumlátort a töltőre.  

Egyenáramú csatlakozás (akku oldal)  

a.  A csatlakozó sarukat csak kikapcsolt, és hálózatból kihúzott állapotban helyezze fel, ill. le 

az akkura. Vigyázzon arra, hogy a saruk sose érjenek egymáshoz. 

b.  A csatlakozó szorítókat felhelyezés után kicsit mozgassa meg a sarun, a jobb érintkezés 

érdekében. Ez biztosítja a stabil elhelyezést, és a csökkenti a szikrázás lehetőségét.  

Kövesse a következő lépéseket, amikor az akkumlátor a gépjárműben van, Ha az akku 

közelében szikra keletkezik, az az akku felrobbanását okozhatja, ezért kerülje a szikra 

keletkezését az akku közelében. 

a. Vigyázzon a töltő kábeleire, pl. motorháztető, ajtó, járó motor ne tehessen kárt bennük.  

b. Vigyázzon az autó járó ventillátora, forgó szíja ne okozzon személyi sérülést  

c. Ellenőrizze az akku saruit, a pozitív (jelzés POS, + stb.) általában vastagabb, mint a 

negatív pólus 

d. Vizsgálja meg, hogy melyik pólus van testelve. Ha a negatív van a vázhoz kötve, lásd az 

“e” pontot, ha a pozitív, lásd az “f”-et. 

e. Negatív testelésű járműnél a Piros csipeszt kell az akku pozitív (testeletlen) sarkához 

csíptetni. A negatív kábel csipeszét (fekete) a testhez, vagy motorhoz kell csíptetni. Ne 

csíptesse karburátor, üzemanyag vezeték közelébe. Lehetőleg vastag testelő kábelt, vagy 

a motor rögzítését használja.  

f. Pozitív testelésű gépjármű esetén a negatív (fekete) csipeszt csatlakoztassa az akku 

megfelelő kivezetéséhez, és a pozitív kábel csipeszét (piros) a testhez, vagy 

motorhoz kell csíptetni. Ne csíptesse karburátor, üzemanyag vezeték közelébe. 

Lehetőleg vastag testelő kábelt, vagy a motor rögzítését használja.  

g.  A töltő kikapcsolásakor kapcsolja ki a töltést, húzza ki a fali csatlakozót, és vegye le a 

csipeszeket az akkuról, testről. 

h. A töltés hosszával kapcsolatban lásd a „használati utasítás” fejezetet. 

Kövesse a következő utasításokat, amikor az akkut a gépjárműből kivéve tölti. Kerülje a 

szikrákat az akku közelében, mert ez az akku robbanását okozhatja. 

a. Ellenőrizze az akku saruit, a pozitív (jelzés POS, + stb.) általában vastagabb, mint a 

negatív pólus 

b. Csatlakoztassa a pozitív (piros) csipeszt az akku pozitív pólusához. 

c. Álljon olyan messze az akkutól, amennyire csak lehetséges, majd csatlakoztassa a 

negatív (fekete) csipeszt az akku negatív sarujához.  

d. Ne hajoljon az akku felé, amikor a második csatlakozást végzi. 

e. Amikor a lekapcsolást végzi, a fordított sorrendet alkalmazza. Az utoljára 

csatlakoztatott kábelt vegye le először, és maradjon távol, amennyire lehet az akkutól.  

f. Hajóban lévő akkut mindig kiszerelve, a parton töltsön. 
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A hálózati kábel csatlakoztatása  

A hálózati csatlakozót mindig megfelelően szerelt, és szabványos csatlakozóaljzatba dugja. 

Figyelem: Ne cserélje ki a hálózati csatlakozót, kábelt más típusúra. Ha nem megfelelő a 

hálózati csatlakozó aljzat, javíttassa meg szakemberrel, vagy szereltessen fel megfelelőt. 

Nem megfelelő csatlakozás használata zárlatot, életveszélyt okozhat. 

 

DIGITÁLIS kijelző  

A digitális kijelző mutatja az akku feszültségét, töltőáramát, töltöttségi fokot, ill. a hibakódot. 

Figyelem: Normál működés esetén a kijelző és a LED-ek lekapcsolnak, azaz 

energiatakarékos üzemmódra váltanak. Az ismételt bekapcsoláshoz nyomja meg a 

DISPLAY BUTTON gombot. 

DISPLAY BUTTON / Kijelzés gomb 

Evvel kapcsolhatja be a kívánt funkciót, mint feszültség/töltőáram/töltöttség kijelzés 

Az aktuális funkciót kis LED lámpa jelzi 

 MODE BUTTON / Mód kapcsoló 

Ezzel a gombbak válthatja az indítósegély üzemmódot valamint 6 vagy 12V-os töltést. 

Az indítósegély csak 12V-os üzemmódban használható. Az aktuális funkciót kis LED lámpa 

jelzi. 

TYPE BUTTON /akku típus kiválasztása 

Evvel a gombbal választhatja ki az akku típusát  

- STD: normál savas akku 

- AGM: gondozásmentes, zárt akku  

- GEL: zselés akku 

Megjegyzés:  Ha nem tudja az akku pontos típusát, konzultáljon az akku gyártójával, 

forgalmazójával! 

RATE BUTTON / töltőáram beállítása 

Ezzel a gombbal beállíthatja az akku töltő áramát (2A, 10A, 20A), a kiválasztott áramot a 

megfelelő LED mutatja. 

A 2A töltést kis akkumulátoroknál használja, pl. robogó, kerti traktor akkuknál 

A 10A töltést kis és közepes autók, traktor, akku töltésekor 

A 20A töltést nagy személyautók, nagyobb traktorok akkujának töltésére használja. 

START/STOP BUTTON / A töltés indítása, leállítása 

Evvel a gombbal indíthatja el, vagy szüneteltetheti a töltést. Ha a töltés le van állítva, akkor 

megváltoztathatja a töltési áramot. 

 

Előlap 
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CHARGING/CHARGED / Töltésjelző LED-ek 

Ez a töltést, ill. a teljes töltöttséget jelzi. 

TEST OK/NG / Töltés megfelelő/ Nem megfelelő LED 

A gépjármű töltésének ellenőrzésekor a megfelelő, ill. a hibás töltést jelzi. TEST OK: Megfelelő, 

TEST NG: Nem megfelelő 

FAULT INDICATION / Hibajelző LED 

Világít, vagy villog hiba esetén. Lásd: a HIBAKERESÉS fejezetet. 

 

 

Figyelem: Mielőtt a töltőt használatba veszi, olvassa el az összes biztonsági és 

csatlakoztatási utasítást. Ezek be nem tartása az akku meghibásodást, és komoly 

személyi sérülést, halált okozhat. 

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! 

Töltés 

a. Csatakoztassa a töltőt az akkuhoz a fenti utasítások alapján 

b. Csatlakoztassa a töltőt a hálózathoz. 

c. A MODE nyomógombbal válassza ki a megfelelő akkufeszültséget, amivel tölteni kíván 

d.  A TYPE gombbal válassza ki a tölteni kívánt akku típusát (pl. GEL, STD). 

e.  A RATE gombbal állítsa be a töltőáramot 

f.   A START/STOP gombbal indítsa el a töltést. Ha bármikor le akarja állítani, vagy 

megváltoztatni a töltést, nyomja meg ismét a gombot. 

Figyelem!  Ha a töltő nem érzékeli megfelelően az akkumlátort, akkor a FAULT 

(Hiba) LED világítani vagy villogni fog, a hibakód megjelenik a kijelzőn, és a töltés 

leáll. 

g. Az akkumlátort a töltőre csatlakoztatva hagyhatja állandóan, ha megfelelő szinten 

szeretné azt tartani. Mindemellett érdemes rendszeresen ellenőrizni az akkumlátort. 

h. Ha a töltés befejeződött, először húzza ki a töltőt a hálózatból, majd a töltőkábeleket 

vegye le az akkuról.   

Amikor a töltés megkezdődik, a “DISPLAY BUTTON” gombbal ellenőrizheti a töltőfeszültséget, 

töltőáramot, és a töltöttséget (%-ban). A kijelzés automatikusan visszatér a töltőfeszültség 

kijelzésére 5mp-el azután, hogy elengedte a nyomógombot. 

Motorindító segély  

A töltő használható indítás segítségnek, amikor a 12V-os jármű akkumlátora már képtelen 

az indítózásra. Kövesse a biztonsági utasításokat és feltételeket a töltéskor. 

a. Csatlakoztassa a töltőt az előbbiek szerin („akkumulátor az autóban” fejezetben)  

Figyelem: Az indítás segély használata abban az esetben, ha nincs a kocsiban az 

akkumulátor, a gépjármű elektromos rendszerének meghibásodását okozhatja. 

b. Csatlakoztassa a töltőt a hálózati aljzatba. 

c. Válassza a „Mode” gombbal az „Engine start” (motorindítás) funkciót 

d. Nyomja meg a START/STOP gombot, hogy a motorindítás funkció elinduljon. Ekkor 

megkezdődik az akku töltése is. A START/STOP gombbal bármikor leállítható a funkció. A 

töltő automatikusan leáll, ha 15 percen belül nem indítja be a motort. 

A töltő használata  
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e. Indítsa be a motort, míg az be nem indul, vagy 3 mp-ig forgassa azt. Ha a motor nem indul, 

várjon 3 percet, majd nyomja meg a START/STOP gombot a következő indítózáshoz. Ez 

lehetővé teszi a töltőnek és az akkunak, hogy lehűljenek. 

f.  Ha az indítózást befejezte, húzza ki a csatlakozót a hálózati aljzatból, és vegye le a 

töltőkábeleket az akkuról. 

Figyelem: Ajánlott az akkut legalább 5 percig tölteni, mielőtt a „Engine start” funkciót 

használni szeretné. Különösen nagyon hideg időben, amikor az akku feszültsége 2V alatt van, 

töltse az akkut legalább 5 percig „Engine start” állásban, mielőtt indítózna. 

Figyelem: Ha a motor forog, de nem indul, akkor nem az akkuval van probléma, hanem 

valahol máshol kell a hibát keresni. Állítsa le az önindítót, keresse meg a hibát, s javítsa azt ki. 

Figyelem: Indítózás után a töltő 3 percig szünetelteti a működést, hogy lehűljön. A kijelző 

visszaszámol  mp-ben 180-tól 0-ig. A kötelező 3 perc után a kijelző visszavált az akku 

feszültségének kijelzésére. 

RECONDITIONING - újraformázás 

Ezt a funkciót az elszulfátosodott akku helyrehozására használhatja. 

Figyelem: A művelet előtt javasolt az akkut teljesen feltölteni. 

a. Csatlakoztassa a töltőt az akkuhoz a fentiek szerint 

b. Csatlakoztassa a töltőt a hálózathoz. 

c. Válassza ki a MODE gombbal a megfelelő akkufeszt. 

d. Válassza ki a TYPE gombbal az akku típusát 

e. Állítsa be a RATE gombbal a „RECONDITION” módot. 

f.  A START/STOP gombbal indítsa el a töltést. Ha bármikor le akarja állítani, vagy 

megváltoztatni a töltést, nyomja meg ismét a gombot. 

g. Ha befejezte a töltést, húzza ki a hálózatból a dugót, és vegye le az akkumlátor a 

töltőről. 

Az újrakondicionálás a töltőt közvetlenül „szulfátlanítás” módba kapcsolja, és 4 órán 

keresztül ilyen típusú üzemmódban működteti. A művelet végén a kijelzőn az „End” 

felirat és az akkumlátor feszültsége felváltva villogni kezd. 

TESTING - Ellenőrzés 

Figyelem: Ehhez a művelethez nem szükséges a hálózati csatlakozás, ha töltő hálózati 

csatlakozást érzékel, automatikusan töltési üzemmódba kapcsol. 

12V-os akku ellenőrzése  

a. Győződjön meg arról, hogy a teszt előtt az akku 1 óránál régebben volt töltve, különben a 

mérés nem lesz hiteles 

b. Csatlakoztassa az akkut a töltőhöz a fentebb leírtak szerint. Ha a kijelzőn nincs semmi, 

az azt jelenti, hogy nem megfelelően van csatlakoztatva az akkumlátor, vagy azonnali 

töltést igényel 

c. Olvassa le a kijelzőn megjelenő információt, amit az alábbiak szerint értelmezhet: 

Kijelzett feszültség Jelentése 

12.4V alatt Az akkut azonnal újra kell tölteni 

12.4V - 12.6V Az akkut hamarosan újra kell tölteni. 

12.6V felett  Az akkumulátor megfelelően fel van töltve 

12V-os rendszerű autó töltésének ellenőrzése 

a. Az akkumlátor legyen teljesen feltöltött állapotban 

b. Csatlakoztassa az akkut a töltőhöz a fentebb leírtak szerint. Ha a kijelzőn nincs semmi, az 
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azt jelenti, hogy nem megfelelően van csatlakoztatva az akkumlátor, vagy azonnali töltést 

igényel 

c. Nyomja meg a „MODE” gombot, válassza a „STARTING SYSTEM TEST 

(ALT. ALTERNATOR)” üzemmódot 

d. Indítsa be az autót, és tartsa a fordulatszámot 2000 ford/perc-en 15 mp-ig 

e. Nyomja meg a „START/STOP” gombot és olvassa le az eredményt  a jelző LED-en. A 

digitális kijelzőn a legnagyobb átlagos töltési feszültség jelenik meg. 

      Jelző LED Jelentése 

TEST OK 
A legnagyobb átlagos töltőfesz 13.3V és 15.5V között van. 

Az autó töltése OK/rendben van. 

 

TEST  NG 

Az átlagos töltőfeszültség kisebb, mint 13.3V vagy 

nagyobb, mint 15.5V, amely töltési problémára utal.  

Ellenőrizze a generátort, feszültség szabályozót, 

vezetékeket, csatlakozásokat 

12V-os jármű indító rendszerének ellenőrzése  

a. Az akkumulátor legyen teljesen feltöltött állapotban 

b. Csatlakoztassa az akkut a töltőhöz a fentebb leírtak szerint. Ha a kijelzőn nincs semmi, az 

azt jelenti, hogy nem megfelelően van csatlakoztatva az akkumulátor, vagy azonnali 

töltést igényel 

c. Nyomja meg a „MODE” gombot és válassza a STARTING SYSTEM TEST (STARTER) 

funkciót 

d.  Ezután azonnal indítsa be a motort, ha ez lehetséges. Folytassa az indítózást, néhány 

mp-ig, amíg a motor beindul. 

e. Ellenőrizze a jelző LE D-et, és olvassa le a digitális kijelzőt. A kijelzőn az indítás alatti 

feszültséget lehet látni. A LED jelzése az alábbiakat jelenti: 

      Jelző LED TESZT EREDMÉNYE 

TEST  OK 
Az indítózás alatti fesz. nagyobb, mint 9.6V.  Az indító 

rendszer OK, rendben van. 

 

TEST  NG 

Az indítózás alatt a feszültség kisebb, mint 9.6V, amely 

problémára utal. Ellenőrizze az akkut, csatlakozásokat, az 

indító motort. 

 

 
Több fokozatú automatikus töltés  

A töltés egyedi, több lépcsőben történik az optimális és kímélő hatás érdekében. 
 

Az alábbi ábra mutatja a töltés egyes fázisaiban feszültség és áram görbéit. 

 

A készülék működése   
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1. szakasz: Initialization- Inicializálás 

     Ellenőrzi az akku állapotát, hogy meghatározza a töltési eljárást. Ha az akkumulátor 

nagyon le van merülve, akkor “Recovery” módba kapcsol, hogy helyrehozza az akkut 

2. szakasz: Gentle Charge – Kímélő töltés 

     Elkezdődik a töltés, kezdetben kisebb árammal, mely felmelegíti az akkut, hogy a hirtelen 

töltés ne okozzon kárt 

3. – 6. szakasz (*): Constant Current (CC) Állandó áramú töltés  

     Először nagy árammal tölt, majd 85% elérése után több lépcsőben visszaveszi 

a töltőáramot, míg a max. Feszültséget el nem éri 

    (*) A lépcsők száma függ a maximális töltőáramtól. 

7. szakasz: Constant Voltage (CV) Állandó feszültségű töltés 

      Az akku 95%-os töltöttségénél folyamatosan csökkenti a töltőáramot, ezzel csökkentve a 

gázképződést, és növelve az akku élettartamot  

8. szakasz: Float Charge - szinten tartó töltés 

      Befejezi az akku töltését, feltöltve azt 100%-ra 

9. szakasz: Analysis – Vizsgálat  

      Lekapcsolja a töltést és ellenőrzi, hogy az akku megtartja-e a kapacitását. Ha nem, 

akkor átvált „szulfátlanítás” üzemmódba, hogy helyreállítsa az akku kapacitását. 

10. szakasz: Maintenance – Karbantartó töltés 

Ellenőrzi az akku állapotát. Ha annak feszültsége egy adott szint alá esik, a töltő újra 

elindítja a töltést, hogy biztosítsa az akku teljes és tökéletes feltöltését, a túltöltés 

kockázata nélkül.  

Recovery Mode – helyreállító üzemmód 

Ebben az üzemmódban a töltő a mélyen kisütött, vagy elszulfátosodott  akkumulátort. 

Hozza helyre, kis, pulzáló töltőárammal. 

Desulfation Mode -  Szulfátlanító üzemmód 

Visszaállítja az elszulfátosodott akku kapacitását, speciális nagy áramú impulzusokkal, 

Ami segít leoldani az akkumulátor lemezeken képződött szulfátréteget. 

Túlfeszültség védelem  

Ha a töltő a beállítottól eltérő feszültséget érzékel az akku kapcsain, ez a védelem 

bekapcsolódik. Lásd a “F01” kódot a Hibaelhárítás fejezetnél. 

Fordított polaritás elleni védelem  

Ha fordított polaritást érzékel a töltő, akkor a “FAULT” LED világítani kezd, és lekapcsol a 

kimenet. Lásd a “F02” kódot a Hibaelhárítás fejezetnél. 

Rövidzár védelem  

Ez a védelem akkor lép működésbe, ha a kimeneti kapcsokon kisebb, mint 0,5 volt 

Van, ekkor a töltő lekapcsolja a kimenő feszültséget. Lásd a “F02” kódot a Hibaelhárítás 

fejezetnél. 

Akku helyreállítási funkció  

Ha az akku mélyen ki lett sütve, lehetséges, hogy el van szulfátosodva, és nem veszi fel a 

töltést. A “rekondícionáló” funkció segít ezt a folyamatot visszafordítani, és visszaállítani az 

akku tölthetőségét. Ha a töltő ilyen akkut érzékel, automatikusan átvált “Recovery” és 

”Szulfátlanító” módba. Ha ez a művelet sikeres volt, a töltő megkezdi normál töltés módot. Ha 

nem sikerül a regenerálás, akkor megjelenik az “F03” hibaüzenet, lásd a Hibaelhárítás 

fejezetnél. 

Akku diagnosztikai funkció  
A töltő folyamatosan ellenőrzi az akku állapotát, és hiba esetén hibajelzést és hibakódot jelez 

ki. Lásd a “hibakódok” részt a Hibaelhárítás fejezetnél. Különféle hibák esetén jelez a töltő, 

pl. maximális töltési idő túllépés stb. 
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Túlmelegedés elleni védelem  

A töltőt úgy tervezték, hogy csökkentse a töltőáramot, sőt, akár le is kapcsolja magát, ha 

túlmelegedést észlel. Ha a töltő megfelelően lehűlt, automatikusan folytatja a töltést. Lásd 

az “F05” kódot a Hibaelhárítás fejezetnél. 

Töltő beállítási memória  

A töltőben lévő mikroprocesszor megjegyzi a beállításokat, és a legközelebbi bekapcsoláskor 

ugyanazokat a töltési beállításokat használja, mint az utolsó esetben, így segít a 

tulajdonosnak, aki rendszeresen ugyanazt az akkut szeretné tölteni. 

Ez a funkció gyorsítja a beállítást, és nem kell a felhasználónak aggódni, hogy mindent 

megfelelően beállított-e. Ez a funkció segít abban is, hogy áramkimaradás esetén a töltés 

zavartalanul folytatódjon. 

 
Ha a “FAULT” (Hiba) LED világít, és a hibakód megjelenik a kijelzőn, akkor vegye figyelembe 
a következő táblázatban foglaltakat. Ne felejtse el, hogy először mindig húzza ki a fali 
csatlakozót, és úgy hárítsa el a hibát. Ha elhárította a hibát, folytathatja a töltést. 

Kód Eredmény Lehetséges ok  Megoldás 

 

F01 

Az akku fesz. 16V felett 

van 12V-os állásban, ill. 

8V felett van 6V-os 

állásban   

Az akku feszültsége 

nem egyezik a 

beállítottal  

Állítsa be az akkunak 

megfelelő töltőfeszt 

 

 

 

 

 

F02 

Az akku fesz kisebb, 

mint 0,5 V a töltés 

megkezdése előtt 

 

Az akku rossz. 

 

Cserélje ki az akkut 

 

 

 

Az akkut nem érzékeli a 

töltő  

 

Az akku fordítva 

van csatlakoztatva. 

Ellenőrizze a 

csatlakozást, ha 

szükséges cserélje fel a 

kábeleket 

Az akku szorítók nem 

érintkeznek 

megfelelően. 

Csatlakoztassa a 

csipeszeket 

megfelelően, és 

szorosan  A csatlakozók 

összeérnek (zárlat 

van)  

Csatlakoztassa a 

csipeszeket 

megfelelően és 

szorosan  

 

 

F03 

Az akkufesz kevesebb, 

mint 5,5V, ill. kevesebb, 

mint 11 V 12 V-os 

állásban 10 perccel a 

teljes feltöltés után 

Az akku fesz nem 

egyezik a beállítottal 

Ellenőrizze, hogy az 

akkunak megfelelő 

töltőfesz van-e beállítva 

Az akku hibás. Cserélje ki az akkut. 

Az akku helyreállítása 

nem volt sikeres. 

Az akku 

elszulfátosodott  
Cserélje ki az akkut. 

 

 

F04 

 

 

A töltési idő több 

mint 50 óra 

Az akku hibás. Cserélje ki az akkut. 

Egy fogyasztó maradt 

bekapcsolva / egyéb 

plusz terhelés 

Szüntesse meg a plusz 

terhelést, kezdje újra a 

töltést 

A töltőáram túl 

alacsony 

Válasszon egy 

magasabb 

töltőáramot 

Hibaelhárítás 
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F05 

 

A töltő hőmérséklete túl 

magas  

 

Magas 

környezeti 

hőmérsékle

t 

Biztosítson jobb 

légáramlást a töltőnek. 

Ha lehűl, automatikusan 

folytatja töltést 

A töltő minimális karbantartást igényel. Mint más készülékénél, érdemes néhány szabályt 

betartani, amivel a készülék élettartamát meg tudja hosszabbítani.  

Mindig győződjön meg arról, hogy hogy a készülék ki van húzva a hálózatból, amikor 

tisztítja, vagy karbantartást végez rajta! 

  A készüléket tiszta száraz helyen tárolja! 

1. Tekerje fel a kábeleit használaton kívül!  

2. A házat és a kábeleket csak enyhén nedves ruhával tisztítsa meg! 

3. A csipeszeken megjelenő rozsdát enyhén lúgos vízzel tisztítsa meg!  

4. Rendszeresen vizsgálja meg a kábeleket, hogy nincs-e törés, sérülés rajtuk, szükség 

esetén cseréltesse ki a szakszervizben!  

5. Figyelem: Minden javítást, szerelést csak szakemberrel végeztessen. 
 

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. 

 


