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HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

GZL30 & GZL50 

 

 

MODEL 
BEMENETI 

FESZ. 
KIMENETI 

FESZ. 
ÁRAM- 

ERŐSSÉG 
BIZT. 

AKKUMULÁTOR 
KAPACÍTÁS 

GZL-30 230V AC 
50HZ 

DC12/24V MAX. 24A 25A 
MIN. 30 AH    

MAX. 200AH 

GZL-50 MAX. 30A 30A 40-400AH 
 

FIGYELEM! 

A készülék túláram és hő biztosítékkal ellátva. 
 

A készülék használata előtt gondosan olvassa el a használati utasítást! 

 
TARTSA AKKUMULÁTORÁT JÓ ÁLLAPOTBAN! 

Akkumulátorának élettartama jelentősen meghosszabbítható az alábbi ajánlások 
figyelembe vételével: 
Havonta ellenőrizze az akkumulátorában lévő elektrolit szintjét, savsűrűségét 
valamint akkumulátorának töltési állapotát, amennyiben szükséges, úgy töltse fel a 
folyadék szintjét a megfelelő mértékig. A szint feltöltéséhez csapvizet semmiképpen 
ne használjon, csak desztillált vizet. 
Akkumulátorát mindig tartsa száraz állapotban! Az akkumulátor saruk csatlakozási 
helyeit tisztítsa meg a lerakódott savaktól, szennyeződésektől és enyhén kenje be 
vazelinnal! 
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. 
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FIGYELEM! 
Az akkumulátortöltő kizárólag folyékony ólomsavas akkumulátorok töltésére 
alkalmas. Készüléke zselés, Ni-CAD vagy egyéb típusú akkumulátorok 
töltésére nem használható! 

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! 
Kizárólag ólomakkumulátoroknál használható! 
Soha ne használja az akkumulátortöltőt, ha előzőleg leejtette, deformálódott vagy 
bármilyen módon megsérült! 
Ne töltsön fel ”egyszer használatos” vagy hibás akkumulátorokat! 
Vegye figyelembe az akkumulátor gyártójának figyelmeztetéseit! 
Az akkumulátorhoz történő rá- ill. lecsatlakoztatás előtt válassza el a készüléket a 
hálózattól! 
Az akkumulátor vezetékeinek toldása, hosszabbítása szigorúan tilos! 
Soha ne töltsön fagyott állapotban lévő akkumulátort! 
Ne cserélje fel az akkumulátor pólusait! 
Ne töltsön a készülékkel nem újratölthető akkumulátorokat! 
Kizárólag beltéri használatra ajánlott! 
FIGYELEM! Robbanó gázok! 

Vigyázat! A lángot és szikrát kerülje. Töltésnél robbanásveszélyes durranógáz 
szabadul fel!A készülék alkatrészei esetleg szikrát és fényívet idézhetnek elő. A 
készüléket csak jól szellőző helyiségekben használja! 

Védje a készüléket esőtől, fröccsenő víztől és nedvességtől! 
Ne állítsa a készüléket fűtött felületre! 
Tartsa távol a készüléket a szellőzőnyílásoktól! 
Vigyázat! Az akkumulátorsav maró hatású! Ha bőrre vagy ruhára fröcsköl, mossa 

le szappanoldattal! Ha a sav szembe kerül, azonnal öblítse ki vízzel és keresse fel az 
orvost! 
Alultöltött vagy hibás akkumulátoroknál a hő védelem kikapcsol a készülékekben (túl 
magas töltőáram). A hálózati csatlakozó kihúzásával válassza le a töltőkészüléket az 
áramhálózatról! A biztonsági kapcsolót a lehűlés után kézi úton kell visszakapcsolni. 
Ne dohányozzon a töltés alatt lévő akkumulátor körzetében! 
FIGYELEM! 

A készülék fordított polaritás elleni védelemmel rendelkezik, amely lehetővé teszi, 
hogy az akkumulátortöltő és az akkumulátor fordított előjelű csatlakoztatása esetén a 
készülék ne károsodjon. Ilyen esetben a biztosíték kiold. 
A biztosíték cseréjénél kizárólag azonos AMPER számú és méretű biztosítékot 
alkalmazzon, egyéb megoldások, pl. vezeték toldások alkalmazása szigorúan tilos, 
ez egyben a készülékre vonatkozó garancia elvesztését eredményezheti! 

Tartsa akkumulátorát jó állapotban! 

Akkumulátorának élettartama jelentősen meghosszabbítható az alábbi ajánlások 
figyelembe vételével: 
1) Havonta ellenőrizze az akkuvíz szintet és az akkumulátor töltési állapotát, 
amennyiben szükségessé válik, töltse fel desztillált vízzel! 
2) Akkumulátorát mindig tartsa tiszta és száraz állapotban! 
3) Az akkumulátorsaruk csatlakozási helyeit tisztítsa meg a lerakódott savaktól, 
enyhén kenje be vazelinnel! 
4) A csatlakozásokat ne szorítsa meg túlságosan erősen! 
5) Rendszeresen ellenőrizze az ékszíj feszességét! 
6) Rendszeres kisebb távolságok megtétele akkumulátorának gyorsabb 
lemerüléséhez vezethet, ezért ilyen esetekben célszerű akkumulátorának állapotát 
ennek megfelelően rendszeresen ellenőrizni! 

Az akkumulátor töltésre történő előkészítése 

A. Csatlakoztassa le az akkumulátort, távolítsa el az akkumulátor sarut. Távolítsa el 
az akkumulátoron található cellasapkákat és ellenőrizze a desztillált víz szintjét. Ha 
szükséges töltse fel. Óvja kezét a savaktól!  Helyezze a cellasapkát (cellasapkákat) a 
cella fölé, de ne húzza meg!  
B. Alaposan tisztítsa meg a sarukat a rárakodott szennyeződéstől a megfelelő 
kontaktus biztosítása érdekében! 
C. Ellenőrizze, hogy a töltendő akkumulátor feszültsége megegyezik az 
akkumulátortöltő töltési feszültség beállításával! 

KEZELŐSZERVEK ISMERTETÉSE 

 
(1) Fogantyú 
(2) Amperméter 
(3) Biztosíték 
(4) 12/24V feszültségkapcsoló 
(5) Túláram védelem 
(6) Normál/gyors töltés 
(7) Akkucsipesz 
(8) Hálózati AC csatlakozó 
(9) Akkutöltő ház 
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A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE 
A. Győződjön meg arról, hogy a csatlakozó a hálózati aljzatból ki legyen húzva! 
B. Az akkumulátor feszültségétől függően állítsa az akkumulátortöltő 

feszültségkapcsolóját 12V vagy 24V állásba. 
C. Normál töltés esetén állítsa a kapcsolót ”MIN.” állásba, gyorstöltés esetén MAX. 
állásba. Az akkumulátor töltését mindig ”MIN” állásban kezdeményezze! 
D. Csatlakoztassa a píros színű csipeszt az akkumulátor ”+” és a fekete színű 
csipeszt az akkumulátor ”-” csatlakozójára. 
E. Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót az AC 230V 50Hz hálózati aljzatba. 
F. Az akkumulátor feltöltését követően a töltés azonnal befejezendő! 
G. A töltés befejeztével először válassza le a csatlakozót a hálózati aljzatból, majd 

válassza le az akkumulátorról a negatív csipeszt majd a pozitív csipeszt.   
KARBANTARTÁS 

A készülék karbantartást nem igényel. 
FIGYELEM! 

"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." 
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