
 
 
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. Ebben a dokumentumban hasznos információkat talál a 
termék rendeltetésszerű és helyes használatával kapcsolatban, ezért kérjük, olvassa el figyelmesen! 
Jelen használati útmutató az eredeti fordítása. 
 
Biztonság mindenek előtt!  
Kérjük feltétlenül olvassa el a mellékelt Biztonsági Utasításokat is! Azok be nem tartása áramütést, 
tüzet vagy személyi sérülést okozhat. 
 
Rendeltetésszerű használat 
A készüléket otthoni, barkács felhasználásra tervezték. 
Bármely, az említettektől eltérő felhasználás a készülékben kárt tehet. A nem rendeltetésszerű 
használatból eredő mindennemű kárért a felelősség kizárólag a felhasználót terheli. 
 

Ha a készüléket túlterhelik, túl nagy erővel nyomják, az a készülékben kárt tehet, amely helyreállítási 
költsége a felhasználót terheli. 

 
Figyelmeztető szimbólumok 
A készülék adatlapján lehetnek jelzések 
Ezek fontos információt jelölnek a termékkel vagy a használatával kapcsolatban. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. 
 

 
 

A készülék használata közben mindig viseljen védőszemüveget. 
 
 

 
 

A készülék használata közben mindig viseljen fülvédőt. 
 

 
 

A készülék használata közben mindig viseljen pormaszkot. 
 

 
 

A készülék használata közben mindig viseljen védőkesztyűt. 

 
Megfelel a termékre vonatkozó szabványoknak. 

 

Az elektronikus hulladékok nem tehetők a háztartási hulladék közé. Kérjük 
vigye el az újrahasznosító üzembe. Kérdezze meg a helyi hatóságot vagy a 
kereskedőt az újrahasznosítás lehetőségéről. 

CH75 – Intelligens akkumulátor töltő 
Használati útmutató 



Termékleírás 
 

Teljesen automatikus, mikrochip vezérlésű töltő, kis méretű és súlyú, nagy hatékonyságú; az 
intelligens töltési technológia meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát és gyors töltést 
biztosít, jobb a hagyományos transzformátoros töltőknél, alkalmazható autók, motorok, 
motorcsónakok, dinamó motorok esetében. 

 

Műszaki jellemzők 
 

- Bemeneti feszültség: AC220-240V  50-60Hz。 
- Töltő feszültség: 6V/12V ólom-sav akkumulátor 
- Töltőáram: 2A vagy 4A 
- Akkumulátor:6/12V  4-120AH ólom-sav akkumulátor 
- Töltési hatékonyság: ≥86％ 
- Töltési mód:állandó áramú-állandó feszültségű töltés 
- Automatikusan beállítja a polaritást és a szükséges töltőfeszültséget. 
- Egység mérete: 150*75*45mm 
- Egység súlya:0.38kg 
- Üzemi hőmérséklet: (-10～45)℃;tárolás: (-20～60)℃； 
- Relatív páratartalom: 90％(40±2℃)； 
- Légköri nyomás: (70～106)kPa。 

 
 
Használat 
 

Extra tipp: megfelelő működés az akkumulátorhoz való megfelelő csatlakoztatást követően 
lehetséges 

1. Csatlakoztassa az akkumulátort, a piros fényjelzés felvillanása jelzi a nem megfelelő 
csatlakozást, polaritáshelyesen csatlakoztassa. 

2. Az 1. lépést követően csatlakoztassa a töltőt a hálózati feszültséghez, nyomja meg a 
gombot a megfelelő áramerősség kiválasztásához (2A vagy 4A), 20 Ah alatti 
akkumulátorhoz erősen ajánlott a 2A használata, 2-3 másodperc után a töltő 
automatikusan beméri az akkufeszültséget és megkezdi a töltést. 

3. Töltés közben a 3 db LED lámpa villan fel, amikor már mindhárom világít, a töltés 
befejeződött. 

4. Csatlakoztassa le a hálózati feszültséget, kösse le az akkumulátort a töltőről.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Figyelmeztetés 
 

1. Csak beltérben használja, ne használja nyirkos környezetben vagy kültérben, mert 
veszélyes. 

2. A hálózati feszültséget megfelelően csatlakoztassa a töltőhöz, valamint az akkumulátort a 
töltőhöz. 

3. Használat során védőkesztyű és védőszemüveg használata kötelező. 

4. A töltés befejezését követően csatlakoztassa le a hálózati feszültséget, az akkumulátort 
megfelelően tárolja. 

5. A töltőt olyan helyen üzemelje be, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá. 
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