
MANUAL DE INSTRUÇÕES

ref. G80005
DADOS TÉCNICOS:
Tensão de entrada: 230V / 50Hz
Tensão de carregamento: 6 V / 12 V
Corrente de carregamento: Rápido: 12A / Lento: 2A
Tipo de baterias suportadas: STD, AGM, GEL
Capacidade suportada: 10 - 200 Ah
Peso: 3,42 kg

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
O carregador é um dispositivo que permite carregar vários tipos de baterias, e converte a corrente e a tensão presentes na rede elétrica em uma que permite que a bateria 
seja carregada com segurança. Graças ao carregamento, é mais fácil garantir o funcionamento adequado da bateria, o que prolonga significativamente a sua vida útil.
O carregador permite o carregamento de baterias de chumbo-ácido tradicionais, chamadas baterias húmidas.
A operação correta e segura deste aparelho depende de uma utilização correta, portanto: Antes de trabalhar com o aparelho, leia todo o manual.
O fornecedor não se responsabiliza por danos resultantes da não conformidade com os regulamentos de segurança e recomendações contidas neste manual. Os 
indicadores instalados na caixa do dispositivo não são medidores dentro do significado da Lei de Medidas.

CONDIÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA
O dispositivo não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidade física, sensorial ou mental reduzida, também por pessoas com falta de 
experiência e conhecimento, a menos que a supervisão seja exercida ou tenham sido treinadas no uso do dispositivo pelos responsáveis   pela sua utilização.
Supervisione as crianças para que elas não brinquem com o dispositivo.
O carregador foi concebido para carregar apenas baterias de chumbo-ácido. Carregar outros tipos de baterias pode levar a um choque elétrico que é perigoso para a saúde 
e a vida. É proibido carregar baterias não recarregáveis!
Durante o carregamento, a bateria deve estar em um local bem ventilado, recomenda-se carregar a bateria à temperatura ambiente.
O carregador destina-se à operação interna e é proibido expô-lo à humidade, incluindo à precipitação atmosférica.
Carregadores com classe I de isolamento elétrico devem ser conectados a tomadas equipadas com um condutor de proteção.
Ao carregar as baterias no sistema elétrico do carro, primeiro conecte o terminal do retificador ao terminal da bateria que não está conectado ao chassi do carro e, em 
seguida, conecte o segundo grampo do carregador ao chassi, longe da bateria e do sistema de combustível. Em seguida, conecte a ficha do retificador à tomada de energia.
Após o carregamento, desconecte primeiro a ficha do carregador da tomada e, em seguida, desconecte os terminais.
Nunca deixe um carregador ligado à corrente. Sempre desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica.
Observe as marcações de polaridade do carregador e da bateria.
Antes de carregar a bateria, leia e siga as instruções de carregamento fornecidas pelo fabricante da bateria.
Coloque sempre a bateria e o carregador em uma superfície plana, plana e dura. Não incline a bateria.
Antes de conectar a ficha do cabo de alimentação do carregador, verifique se os parâmetros da fonte de alimentação correspondem aos parâmetros mostrados na placa de 
classificação do carregador. Posicione o carregador o mais longe possível da bateria, tanto quanto os cabos com terminais permitirem. Não aperte demais os cabos.
Não coloque o carregador em uma bateria carregada ou diretamente acima dela. Os vapores gerados durante o carregamento da bateria podem causar corrosão dos 
componentes dentro do carregador, o que pode danificá-lo.
Não fume, não aproxime fogo da bateria.
Nunca toque nos terminais do carregador se ele estiver conectado à rede elétrica.
Nunca ligue o motor enquanto estiver carregando a bateria.
Antes de cada utilização, verifique o estado do carregador, incluindo o estado do cabo de alimentação e os cabos de carregamento. Se você notar algum mau 
funcionamento, não o use. Cabos e fios danificados devem ser substituídos em uma instalação especializada.
Antes de efectuar a manutenção no carregador, certifique-se de que a ficha de alimentação foi desligada da tomada de corrente.
O carregador deve ser mantido fora do alcance de pessoas não autorizadas, especialmente crianças.
Antes de conectar os terminais do carregador, certifique-se de que os terminais da bateria estejam limpos e sem vestígios de corrosão. Garanta o melhor contato elétrico 
possível entre o terminal da bateria e o terminal do carregador.
Nunca carregue uma bateria congelada. Antes de carregar, mova a bateria para um local que permita que o eletrólito derreta completamente. Não aqueça a bateria para 
acelerar o descongelamento.
Não permita vazamento de bateria. Um vazamento de fluido pode levar a um curto-circuito e, como resultado, a um choque elétrico que ameaça a saúde e a vida.

UTILIZAÇÃO
Preparação da bateria para carregar:
Leia e siga as instruções de carregamento fornecidas com a bateria. Em baterias de chumbo-ácido, chamadas "baterias humidas", verifique o nível de eletrólito e complete 
com água destilada até o nível especificado na documentação da bateria. Quando completar o eletrólito, siga rigorosamente as instruções na documentação da bateria.

CONECTANDO E CARREGANDO
Antes de carregar a bateria permanentemente montada no veículo, remova o cabo preto do veículo do terminal negativo da bateria. O terminal negativo é geralmente 
conectado ao chassi do veículo.
- Em seguida, desconecte o cabo vermelho do veículo do terminal positivo da bateria.
- Desaperte as fichas da bateria.
- Verifique o nível de ácido na bateria. Se necessário, encha com água destilada.
- ATENÇÃO! O ácido da bateria é corrosivo. Em contacto com o ácido - contacte o seu médico.
- Conecte o grampo vermelho do carregador ao terminal positivo da bateria.
- Conecte o grampo preto do carregador ao terminal negativo da bateria.
- Ligue o carregador à tomada.
- Selecione a tensão de carga de acordo com os dados da bateria - 6V ou 12V.

DESCONECTANDO O RETIFICADOR
- Desconecte o carregador da fonte de energia.
- Desconecte o grampo preto do carregador do terminal negativo da bateria.
- Desconecte o grampo vermelho do carregador do terminal positivo da bateria.
- Volte a apertar as fichas da bateria

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
1. interruptor
2. interruptor de tensão
3. Indicador de carga

CARREGANDO O TEMPO DE CARGA
A duração do tempo de carregamento depende do estado de carga da bateria.
Para uma bateria totalmente descarregada, o tempo de carregamento
aproximado pode ser calculado a partir da seguinte fórmula:

MANUTENÇÃO DO APARELHO
O dispositivo não requer nenhuma manutenção especial.
Deve ser limpo com um pano macio ou um fluxo de ar comprimido com uma pressão não superior a 0,3 MPa.
Verifique a condição dos grampos de cabo antes e depois de cada uso. Eles devem ser limpos de todos os vestígios de corrosão que possam interromper o fluxo de 
corrente elétrica. Evite sujar os terminais com eletrólito da bateria. Isso acelera o processo de corrosão.
Guarde o dispositivo em local fresco e seco, fora do alcance de crianças.
Durante o armazenamento, certifique-se de que os cabos e fios elétricos não estão danificados.

Tempo=
Ah (Bateria)

8 (A EN60335)

NOTA!
PROTECÇÃO DO AMBIENTE NATURAL
O símbolo de latão cruzado significa que, antes de descartar a ferramenta, você deve se familiarizar com as regulamentações locais relativas ao descarte de equipamentos elétricos e eletrónicos. O dispositivo não pode ser descartado em lixo doméstico, deve ser devolvido a um ponto de coleta designado.
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