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AC06

Laadija 12V pliiakudele 6A

Kasutusjuhend EST
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A  punane LED

B kollane LED

C  roheline LED

D Kaitse (20A)
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Kasutusjuhend
1. Sissejuhatus

Kõikidele Euroopa Liidu liikmesriikide elanikele:
Tähtis keskkonnaalane teave toote kohta

See sümbol tootel või pakendil osutab, et toodet ei tohi käidelda koos olmeprügiga.
Kooskõlas EL WEEE-direktiiviga 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete
käitlemise kohta, ei tohi seda toodet hävitada koos liigitamata olmejäätmetega.
Antud toote hävitamiseks tuleb see viia tagasi müügikohta või suunata ümbertöötlemiseks
kohaliku omavalitsuse poolt määrtud jäätmehoidlasse.

AC06 akulaadija on mõeldud 12V pliiakude laadimiseks. Laadija maksimaalne vool on 6A

Täname, et valisite Perel toote! Enne kasutamist lugege juhend põhjalikult läbi. Kui toode on transpordi
käigus vigastatud, ärge paigaldage ega kasutage seda vaid võtke ühendust edasimüüjaga.

2. Ohutusnõuded

Hoidke lastele kättesaamatus kohas..

Olge ettevaatlik! Voolu all olevate juhtmete puudutamine võib
olla eluohtlik!

Ärge katsuge seadme korpust ega osi töö ajal. Seade võib kuumeneda.

Hoidke seadet eemal niiskusest ja vedelikest. Ärge asetage seadmele
veega täidetud anumaid. Kasutamiseks ainult sisetingimustes!

Kui seadet ei kasutata või kui vahetate kaitset siis ühendage seade
vooluvõrgust välja.

Akude käsitlemisel kandke kaitseprille!

· Tootja ega edasimüüja ei vastuta kahjude eest, mis on tingitud ohutusnõuete rikkumise või
seadme ebaotstarbelise kasutamise käigus!

· Ärge ühendage akulaadija vooluvõrku mille pinge on suurem lubatud toitepingest!
· Kaitske juhtmeid vigastuste eest! Vajadusel asendage juhtmed tootja poolt heaks kiidetud

juhtmetega.
· Kui seadme korpus või juhtmed on silmnähtavalt vigastatud ei tohi seadet kasutada. Ärge üritage

seadet iseseisvalt avada ega parandada.
· Seadme modifitseerimine muudab garantii kehtetuks.
· Ärge avage seadme korpust!
· Hoidke akulaadija ja akud eemal otsesest päikesevalgusest ja soojusallikatest.
· Laadimise ajal võib akus sisalduv elektrolüüt hakata keema! Vigastuste vältimiseks ühendage

laadija vooluvõrgust välja ja laske akul jahtuda.
· Laadida tohib akusid ainult hästi ventileeritud ruumis.
· Käsitlege akusid ettevaatusega.
· Kui laadijast või juhtmetest eraldub suits või põlemislõhn, ühendage laadija otsekohe

vooluvõrgust välja.
· Laadija korpust ei tohi avada. Selle sees ei asu hooldust vajavaid osi!
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3. Üldised näpunäited
· Hoidke seadet põrutuste ja väärkasutuse eest. Ärge visake seadet ega laske sellel kukkuda.
· Hoidke seadet kuumuse ja niiskuse eest.
· Enne seadme kasutamist tehke selgeks kõik seadme funktsioonid ja ohutusnõuded.
· Igasugune seadme modifitseerimine on ohutuse huvides keelatud!
· Kasutage seadet ainult selleks ettenähtud otstarbeks.

4. Omadused
· (Laadija) ülekoormuse kaitse
· Sisse ehitatud ampermeeter
· Sobib mootorrataste, autode ja veoautode akude laadimiseks
· Komplektis:

o laadimiskaablid (1.5m + 1.5m)
o kaks krokodilli
o 2 lisa sulavkaitset

5. Ettevalmistus kasutamiseks

ALATI kontrollige enne seadme kasutamist selle korpuse ja kaablite
korrasolekut. Vigastuse avastamisel ei tohi seadet kasutada!

· Ühendage aku sõiduvahendi küljest lahti ühendades kõigepealt lahti aku NEGATIIVNE klemm ja
alles seejärel pluss klem.

· Kui võimalik (mitte suletud akud) kontrollige aku elektrolüüdi taset. Vajadusel lisage
destilleeritud vett.

· Puhastage aku klemmid traatharja või liivapaberiga.
· Veenduge, et laadija EI ole ühendatud vooluvõrku!
· Ühendage + laadimisjuhe (punane) aku positiivse klemmiga (+) ja veenduge, et kontakt on kaabli

ja aku vahel tihe.
· Ühendage negatiivne laadimisjuhe (must) aku negatiivse klemmiga (-) ja veenduge, et

kontakt on kaabli ja aku vahel tihe.

6. Kasutamine
· Laadimisprotsessi olekut näidatakse laadijal 3  LED tulega. (illustratsioon 2)
· Kui laadija on akuga korrektselt ühendatud siis süttib punane LED (A). Kui ei, kontrollige

ühendusi ja kaitset [D].
· Kui akul on korgid, siis avage need enne laadimist!
· Laadimise alustamiseks ühendage laadija vooluvõrku.
· Punane LED [A] põleb kuni laadimistsükli lõpuni.
· Kollane LED [B] näitab, et laadija on ühendatud vooluvõrku ja laadimine käib.
· Kui kollane LED [B] ei sütti, siis kontrollige laadija ühendust vooluvõrguga ja laadija kaitsme

korrasolekut.
· Kui kollane LED [B] kustub laadimise käigus, siis võib see olla tingitud ülekoormusest. Ühendage

laadija vooluvõrgust välja ja laske sellel jahtuda vähemalt 10 minutit enne uuesti vooluvõrku
ühendamist. Kui peale mitut tundi ei näita laadija, et akut laetakse, siis on aku lühises ja tuleb
asendada.

· Laadimistsükkel on lõppenud, kui roheline LED [C] süttib. NB! Rohelise LEDi eredus kasvab aja-
pikku.

· Akulaadija ei lõpeta aku laadimist! Kui roheline LED [C] põleb eredalt ühendage laadija
vooluvõrgust välja.

· Ühendage aku laadija küljest lahti, alustades negatiivsest klemmist (must).
· Vajadusel vahetage laadija kaitse [D] laadija esipaneelil kaitsmega, mille leiate komplektist või siis

sama väärse kaitsmega  Kasutage kaitsme kättesaamiseks kangina väikest kruvikeerajat .
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7. Hooldus
· Alati eemaldage laadija vooluvõrgust kui puhastate või puudutate muul põhjusel laadijat.

· Mitte kunagi ärge kasutage laadija puhastamiseks vett või muid vedelikke.
· Hoidke juhtmed puhtatena kuid vältige benseeni, triklooretüleeni, kloriidi, ammooniumi

sisaldavaid aineid kuna need sulatavad plastikust isolatsiooni.
· Jälgige aku vedeliku taset kord kuus ja lisage vajadusel destilleeritud vett.
· Ärge visake akusid olmeprügi hulka vaid viige spetsiaalsesse konteinerisse /

kogumispunkti.

8. Tehniline spetsifikatsioon

Sisendpinge  230VAC ~ 50Hz

Väljundpinge   4.5A

Laadimisvool       6A

Kaitse     20A

Laetava aku mahtuvus min. 20Ah ~ max. 90Ah

IP tase (laadija)   IP20

Kaal     3kg

Mõõtmed 230 x 175 x 115mm

Kasutage seadme varuosadena ainult tootja poolt heaks kiidetud varuosi.
Velleman nv ei vastuta kahjude eest mis on tingitud rikutud seadme
kasutamisest.

Lisainformatsioon: www.perel.eu. Juhendis toodud info võib muutuda!


