INDIKÁCIA LED
>
>
>
>

Zelená, keď batéria nie je pripojená: nabíjačka je zapojená do el. siete.
Zelená, keď je nabíjačka pripojená k batérii: batéria je plne nabitá.
Červená: napätie batérie je medzi 8,0V-14,2V.
Červená bliká: napätie batérie je nižšie než 8,0V; alebo je indikovaný skrat; alebo nie sú
konektory nabíjačky správne pripojené ku koncovkám batérie.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

12/2 Li-Ion

Kapacita batérie
Napätie siete
Výstupné napätie
Výstupný prúd
Ochrana proti skratu
Ochrana proti prepólovaniu
Ochrana proti prebíjaniu
Prevádzková teplota
Teplota skladovania
Prevádzkova vlhkosť

Návod na obsluhu

Certifikáty

až do 360Wh
100 - 240V 50/60Hz
14.2V ° 0.2A
2A ° 0.1A
Áno
Áno
Áno
-10°C do 40°C
-40°C do 70°C
5% - 95%RH

RoHS

UPOZORNENIE
Nevystavujte dažďu - iba pre použitie vo vnútri.
Udržujte mimo výbušných plynov alebo iskier.
Nezakrývajte nabíjačku počas používania.
Vypnite napájanie pred odpojením nabíjačky z
batérie.
> Udržujte mimo dosah detí.
>
>
>
>

NÁVOD NA POUŽITIE
> Uistite sa, že vstupné napätie nabíjačky zodpovedá napätiu siete.
> Zapojte nabíjačku do el. siete. Kontrolka LED by sa mala rozsvietiť na zeleno.
> Pripojte červený kliešťový konektor na kladný (+) pól a čierny na mínus (-) pól batérie.
Kontrolka LED sa zmení na červenú, čo znamená začiatok nabíjania.
> Kontrolka LED bude zelená, keď bude batéria plne nabitá.

Naskenuj pre návod v iných
jazykoch
www.exide.info/motorbike

...

VLASTNOSTI A FUNKCIE
> Maximálna bezpečnosť: Žiaden prúd ani napätie ak nie je nabíjačka pripojená k batérii.
> Udržiavacie nabíjanie: Nabíjačka sa môže použiť na udržiavacie nabíjanie, pokiaľ je vozidlo
uskladnené alebo sa používa iba sporadicky.
> Automatické overenie: Nabíjačka zastaví nabíjanie, ak napätie batérie nedosiahne 10V po
dvoch hodinách nabíjania.
> Obnovenie z nízkeho napätia: Ak napätie batérie klesne pod 8V, začne nabíjačka
obnovovacie nabíjanie s 0,2A pokiaľ napätie nedosiahne 8V. Potom sa prúd automaticky
zvýši na 0,5A pokiaľ napätie nedosiahne 10V.
> Konštantý nabíjací prúd: Ak je napätie batérie nad 10V bude nabíjačka dodávať batérii
konštantý prúd 2A, pokiaľ batéria nedosiahne napätie 14,2V.
> Plávajúce nabíjanie: Nabíjačka sa prepne do režimu plávajúceho nabíjania a postupne znižuje
prúd, keď batéria dosiahla 14,2V.

Li-Ion
Batérie pre Motocykle & Šport

www.exide.info/motorbike-liion
PRODUKTOVÉ INFORMÁCIE

1 – 360Wh

EXIDE 12V/2A Li-Ion

1 – 360Wh

Exide Technologies
výrobca originálnych autodielov

