INDIKACE LED
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Zelená, když baterie není připojená: nabíječka je zapojená do el. sítě.
Zelená, když je nabíječka připojená k baterii: baterie je plně nabitá.
Červená: napětí baterie je mezi 8,0V - 14,2V.
Červená bliká: napětí baterie je nižší než 8,0V nebo je indikovaný zkrat nebo nejsou
konektory nabíječky správně připojené ke koncovkám baterie.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

12/2 Li-Ion

Kapacita batErie
Napětí sítě
Výstupní napětí
Výstupní proud
Ochrana proti zkratu
Ochrana proti přepólování
Ochrana proti přebíjení
Provozní teploty
Teploty pro skladování
Provozní vlhkost

Návod k použití

Certifikace

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

RoHS

UPOZORNĚNÍ
> Nevystavujte dešti - jen pro vnitřní použití.
> Udržujte mimo dosah výbušných plynů nebo
jisker.
> Nezakrývejte nabíječku během používání.
> Vypněte napájení před odpojením nabíjčky z
baterie.
> Udržujte mimo dosah dětí.

NÁVOD K POUŽITÍ
> Ujistěte se, že vstupní napětí nabíječky odpovídá napětí sitě.
> Zapojte nabíječku do el. sítě. LED kontrolka se zeleně rosvítí.
> Připojte červený klešťový konektor na kladný (+) pól a černý na záporný (-) pól
baterie. Kontrolka LED se změní na červenou, co znamená začátek nabíjení.
> Když je baterie plně nabitá, kontrolka LED svítí opět zeleně.

Naskenuj pro návod v jiných
jazycích
www.exide.info/motorbike

...

VLASTNOSTI A FUNKCE
> Maximální bezpečnost: žádný proud ani napětí, dokud není nabíječka připojená k baterii.
> Udržovací nabíjení: nabíječka se může používat na udržovací nabíjení, pokud je vozidlo
uskladněné, nebo se používá sporadicky.
> Automatické ověření: nabíječka přestane nabíjet, když napětí baterie nedosáhne 10V po
dvou hodinách nabíjení.
> Obnovení z nízkého napětí: pokud napětí baterie klesne pod 8V, začne nabíječka obnovovací
nabíjení s 0,2A dokud napětí nedosáhne 8V. Poté se proud automaticky zvýší na 0,5A dokud
napětí nedosáhne 10V.
> Konstantní nabíjecí proud: když je napětí baterie nad 10V, nabíječka dává baterii konstantní
proud 2A dokud baterie nedosáhne napětí 14,2V.
> Plovoucí nabíjení: nabíječka se přepne do režimu plovoucího nabíjení a postupně snižuje
proud, když baterie dosáhla 14,2V.

Li-Ion
Baterie pro Motocykly a Sport

www.exide.info/motorbike-liion
PRODUKTOVÉ INFORMACE

1 – 360Wh

EXIDE 12V/2A Li-Ion

1 – 360Wh
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