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Napotki glede navodil za uporabo

Simboli

Pozor! Elektrika
Ta simbol opozarja na to, da obstaja nevarnost za
življenje in zdravje oseb zaradi električne napetosti.

Nevarnost požara in eksplozije
Ta simbol opozarja na to, da obstaja nevarnost za
življenje in zdravje oseb zaradi eksplozivnih snovi.

Opozorilo pred jedkimi snovmi
Ta simbol opozarja na to, da obstaja nevarnosti za
življenje in zdravje oseb zaradi jedkih snovi.

Opozorilo
Ta signalna beseda označuje ogrožanje s srednjo
stopnjo tveganja, ki, če tega se temu ne izognete, ima
za posledico smrt ali resne telesne poškodbe.

Previdno
Ta signalna beseda označuje ogrožanje s nizko stopnjo
tveganja, ki, če tega se temu ne izognete, ima za
posledico manjše ali srednje telesne poškodbe.

Napotek
Ta signalna beseda opozarja na pomembne informacije
(npr. na materialne škode), ne opozarja pa na
ogrožanja.

Informacije
Napotek s tem simbolom vam pomaga pri hitrih in
varnih izvedb dela.

Upoštevajte navodilo
Napotki s tem simbolom vas opozarjajo na to, da je
treba upoštevati navodilo za uporabo.

Obvezna zaščitna očala
Napotki s tem simbolom vas opozarjajo na to, da je
treba uporabiti zaščito za oči.

Obvezna uporaba varovalnih rokavic
Napotki s tem simbolom vas opozarjajo na to, da je
treba uporabiti zaščitne rokavice.

Trenutno verzijo teh navodil in izjavo o skladnosti EU si lahko
naložite s klikom na spodnjo povezavo:

PBCS 4A, PBCS 6A,
PBCS 10A

https://hub.trotec.com/?id=46744

Varnost

Opozorilo
Preberite vse varnostne napotke in navodila.
Neupoštevanje varnostnih napotkov in navodil lahko
povzroča električni udar, požar in/ali resne telesne
poškodbe.
Shranite vse varnostne napotke in navadilo za
kasnejšo uporabo.
Napravo lahko uporabijo otroci, ki so stari najmanj 8 let
in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali
mentalnimi sposobnostmi, ali ki nimajo dovolj izkušenj
z in/ali znanja glede uporabe te naprave, če so
nadzorovani ali bili poučeni o varni uporabi naprave in
so razumeli nevarnosti, ki lahko nastane pri delu s tem
orodjem.
Otroci se ne smejo igrati s to napravo. Otroci, ki niso
nadzorovani, ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja.

• Preverjajte pred vsakim začetkom uporabe napravo glede
morebitnih poškodb. Ne uporabljajte defektnih naprav ali
delov naprav.

• Nikoli ne uporabljate naprave za akumulatorje, ki jih ni
mogoče napolniti.

• Dotaknite se baterijske sponke samo na izoliranem
območju.

• Ne obratujte naprave v prostorih ali na območjih, kjer
obstaja nevarnost eksplozije in je ne postavite v takih
prostorih.

• Naprave ne uporabljajte v agresivnem ozračju.

• Naprave ne potopite v vodo. Pazite nato, da ne vdre voda v
notranjost naprave.

• Ne obratujte ali uporabite naprave z vlažnimi ali mokrimi
rokami.
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• Nikoli ne uporabljajte naprave, če ste ugotovili poškodbe
na omrežnem vtiču in omrežnem kablu. 
Če je omrežni kabel te naprave poškodovan, ga mora
zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali oseba
z ustrezno kvalifikacijo, da ne bo prišlo do ogrožanja oseb.
Defektni omrežni kabli prestavljajo resno nevarnost za
zdravje.

• Naprava ni igrača. Držite otroke in živali stran od naprave.

• Ne odpirajte naprave.

• Obratujte napravo ob upoštevanju polarnosti. Pri obratni
polarizaciji poskrbi zaščita pred obratno polarizacijo za to,
da se postopek polnjenja ne začne, da prepreči poškodbe
na polnilniku in akumulatorju.

• Prekinite postopek polnjenja, če postaja akumulator
prevroč. Maksimalna temperatura je navedena pri podatkih
proizvajalca in v navodilih za uporabo vozila.

Varnostni napotki na napravi
Vsebine naslednjih varnostnih napotkov so dodatno na napravi.
• Preberite vse varnostne napotke in navodila.

• Pri uporabi naprave lahko nastane eksplozivni pokalni plin.
Obratujte napravo samo v dobro prezračenih prostorih in
preprečite odprt ogenj ter nastanek isker.

• Potegnite omrežni kabel iz omrežne vtičnice, preden
namestite ali odstranite baterijske sponke.

• Zavarujte polnilnik pred dežjem ali mokroto.

Napotek za samodejni postopek polnjenja
Naprava ima mikrokrmilnik procesorja, s čimer je samodejno
nadzorovan in prilagojen večstopenjski cikel polnitve. S tem ni
treba nadzorovati postopka polnjenja. Kljub temu priporočamo,
da akumulatorja ne pustite dalj časa nenadzorovanega, da boste
lahko napravo v primeru motnje lahko ročno ločili od
električnega omrežja.

Uporaba v skladu z namembnostjo
Ta naprava je namenjena za polnjenje akumulatorjev, ki se
uporabljajo pri motornih vozilih. K temu spadajo tako 
12-V-akumulatorji, ki jih ni treba vzdrževati, kot tudi tiste, ki
potrebujejo vzdrževanje, med njimi so mokri akumulatorji, kot
so na primer akumulatorji s svinčeno kislino, Ca/Ca, EFB, s
svinčevim gelom in AGM.

Naprava ima način rekondicioniranja, s katerim je mogoče
ponovno obnoviti zmogljivost polnjenja popolno izpraznjenih
svinčenih akumulatorjev (ne pa AGM in GEL). Ta funkcija se sme
uporabljati samo za kratek čas in pod nadzorom.

Z načinom oskrbe je mogoče napravo uporabljati za pufersko
dobavo energije, npr. med menjavo baterije.

Naprava ima poleg tega način vzdrževalnega polnjenja, ki jo
lahko dodatno uporabljate kot funkcijo polnjenja za
akumulatorje majhnih kapacitet.

Naprava je primerna za notranja in zunanja območja, ki so
zaščitena pred vremenskimi vplivi.

Naprava je predvidena izključno za zasebno, nekomercialno rabo.

Predvidena napačna uporaba
Naprave se ne sme uporabljati za polnjenje litij-železo-fosfatne
baterije (npr. LiFePO₄) ali drugih litijevih akumulatorjev, ki jih je
mogoče ponovno napolniti.

Naprave se ne sme uporabljati za akumulatorje, ki jih ni mogoče
ponovno napolniti.

Naprava je namenjena samo za mobilno uporabo, ni pa
namenjena za vgradnji v bivalno vozilo, bivalne prikolice z
lastnim pogonom ali podobna vozila.

Kvalificiranost osebja
Osebe, ki upravljajo to napravo:
• Zadostno predhodno znanje na področju elektrotehnike in

uporaba naprave ob upoštevanje varnih delovnih
postopkov.

• morajo prebrati in razumeti navodila za uporabo, še zlasti
pa poglavje »Varnost«.

Osebna zaščitna oprema

Obvezna zaščitna očala
Pri uporabi naprave nosite primerna zaščitna očala.

Obvezna uporaba varovalnih rokavic
Pri uporabi naprave nosite ustrezne zaščitne rokavice.
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Druge nevarnosti

Opozorilo
Nevarnost eksplozije!
Pri uporabi naprave lahko nastane eksplozivni plin.
Preprečite nastajanje isker, ki bi lahko nastala na
primer pri kajenju ali odprtem ognju. Poskrbite za
zadostno prezračevanje.

Opozorilo pred jedkimi snovmi
V akumulatorju vsebovana kislina je jedka. Brizge
kisline nemudoma in temeljito izperite z veliko vode in
poiščite v primeru sile zdravniško pomoč.

Pozor! Elektrika
Električni udar zaradi udara strele.
Z napravo ne delajte na prostem, kadar se bliža neurje.
V času nevihte napravo ločite od električnega omrežja.
Upravljavec je odgovoren za stavbeno zaščito pred
strelo.

Pozor! Elektrika
Električni udar zaradi nezadostne izolacije.
Pred začetkom uporabe preverite napravo glede
poškodb in pravilnega delovanja.
Če ugotovite poškodbe, ne uporabljajte več naprave.
Ne uporabite naprave, če je naprava mokra ali vlažna
ali če so vaše roke mokre ali vlažne!

Pozor! Elektrika
Pred vsemi deli na napravi odstranite omrežni vtič iz
vtičnice!
Električnega vtiča ne prijemajte z vlažnimi ali mokrimi
rokami.
Potegnite omrežni kabel iz omrežne vtičnice, tako da
primete za omrežni vtič.

Pozor! Elektrika
Dela na električnih sklopih sme izvajati samo
pooblaščeno specializirano podjetje!

Previdno
Držite dovolj velik odmik od virov toplote.

Napotek
Za preprečevanje poškodb na napravi je ne
izpostavljajte izjemnim temperaturam, izjemni zračni
vlagi ali mokroti.

Napotek
Za čiščenje naprave ne uporabljajte ostrih detergentov,
abrazivnih sredstev aki topil.

Informacije o napravi

Opis naprave
Naprava je namenjena za polnitev različnih tipov akumulatorja
vozil.

Naprava polni akumulator tako, da vodi omrežni tok preko
polnilnega kabla v akumulator. Drug polnilni kabel je treba za
ozemljitev pritrditi na mestu, ki je navedeno v navodilih vozila.

Mikrokrmilnik procesorja poskrbi za to, da je večstopenjski
postopek polnjenja samodejno nadzorovan in prilagojen.

V načinu zimskega polnjenja je mogoče napolniti akumulator pri
zunanjih temperaturah med -20 °C do +5 °C.

V načinu vzdrževalnega polnjenja je mogoče zaščiti akumulator
pred popolno izpraznitvijo und ga trajno držati v idealnem stanju
polnitve, npr. pri sezonskih vozilih z dolgo življenjsko dobo.

V načinu oskrbe je mogoče premostiti dobavo energije vozila,
npr. pri menjavi akumulatorja.

V načinu rekondicioniranja je mogoče rekondicionirati globoko
izpraznjenje akumulatorje.

Naprava ima vrsto zaščite IP65 in je prašno tesna in zaščitena
pred vodnim curkom.

Naprava ima zaščitni mehanizmi, ki ščiti polnilnik in akumulator
ter zaščito pred obratno polarizacijo in kratkostično zaščito.

Popolnoma izolirane akumulatorske sponke in zanka za
obešanje za pritrditev na steno poskrbijo za varno in udobno
uporabo.

Obseg dobave
• 1 x naprava za polnjenje akumulatorjev

• 1 x navodila

Prestavitev naprave

1

2

4

3

Št. Oznaka

1 Črna sponka akumulatorja ( - )

2 Rdeča sponka akumulatorja ( + )

3 Upravljalna plošča

4 Zanka za obešanje
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Tehnični podatki

Parameter Vrednost

Model PBCS 4 A PBCS 6 A PBCS 10 A

Omrežna napetost 220 - 240 V / ~ 50 Hz

Nazivna vhodna moč 70 W 100 W 160 W

Nazivna izhodna
napetost

12 V DC

Varovalka T 3,15 A

Razred zaščite II / 

Stopnja zaščite IP65

Temperature okolice od –20 °C do +40 °C

Kapaciteta akumulatorja
standardni, način
zimskega polnjenja AGM

4 - 120 Ah 4 - 150 Ah 4 - 200 Ah

Kapaciteta akumulatorja
način vzdrževalnega
polnjenja 
(maks. 1 A pri PBCS 4A,
PBCS 6A)(maks. 2 A pri
PBCS 10A)

2 - 32 Ah 2 - 32 Ah 3 - 60 Ah

Dolžina dovoda 150 cm

Dolžina polnilnega kabla 155 cm

Vrsta vtiča CEE 7/16

Dimenzije (dolžina x
širina x višina)

227 mm x
90 mm x
50 mm

280 mm x
105 mm x
62 mm

280 mm x
105 mm x
62 mm

Teža 0,47 kg 0,65 kg 0,76 kg

Čas polnjenja 
(do 80 %)

2 h pri 8 Ah 2 h pri
12 Ah

2 h pri
20 Ah

5 h pri
20 Ah

5 h pri
30 Ah

5 h pri
50 Ah

10 h pri
40 Ah

10 h pri
60 Ah

10 h pri
100 Ah

20 h pri
80 Ah

20 h pri
120 Ah

18 h pri
180 Ah

Končna polnilna napetost in nazivni izhodni tok

Način
polnitve

Končna
polnilna
napetost

Nazivni izhodni tok

PBCS 4 A PBCS 6 A PBCS 10 A

Standard 14,2 V 4 A 6 A 10 A

AGM 14,6 V 4 A 6 A 10 A

Zima 14,8 V 4 A 6 A 10 A

vzdrževanje 14,2 V 1 A 1 A 2 A

Rekondicio-
niranje

15,3 V 1,5 A 1,5 A 2,5 A

Oskrba 13,7 V 3 A 5 A 8 A

Področje uporabe
V odvisnosti od načina vozila je potreben ustrezni model naših
polnilnikov.

To navodilo za uporabo veljajo za modele PBCS 4A, PBCS 6A,
PBCS 10A.

Naslednja tabela prikazuje pregled primerne modele za ustrezne
tipe vozila.

Čas polnjenja
ca.

PBCS
2 A

PBCS
4 A

PBCS
6 A

PBCS
10 A

Običanje
velikosti

akumulatorjev

+ +
2 h

+ + - 4 Ah

+ +
6 h

+ +
3 h

+ - 12 Ah

+ +
9 h

+ +
5 h

+ +
3 h

- 18 Ah

+ + +
11 h

+ +
8 h

+ 45 Ah

- - + +
18 h

+ +
12 h

+ +
7 h

70 Ah

- - + + +
17 h

+ +
10 h

100 Ah

- - - + + +
12 h

120 Ah

- - - - + + +
15 h

145 Ah

- - - - - - + +
18 h

180 Ah

Simbol Pomen

+ + Naprava je dobro primerna za tip vozila.

+ Naprava je primerna za tip vozila.

- Naprava je manj primerna za tip vozila.

- - Naprava ni primerna za tip vozila.
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Prevoz in skladiščenje

Napotek
Če boste nepravilno shranili ali premeščali napravo, se
lahko poškoduje.
Upoštevajte informacije glede transportiranja in
skladiščenja naprave.

Transport
Pred vsakim transportom upoštevajte naslednje napotke:
• Potegnite omrežni kabel iz omrežne vtičnice, tako da

primete za omrežni vtič.

• Omrežnega kabla ne uporabljajte kot vlečno vrv.

Skladiščenje
• Shranite napravo na suhem mestu, zaščiteno pred zmrzaljo

in toploto.

• Shranite na mestu, ki je zaščiteno pred prahom in
neposrednim sončnim žarkom.

Upravljanje

Priprava postopka polnjenja

Pozor! Elektrika
Električni udar zaradi nezadostne izolacije.
Pred začetkom uporabe preverite napravo glede
poškodb in pravilnega delovanja.
Če ugotovite poškodbe, ne uporabljajte več naprave.
Ne uporabite naprave, če je naprava mokra ali vlažna
ali če so vaše roke mokre ali vlažne!

Opozorilo
Nevarnost eksplozije! Nikoli ne polnite zmrznjenih
akumulatorjev ali akumulatorjev, ki so segreti nad
45 °C.

Opozorilo pred jedkimi snovmi
V akumulatorju vsebovana kislina je jedka. Brizge
kisline nemudoma in temeljito izperite z veliko vode in
poiščite v primeru sile zdravniško pomoč. 
Nosite zaščitna očala und primerne zaščitne rokavice.

Razpakirajte napravo
1. Vzemite napravo ven iz embalaže.
2. Preverite vsebino glede poškodb.
3. Odstranite embalažo skladno z določili državne

zakonodaje.

Upravljalna plošča
5 6 7 8 9

10

111213

14

Št. Oznaka Pomen

5 Simbol standardnega
načina polnitve

Se prikaže, če je aktiviran standardni
način polnitve.

6 Simbol načina
polnitve AGM

Se prikaže, če je aktiviran način polnitve
za akumulatorje tipa AGM.

7 Simbol načina
zimskega polnjenja

Se prikaže, če je aktiviran način zimskega
polnjenja.

8 Simbol načina
vzdrževalnega
polnjenja

Se prikaže, če je aktiviran način
vzdrževalnega polnjenja.

9 Simbol stanja
polnitve

Stanje polnitve in postopek polnjenja
akumulatorja 
(20 % na črtico razdelka)
• Črtica razdelka je neprekinjeno

prikazana: Akumulator je dosegel
stanje polnitve

• Črtica razdelka utripa: Akumulator se
napolni na naslednje stanje polnitve

• Prikažejo se vse črtice razdelka:
Akumulator je popolnoma napolnjen

10 Gumb za način Nastavitev želenega načina polnitve

11 Simbol načina oskrbe Se prikaže, če je aktiviran način oskrbe.

12 Simbol napake Se prikaže v primeru napake:
• Napačna napetost akumulatorja

(< 3,5 V ali > 15 V)

• Sponke so narobe priključene (na
pole)

• Kratek stik

Utripa med kratkim stikom med načinom
oskrbe

13 Simbol načina
rekondicioniranja

Se prikaže, če je aktiviran način
rekondicioniranja.

14 Prikaz statusa • Polnilna napetost v voltih

• bAt: Defekt na akumulatorju

• FUL: Popolnoma napolnjen

• Err: Napačna polariteta ali kratek stik

• Lo V: Napetost baterije pod 3,5 V ali
Kratek stik med načinom oskrbe
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Nastavitev načina polnitve
Izberite želeni način polnitve s pritiskom gumba za način (10),
dokler se ne prikaže ustrezni simbol na upravljalni plošči.

Standardni način polnitve
Standardni način polnitve je primeren za vse 12-V akumulatorje
tipa svinčene kisline in GEL.

Način polnitve AGM
Način polnitve AGM je še posebej primeren za polnitev 
12-V-akumulatorjev tipa AGM.

Način zimskega polnjenja
V načinu zimskega polnjenja je mogoče napolniti 
12-V-akumulatorje tipa s svinčeno kislino, AGM in GEL pri
temperaturah okolja med -20 °C do +5 °C.

Način vzdrževalnega polnjenja
V načinu vzdrževalnega polnjenja teče maksimalno 1 A
polnilnega toka (2 A pri modelu PBCS 10 A). Način
vzdrževalnega polnjenja ima naslednje načine delovanja:
• Polnjenje 12-V-akumulatorjev tipa s svinčeno kislino, AGM

in GEL z zmanjšano polnilno zmogljivostjo.

• Vzdrževanje polnjenja 12-V akumulatorja tipa s svinčeno
kislino, AGM in GEL za zaščito pred globoko izpraznitvijo.
Akumulator je preko impulznega polnjenja stalno ohranjen
na ravni kapacitete 95 % - 100 %.

Način rekondicioniranja

Napotek
Način rekondicioniranja se lahko uporablja samo za
svinčene akumulatorje. Načina rekondicioniranja nikoli
ne uporabljajte za akumulatorje zaprte vrste izvedbe
(npr. GEL ali AGM).

Napotek
Način rekondicioniranja se sme uporabljati samo pri
prosto stoječih in izgrajenih akumulatorjih. Ne
uporabljajte načina rekondicioniranja v vgrajenem
stanju s povezavo k avtomobilski elektroniki vozila. Ta
se lahko poškoduje zaradi povečane polnilne napetosti.

1. Držite za 5 sekund pritisnjen gumb za način (10), da
aktivirate način rekondicioniranja.

2. Nadzirajte postopek najmanj vsake pol ure.
3. Odstranite napravo, kot je opisano v oddelku Končanje

postopka polnjenja, čim se začne akumulator slišno pliniti
(hrup klokotanja), najkasneje pa po 4 urah.

Način oskrbe
Ponovno pritisnite gumb za način (10), če želite preiti od način
rekondicioniranja na način oskrbe.

Ponovno držite za 5 sekund pritisnjen gumb za način (10), da
preidete nazaj na program polnitve (5 - 8).

Postopek polnjenja

Opozorilo
Nikoli ne uporabljate te naprave za akumulatorje, ki jih
ni mogoče več napolniti. Polnite samo tipe
akumulatorjev, ki so navedeni v poglavju "Predvidena
uporaba".

Akumulator je treba običajno napolniti v izgrajenem stanju.

Če akumulatorja ni mogoče odstraniti, lahko med polnjenjem
ostane v vozilu. Upoštevajte, da ima večina vozil negativno
ozemljitev. Negativni pol akumulatorja je povezan z karoserijo.

V redkih primerih pa je lahko pozitivna ozemljitev tam, kjer je
pozitivni pol akumulatorja povezan s karoserijo.

Zato pred uporabo polnilnika upoštevajte informacije o ozemljitvi
v navodilih za uporabo vozila.

Postopek polnjenja, ko je izgrajen
1. Priključite rdeči kabel (2) na pozitivni pol akumulatorja.
2. Priključite črni kabel (1) na negativni pol akumulatorja.
3. Vtaknite omrežni vtič polnilnika v omrežno vtičnico.
4. Izberite želeni način polnitve, kot je opisano v oddelku

Nastavitev načina polnitve.
ð Postopek polnjenja je zaključen, čim se prikaže prikaz

statusa (14) „FUL“. Nato drži polnilnik akumulator pri
95 % - 100 % kapaciteti akumulatorja preko
impulznega polnjenja.

5. Preverite polove sponke akumulatorja glede umazanije in
korozije in ju po potrebi očistite, kot je opisano v podatkih
proizvajalca.

6. Ponovno vgradite napolnjen akumulator ob upoštevanju
navodil vozila.

Napotek
Če se akumulator popolnoma napolni že po nekaj
minutah, je kapaciteta akumulatorja predvidoma nizka.
V tem primeri bi bilo treba zamenjati akumulator.

Postopek polnjena pri negativni ozemljitvi
1. Izklopite vse električne porabnike.

Napotek
Upoštevajte, da aktivni porabniki kljub temu zakasnijo
postopek polnjenja v vgrajenem stanju.

2. Priključite rdeči kabel (2) na pozitivni pol akumulatorja.
3. Pripnite črno sponko (1) ob upoštevanju navodil vozila in z

odmikom od akumulatorja ter bencinskega voda na
karoserijo.

4. Vtaknite omrežni vtič polnilnika v omrežno vtičnico.
5. Izberite želeni način polnitve, kot je opisano v oddelku

Nastavitev načina polnitve.
ð Postopek polnjenja je zaključen, čim se prikaže prikaz

statusa (14) „FUL“. Nato drži polnilnik akumulator pri 95 %
- 100 % kapaciteti akumulatorja preko impulznega
polnjenja.
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Napotek
Če se akumulator popolnoma napolni že po nekaj
minutah, je kapaciteta akumulatorja predvidoma nizka.
V tem primeri bi bilo treba zamenjati akumulator.

Postopek polnjena pri pozitvni ozemljitvi
1. Izklopite vse električne porabnike.

Napotek
Upoštevajte, da aktivni porabniki kljub temu zakasnijo
postopek polnjenja v vgrajenem stanju.

2. Priključite črni kabel (1) na negativni pol akumulatorja.
3. Pripnite rdečo sponko (2) ob upoštevanju navodil vozila in z

odmikom od akumulatorja ter bencinskega voda na
karoserijo.

4. Vtaknite omrežni vtič polnilnika v omrežno vtičnico.
5. Izberite želeni način polnitve, kot je opisano v oddelku

Nastavitev načina polnitve.
ð Postopek polnjenja je zaključen, čim se prikaže prikaz

statusa (14) „FUL“. Nato drži polnilnik akumulator pri 95 %
- 100 % kapaciteti akumulatorja preko impulznega
polnjenja.

Napotek
Če se akumulator popolnoma napolni že po nekaj
minutah, je kapaciteta akumulatorja predvidoma nizka.
V tem primeri bi bilo treba zamenjati akumulator.

Izračuna časa polnjenja
Načeloma je čas postopka polnjenja odvisen od predhodnega
stanja polnitve akumulatorja. Potrebni čas za polnjenje praznega
akumulatorja do približno 80 % je mogoče izračunati na
naslednji način:

Čas polnjenja (h) = kapaciteta akumulatorja v Ah ÷ polnilni tok v A

K temu glejte tudi tabelo v oddelku Področje uporabe.

Napotek
Če se akumulator popolnoma napolni že po nekaj
minutah, je kapaciteta akumulatorja predvidoma zelo
nizka. V tem primeri bi bilo treba zamenjati akumulator.

Napake in motnje

Med proizvodnjo je bilo večkrat preverjeno, ali naprava deluje
brezhibno. Če bi se kljub temu pojavile motnje delovanja,
preverite napravo po naslednjem seznamu.

Naprava se ne polni:
• Prepričajte se, da je vtaknjen omrežni vtič in je zagotovljen

dovod električnega toka.

Naprava je vklopljena in indikator napak (12) sveti:
• Preverite, ali so polnilne klešče pravilno priključene. Sicer

vodi zaščita pred obratno polarizacijo k temu, da ni
mogoče zagnati postopka polnjenja, da se polnilnik in
akumulator ne poškodujeta.

Napotek
Pri uporabi načina oskrbe samodejna zaščita pred
obratno polarizacijo ni na voljo.

• Zagotovite, da polnilne klešče med seboj nista v stiku. V
primeru kratkega stika zagotavlja kratkostična zaščita, da
se ne poškoduje polnilnik.

• V primeru obratne polarizacije ali kratkega stika se na
upravljalni plošči prikaže „Err“.

• V primeru prenizke napetosti akumulatorja (< 3,5 V) ali
kratkega stika v načinu oskrbe se na upravljalni plošči
prikaže „Lo V“.

• Prepričajte se, da je akumulator primeren za polnjenje,
kajti naprava ne zazna samodejno tipa akumulatorja.
Napetost, ki je pod 3,5 V ali nad 15 V lahko vodi do
napačnega prikazovanja.

• Preverite, ali je akumulator, ki ga nameravate napolniti,
defekten in se po potrebi obrnite na ustrezno strokovno
osebje.

• V primeru poškodovanega ali neprimernega akumulatorja
se na upravljalni plošči prikaže „bAt“.
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Vzdrževanje

Čiščenje
Očistite napravo z navlaženo, mehko krpo, ki ne vsebuje
volnenih vlaken. Pazite pri tem na to, da v ohišje ne vdre vlaga.
Pazite na to, da ne pride vlaga v stik z električnimi
komponentami. Ne uporabljajte agresivnih čistil, kot so npr.
čistilni spreji, topila, čistila, ki vsebujejo alkohol ali abrazivna
sredstva za vlaženje krpe.

Ko ste ohišje naprava očistili, pobrišite vso vlago.

S priključnih sponk naprave odstranite umazanije in korozijo.

Popravilo
Na napravi ne izvajate nikakršnih sprememb in ne vgradite
nobenih nadomestnih delov. Za popravilo ali preverjanje naprave
se obrnite se na proizvajalca.

Odstranjevanje

Embalažni material odstranite vedno na okolju prijazen način in
skladno z lokalnimi predpisi za odstranjevanje.

Simbol s prečrtanim smetnjakom na stari električni ali
elektronski napravi izvira od Direktive 2012/19/EU. Pomeni, da
odslužene naprave ne smete vreči med gospodinjske odpadke.
Za brezplačno vračanje imate v svoji bližini zbirna mesta za
stare električne in elektronske naprave. Naslove si poskrbite od
vaše mestne ali komunalne uprave. Za številne države EU se
lahko na spletni strani https://hub.trotec.com/?id=45090
pozanimate o nadaljnjih možnostih vračanja. V nasprotnem
primeru se obrnite na uradno podjetje za odstranjevanje
odpadkov, pooblaščeno za vašo državo.

Namen ločenega zbiranja starih električnih in elektronskih
naprav je recikliranje, ponovna uporaba snovi ali druge oblike
recikliranje odsluženih naprav, s tem pa prispevate k
preprečevanju negativnih posledic vplivov morebitnih nevarnih
snovi, ki so v teh aparaturah, na okolju in človeško zdravje.

https://hub.trotec.com/?id=45090
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