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1.ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEK

Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést,
jegyezze meg, majd őrizze meg biztonságos helyen.

FDAN 12001

Ez a használati útmutató fontos biztonsági és felhasználói
információkat tartalmaz.
Töltés közben az akkumulátor robbanásveszélyes gázokat bocsáthat
ki. Töltés közben mindig alaposan szellőztessen.
Az akkutöltő 6-63 Ah és 6/12 V akkumulátorok töltésére szolgál. Soha
ne használja más célra.
Óvja a töltőt a tűztől és szikráktól.
Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használjon.
Az elektromos csatlakozódugó és csatlakozókábel épségének
megőrzése érdekében áramtalanítsa a csatlakozókábelt
Hosszabbító kábelt kizárólag végszükség esetén használjon.
Hosszabbító kábel használatakor célszerű meggyőződni arról, hogy
a) minden hosszabbító kábel csatlakozódugója azonos számú,
méretű és alakú, mint az akkutöltő csatlakozódugója, b) a
hosszabbító kábel megfelelő vastagságú, és megfelel minden
működési és biztonsági követelménynek; c) a kábel hossza
megfelelő a műszaki adatok között meghatározott amper értékű AC
áram (AC) szállításához. 
Soha ne használja a töltőt, ha sérült a kábele vagy a
csatlakozódugója - a javíttatását minden esetben bízza
szakszervizre, vagy cseréltesse ki.
Ha a berendezés javításra szorul, soha ne próbálja önerőből
megjavítani, minden esetben bízza azt megfelelő szakszervizre.
Előzze meg az áramütést, és minden esetben ügyeljen arra, hogy
tisztítás, karbantartás előtt áramtalanítsa az akkutöltőt. A jelzőfények
kialvása önmagában nem elég!
Mielőtt az akkutöltőt az akkura/akkuról (le)csatlakoztatná, húzza ki az
AC csatlakozókábelt az elektromos hálózatból.
Az akkutöltő kizárólag beltéri használatra alkalmas, óvja az eső, víz
vagy más folyadékok elől.
The charger can be connected into the well isolated plug only.
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Screw of Protective Cover
Washer
Grindstone
Tightening Female Screw
Tightening Spanner

Megelőző jellegű intézkedések

Ügyeljen arra, hogy ha ólom-sav akkumulátorok közelében dolgozik, mindig 
tartózkodjon a közelben olyan személy, aki szükség esetén segítséget tud nyújtani.
Ügyeljen arra, hogy elegendő víz, valamint szappan legyen a közelben,
hogy lemoshassa az akkumulátorsavval esetlegesen érintkező bőrfelületet.
Mindig viseljen védőszemüveget és védőruházatot. Legyen óvatos, ne
érintse meg a szemét, ha akkumulátorral dolgozik.
Ha a szemébe sav kerül, haladéktalanul öblítse legalább 10 percen
keresztül hideg folyóvízzel, majd forduljon orvoshoz.
SOHA ne engedje, hogy az akku vagy a motor környezete füstöljön vagy
szikrázzon. Szenteljen különös figyelmet annak, hogy az akkura ne essen
semmilyen fémdarab, amely rövidre zárhatná és az akkumulátor
felrobbanását eredményezhetné.
Az akkumulátorral folytatott munkavégzés előtt távolítsa el az olyan
személyes fémtárgyakat, mint a gyűrűk, karkötők, nyakláncok és órák.
Ha ugyanis az akkumulátor fémmel érintkezik, elektromos ív alakulhat ki,
amely égési sérülésekhez vezethet.
Az akkutöltőt kizárólag ólom-sav akkumulátorok töltésére használja. Az
akkutöltő nem használható a motor közvetlen beindításához.
Soha ne használja a töltőt háztartási száraz cellás akkuk töltésére, ellenkező esetben 
személyi sérülés vagy anyagi kár veszélyének teszi ki magát.
Soha ne töltsön az akkutöltővel száraz akkumulátort.

2. TÖLTÉSI ELŐKÉSZÜLETEK
Ha ki kell venni az akkut a járműből, először a föld-kábelt (-)
csatlakoztassa le. Győződjön meg arról, hogy a jármű minden
berendezése le lett csatlakoztatva, ellenkező esetben energiaveszteség
veszélye áll fenn. A tölteni kívánt akkumulátor környezetében biztosítson
megfelelő szellőztetést.
Tisztítsa meg az akkumulátor érintkezőit. Ügyeljen a rozsdásodásra és
oxidálódásra, továbbá azok szembe kerülésének megelőzésére. Töltse
fel desztillált vízzel az összes cellát, amíg el nem éri az akkumulátor
gyártója által meghatározott szintet. Soha nem töltse túl az
akkumulátort. Karbantartás-mentes akkumulátorok esetében a gyártó
utasításainak megfelelően járjon el.
Az akkumulátorok töltése előtt először tanulmányozza át a gyártó
akkutöltésre vonatkozó utasításait. A gépkocsi gyártójától kapott
információk alapján határozza meg az akkumulátor feszültségét. Ha az
akkutöltőn állítható a töltési érték, először a készüléket a
legalacsonyabb értékre állítva kezdje meg a töltést.
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Mindig kövesse ezeket a lépéseket, amikor az akkumulátor a
járműben található. Az akku közelében fellépő szikrázás 
robbanást okozhat. Az akkumulátor közelében fellépő szikrázás 
kockázatának csökkentése:

Az AC és DC kábeleket mindig úgy helyezze el, hogy nehogy
megsérthesse őket a motorháztető, ajtó vagy a motor mozgó részei.
Legyen körültekintő a ventilátor lapátjai, a csigák és a motor más mozgó
alkatrészei közelében, amelyek személyi sérülést okozhatnak.
Ellenőrizze le az akkumulátor pólusainak polaritását. Az akkumulátor
pozitív POSITIVE (POS, P, +) pólusa általában nagyobb, mint a negatív
NEGATIVE (NEG, N, -) pólusa.
Győződjön meg, melyik pólus van a járműkarosszériához csatlakoztatva,
a negatív NEGATIVE (NEG, N, -) vagy a pozitív POSITIVE (POS, P, +).
A jármű negatívan földelt pólusára csatlakoztassa az akkutöltő pozitív
POSITIVE (piros) kábelsarut, a pozitív POSITIVE (POS, P, +) pólusra pedig az
akkumulátor földeletlen pólusát. Csatlakoztassa a fekete negatív
kábelsarut a gépjármű karosszériájára vagy a motorra. Ne
csatlakoztassa a kábelsarut a karburátorra, üzemanyag vezetékre sem a
motor szélére. Olyan fix részekhez csatlakoztassa, mint például a jármű
váza vagy a motor blokkja.

FDAN 12001

Az akkutöltő elhelyezése

Helyezze az akkutöltőt olyan messze az akkumulátortól, amennyire azt a
kábel megengedi.
Soha ne helyezze a töltőt az akkumulátor fölé, az akkumulátorból
felszabaduló gázok rozsdásodáshoz, majd a töltő károsodásához 
vezethetnek.
Soha ne engedje, hogy a savas oldat a töltőt érje.
Soha ne használja az akkutöltőt zárt, vagy nem megfelelően szellőző
helyiségben.
Soha ne helyezze az akkumulátort a töltőre.

3.AZ AKKUTÖLTŐ CSATLAKOZTATÁSA
1. Csatlakoztassa a pozitív (piros) kábelsarut az akkumulátor pozitív pólusához.
2. Csatlakoztassa a negatív (fekete) kábelsarut a jármű fémvázához vagy a
motorblokkhoz. Soha ne csatlakoztassa a kábelsarukat a fém 
üzemanyagvezetékekhez vagy vékony fém alkatrészekhez.
3. Csatlakoztassa az AC bemenő tápot az akkutöltőhöz. A piros "EER" kontroll
lámpa jelzi a fordított polaritású akkumulátort.
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A jármű pozitívan földelt pólusára csatlakoztassa az akkutöltő negatív 
NEGATIVE (fekete) kábelsaruját az akkumulátor földeletlen negatív 
NEGATIVE (NEG, N,-) pólusára. Csatlakoztassa a piros pozitív kábelsarut a 
gépjármű karosszériájára vagy a motorra. Ne csatlakoztassa a kábelsarut 
a karburátorra, üzemanyag vezetékre sem a motor szélére.
Olyan fix részekhez csatlakoztassa, mint például a jármű váza vagy a 
motor blokkja.
Ha ki akarja húzni az akkutöltőt, először kapcsolja ki a
főkapcsolóját, majd húzza ki az akkutöltőt az AC hálózatból,
csatlakoztassa le a kábelsarut a karosszériáról vagy a jármű
más földeléséről, és végezetül csatlakoztassa le a kábelsarut
az elektromos hálózatról.
Vegye figyelembe a töltés hosszára vonatkozó információkat.

4.KÜLÖNLEGES BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
A FNAD 12001 akkutöltő nem használható teljesen
lemerült akku újbóli üzembe helyezésére. Ha a FNAD
12001 akkutöltő nem kapcsol át három napon belül
szinten tartó üzemmódba (zöld LED), az hibát jelez.

Valószínűleg a következőkre került sor:
Az akkumulátor valószínűleg sérült, és cserére szorul. Egyes
nagyméretű antimonos akkumulátorok eltérően
viselkedhetnek, és lehetővé teszik a FDAN 12001 számára,
hogy túlságosan sokáig töltve az akkumulátort túltöltsék azt.
Olvassa el a figyelmeztetéseket!
Az elszulfátosodott akkumulátorok nehezen és
problematikusan tölthetők, a töltési idejük rendkívül hosszú.
A sérült akkumulátor nem tölthető fel teljes kapacitásúra.
Minden esetben ügyelni kell arra, hogy mielőtt végtelenített
töltésre állítaná az akkutöltőt, minden esetben állítsa azt
szinten tartó állásba.

FIGYELMEZTETÉS 

Ha az FDAN 12001 akkutöltő három nap elteltével nem kapcsol át 
automatikusan szinten tartó üzemmódba, manuálisan kell azt beállítani. 
Megjegyzés: Az olyan akkumulátor, amely három napon belül nem 
kapcsolja át az akkutöltőt szinten tartó üzemmódba, valószínűleg 
meghibásodott. Minden más akkumulátorok tetszőleges időtartamig 
tölthető.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓTÖLTO AUTÓAKKUMULÁTORHOZ
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5. A TÖLTÉS MEGKEZDÉSE
A megfelelő üzemmódot az üzemmód-választó gomb segítségével állítsabe. 
A töltés alatt lévő akkumulátor megfelelő üzemmódjának helyes 
beállításához lépjen be a „SETTING” beállításokba.
Amint meggyőződött róla, hogy helyesen csatlakoztatta a kábeleket,
indulhat a töltési folyamat. Ehhez illessze a csatlakozódugót az AC hálózati 
csatlakozóaljzatba.
Nem fontos, hogy ez ... vagy a szinten tartó üzemmód ... jelzőfénye világít
Ha a szinten tartó üzemmód jelzőfénye világít, az akkumulátor teljesen
feltöltődött. Ha csökken a feszültség, az akkutöltő impulzust továbbít az
akkumulátorba. Az impulzus hossza attól függ, mennyire van feltöltve az
akkumulátor, és hogy mennyi energiát veszített. Az FDAN 12001 akkutöltő
hónapokig is az akkumulátorra lehet csatlakoztatva. Mindenképpen
ajánlott azonban, hogy a töltendő akkumulátor felügyelet alatt álljon.
Ha nem történik semmi: a voltérték beállító jelzőfény folyamatosan világít,
de a többi jelzőfény nem, valószínűleg rosszul van bekötve vagy sérült az
akkumulátor. Ha a készülék nem tölt, azt az is okozhatja, hogy a
csatlakozókábel nem lett csatlakoztatva az AC hálózathoz, vagy az
aljzatban nincs áram.
A töltési folyamat bármikor megszakítható. Utólag kihúzható az akkutöltő
dugója az AC csatlakozóaljzatból, vagy akár át is kapcsolható Stand
By/Power On üzemmódba.
Mindig húzza ki a tápvezetéket a konnektorból, mielőtt lecsatlakoztatná a
kábelszorító kábelsarukat.
Ha a járműben található akkumulátor esetében meg kívánja szakítani a
töltési folyamatot, először mindig a jármű karosszériájára csatlakoztatott
kábelsarut kell lecsatlakoztatnia, és csak azt követően az akkumulátor
pólusára csatlakoztatott kábelsarut.
Ha a töltés vagy a szinten tartó üzemmód jelzőfénye villogni kezd, az a
következőket jelentheti:
1. A töltési folyamat megszakítása sérült kábel vagy az akkumulátor más
viselkedése miatt.
2. Elszulfátosodott akkumulátor. Ha 30 percnél hosszabb ideig villog a
jelzőfény, az azt jelenti, hogy az akkumulátor hibás és cserére szorul.
3. Ha a villogás 10 másodpercnél tovább tart, az azt jelzi, hogy az
akkumulátor önkisülése magas szintű. Ez egyben azt is jelenti, hogy az
akkumulátor meghibásodott. The battery is sulphated, If the indicator
flashes for more than 30

FDAN 12001
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Ha az első LED kék, az a töltés megkezdését jelzi.

Töltési folyamat - az első LED nem, a második kéken világít

Ha a harmadik LED világít kéken, az azt jelenti, hogy az akku fel van töltve. Szinten 
tartó üzemmód impulzálás. 

Nyomja meg a gombot, választhat a "2A" vagy "4A" közül

"6V"       Automatikus beállítás

"12V"     Automatikus beállítás

"EER"     Ha a kábelek fordított polaritással vannak bekötve, kigyullad a piros "EER" figyelmeztető fény

7. TELJES TÖLTÉSI IDŐ
The table shows the duration of the Bulk step up to about 80% state of charge. The time
for the Absorption should be added.
Akkumulátor 
kapacitás (Ah) idő (h)

2 2–3

8 8–10

14 3–4

50 12–14

63 28–40

6. JELZŐFÉNYEK

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓTÖLTO AUTÓAKKUMULÁTORHOZ

Üzemmód
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8. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
Termék / márka:  TÖLTO AUTÓAKKUMULÁTORHOZ / FIELDMANN

Typ / model: FDAN 12001 ......................................................................................... 230V / 50Hz 

A termék megfelel az alább ismertetett előírásoknak:

Alacsony feszültségről szóló 73/23/EGK irányelv

Elektromágneses összeférhetőségről szóló, módosított szövegezésű 
89/336/EGK irányelv

és szabványoknak:

EN 60335-2-29/A2:2010
EN 60335-1/A15:2011 
EN 62233:2008

CE jelzet: ................................................................................................................................................................. 17

A FAST ČR, a.s. a gyártó nevében eljárni jogosult személy.

Gyártó:

FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 1621,251 01 Prága , Cseh Köztársaság 
ASZ: CZ26726548

Kelt Prágában, 2017. 06. 1-án

Név: Ing. Zdeněk Pech
        Az igazgatóság elnöke Aláírás és bélyegzők:
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FDAN 12001

9.MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

Bemenő feszültség................................................................................... 230V~ 
Frekvencia................................................................................................. 50Hz
Kimenő feszültség......................................................................................6V,12V
Áramerősség.............................................................................................6-63Ah
Tápkábel hossza......................................................................................... 1.8 m

A szöveg és műszaki paraméterek változtatásának joga fenntartva.

szöveget és a paraméterek változtatásának jogát.

A szövegeket, tervezési és műszaki paramétereket figyelmeztetés nélkül is

módosíthatjuk, minden ezzel kapcsolatos jogot fenntartunk.




