
Опис

Виріб перетворює вхідну напругу 220В змінного струму у вихідну напругу 12В постійного струму для заряду кислотних 
акумуляторів. Цей виріб застосовується в країнах і регіонах де напруга мережі живлення від 100В до 220В для 
зарядки акумуляторів з ємністю більше ніж 24Аг. Виріб забезпечує захист від коротких замикань, захист від 
переполюсовки вихідних ліній, захист від перегріву, несправності акумулятора і т .д. Цей виріб забезпечує 
триступеневий режим заряду (стабільний струм, стабільна напруга, плаваючий режим). РК- дисплей може 
відображати різну інформацію про режими роботи зарядного пристрою. (Цей виріб може також служити джерелом 
живлення, що має на увазі що він може служити джерелом живлення з виходом 12В 4А / 6А (опція) для інших 
пристроїв). Виріб має зручну форму і простий в експлуатації.

Не намагайтеся від'єднати будь-які частини або модифікувати виріб способом не згаданим в інструкції з експлуатації, 
що може привести до серйозних аварій. Тільки дистриб'ютор або кваліфікований обслуговуючий персонал Центру 
обслуговування покупців може модифікувати або ремонтувати цей виріб. Щоб повністю оцінити продуктивність 
цього зарядного пристрою, користувачі повинні правильно експлуатувати цей зарядний пристрій. Уважно 
прочитайте інструкцію і дотримуйтесь інструкції з експлуатації, звертайте особливу увагу на застереження та 
попередження, наведені в керівництві.

Запобіжні заходи

Щоб уникнути ураження електричним струмом, загоряння та отримання травм, будь ласка, зверніть увагу на наступні 
запобіжні заходи перед використанням зарядного пристрою:
* Перевірте, чи відповідає напруга живлення напрузі, зазначеній на паспортній табличці зарядного пристрою.
* Переконайтеся, що з'єднання не викликає короткого замикання, червоний і чорний затиск не торкаються один 
одного при підключенні до зарядного пристрою.
* Всі кабелі повинні бути на місці, щоб уникнути їх пошкодження Ви повинні від'єднати кабель після зарядки або 
необхідності обслуговування або чищення зарядного пристрою.
* Нікель-кадмієві акамулятори, одноразові батареї не можуть заряджатися цим зарядним пристроєм, інакше це може 
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призвести до вибуху. Перевірте надійність оболонки.
* Не встановлюйте зарядний пристрій в легкодоступному для дітей місці.
* Якщо зарядний пристрій пошкоджений механічним впливом або перенапруженням, його не можна використовувати 
для зарядки акумулятора.
* Не торкайтеся до оголених провідників з боку постійного струму і змінного струму без будь-яких захисних засобів.
* Перед запуском зарядного пристрою переконайтеся, що шнур живлення і зарядний пристрій сухі, не розміщуйте 
зарядний пристрій в агресивну, солону, дощову або вологе середовище.
* Забезпечити хорошу вентиляцію; для вентиляційного отвору необхідно забезпечити не менше 5 см вільного 
простору. Переконайтеся, що всі предмети, які не дуже стійкі до високої температури, знаходяться далеко від 
зарядного пристрою.
* Не використовуйте зарядний пристрій в легкозаймистому середовищі, заповненому вибухонебезпечним газом, 
наприклад, в трюмних або пропанових резервуарах на танкері.
* Вимкніть живлення, коли зарядний пристрій не використовується.

Особливості виробу

Будь ласка, встановіть перемикач типу батареї в положення відповідне типу батареї, що заряджається. Пін- селектор 
типу батареї повинен бути піднятий вгору, в положення ON. Всі інші селектори, повинні бути встановлені вниз. 
Зарядний пристрій підключається до джерела постійного струму, вихідні затискачі повинні бути правильно 
підключені до позитивної і негативної клем батареї, потім Ви можете заряджати батарею.

Тип батареї і опис функції джерела живлення

1. OUT DC12V: цей режим призначений для використання зарядного пристрою, як джерела живлення 12В, 
із струмом живлення до 6А;

2. GEL 14.2V: цей режим призначений для заряду 12В гелевих акумуляторів, та LiFePo4-аккумуляторів.

3. AGM 14.7V: цей режим призначений для заряду 12В герметичних необслуговуваних акумуляторів 
AGM-типу, та LiFePo4-аккумуляторів, оснащених BMS-захистом.

4. AQUEOUS 15.3V: прискорений режим, призначений для заряду 12В свинцево-кислотних акумуляторів із 
рідким електролитом.

У звичайному процесі зарядки вентилятор охолодження автоматично включається, коли внутрішня температура 
перевищує 50oC або струм зарядки перевищує 1.6А, і він автоматично відключається, коли внутрішня температура 
менш ніж 35oC або зарядний струм менш ніж 1А.

Мінімальна напруга початку заряду

Коли вихідні контакти зарядного пристрою підключені до акумулятора, щоб зарядний пристрій почав працювати 
потрібна мінімальна напруга; ця мінімальна напруга акумулятора становить 6.5В постійного струму, тому 
переконайтеся, що напруга акумулятора перевищує 6.5В постійного струму.

Захист від зворотної полярності

Поміняйте полярність при вимкненому зарядному пристрої. Знову ввімкніть пристрій. 

Захист від короткого замикання

Якщо затискачі з'єднані один з одним, зарядний пристрій перейде в режим захисту від короткого замикання. Це не 
зашкодить зарядному пристрою, але слід втримуватись від цього.

Захист від перегріву

Коли зарядний пристрій працює в середовищі з високою температурою, після деякого часу безперервної роботи 
температура всередині виробу збільшиться, спрацює захисту від перегріву, вихідний струм зменшиться.

РК-дисплей

Цей продукт оснащений багатофункціональним РК-дисплеєм, який може відображати: 
Тип акумулятора 
Зарядну напругу
Струм заряду
Стадію зарядки (стабільний струм, стабільна напруга, плаваюча)
Приблизний відсоток заряду акумулятора(25% - 50% - 75% - 100%).

В процесі зарядки пристрій проходить стадії:
- стабільний струм (CONSTANT CURRENT)
- стабільна напруга (CONSTANT VOLTAGE)

Зарядний пристрій має контроль зарядки АКБ. Коли зарядка завершена, на дисплеї виведена індикація FULLY 
CHARGED. Це забезпечує швидкий та безпечний заряд акумуляторних батарей. 
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Вирішення проблем

Параметри виробу

Несправність Причина Спосіб усунення

Не відбувається заряд 
акумулятора

Переплутана полярність Забезпечте дотримання полярності при 
підключенні

Напруга заряду акумулятора менше 
6.5В

Спочатку активуйте функцію джерела 
живлення для забезпечення заряду 
акумулятора з напругою заряду менше 6.5В

Модель DC-W1204A DC-W1206A
Вхідна напруга 100-220В 50Гц
Вхідний струм 0.3А 0.5А
Максимальний вихідний струм 4А 6А
Тип АКБ Напруга 12В,  ємність від 24 Ач і віще
Робоча температура -10оС +40оС
Температура зберігання -20оС +70оС
Розміри (Д х Ш х В) 186х105х30.8 мм



Гарантійний талон

Сфера застосування
Для обслуговування автомобільних свинцево-кислотних; необслуговуємих свинцево-кислотних батарей. 

Гарантійні зобов’язання
1) Гарантійний термін експлуатації виробу - 12 місяців з дня продажу в межах гарантійного терміну зберігання. 
2) Гарантійне обслуговування передбачає безкоштовний ремонт і заміну комплектуючих обладнання протягом 
гарантійного терміну експлуатації.
3) При виникненні необхідності гарантійного обслуговування виробу протягом терміну, зазначеного в п.1, 
Споживачеві необхідно звернутися в спеціалізований сервісний центр, або до продавця. У разі обгрунтованості 
претензій, дефекти виробу будуть усунені безкоштовно спеціалізованим сервісним центром.
4) Ця гарантія дійсна при дотриманні наступних умов:
- відсутність механічних пошкоджень виробу;
- правильне і чітке заповнення гарантійного талона із зазначенням моделі, серійного номера виробу, дати 
продажу, печатками продавця, підписом покупця.
СЦ залишає за собою право відмови в гарантійному ремонті, якщо не будуть надані вищевказані документи.
5) Гарантія не поширюється на випадки пошкодження виробу внаслідок потрапляння в нього сторонніх 
предметів, комах, рідин, деревної тирси, кам’яної і цегляної крихти, інших твердих часток, а також недотримання 
Покупцем умов експлуатації виробу.
6) Виріб не підлягає гарантійному обслуговуванню в випадках:
- пошкоджень, що виникли внаслідок некваліфікованого використання і слідів ремонтних робіт;
- перевантаження вироби через неправильний вибір потужності;
- пошкодження або відсутності гарантійних пломб;
- виходу з ладу внаслідок невідповідності напруги живлення заявленому в інструкції по експлуатації;
- механічних пошкоджень і їх наслідків;
- дефектів, викликаних обставинами непереборної сили (стихійні лиха, пожежа, блискавка);
- неправильного підключення і установки;
- ремонту, виконаного неуповноваженими особами;
- несанкціонованих конструктивних або схемотехнічних змін.
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