
РОЗУМНЕ ДЖЕРЕЛО
ЗАРЯДУ АКУМУЛЯТОРА
Повністю автоматичне / ручне управління + розумне 
відновлення А01-612А

Коротка інструкція
Швидкий і розумний зарядний пристрій був розроблений на 
основі параметрів наших акумуляторів. Воно управляється 
мікропроцесором і може завжди забезпечити збереження 
акумулятора, особливо шляхом відключення при повному заряді. 
Розумний триступеневий заряд дозволяє прискорити процес 
заряду. Пристрій має функцію захисту від підключення з 
неправильною полярністю і від коротких замикань. Пристрій 
самостійно встановлює, чи підключений акумулятор. Зручний 
дизайн дозволяє легке користування. 

Умови застосування
Для правильної експлуатації пристрою прочитайте цю 
інструкцію. Пам'ятайте, що читання розділу “запобіжні заходи”, 
полегшить безпечну експлуатацію. Для забезпечення 
можливості звернення надалі зберігайте цю інструкцію і 
гарантійний талон після ознайомлення.

Перемикач “вибір ємності / відновлення”: короткі натискання 
для установки електричного струму: 
1-е положення, струм заряду до 2А, 
2-е положення, струм заряду до 4A, 
3 -е положення, струм заряду до 6,9A, 
4-е положення AU-  повністю автоматичний заряд, струм заряду 
до 6,9A; 
Repair Battery (десульфатація) - для включення функції 
відновлення батареї натисніть на 3 сек. Загориться індикатор 
дисплею RE і червоний індикатор REPAIR. Цей індикатор говорить 
про включення функції відновлення, для виключення цієї функції 
потрібно ще одне натискання протягом 3 сек. (Індикатор REPAIR 
гасне). Коли пристрій знаходиться в режимі відновлення струм 
також можна перемикати короткими натисканнями. Час процесу 
відновлення - 90 хвилин.

Особливості пристрою
1. Пристрій управляється мікроконтролером, протягом зарядки 
АКБ; після повної зарядки, заряд припиняється.
2. Автоматичний вибір напруги АКБ (6 або 12 В).
3. Здійснює триступеневий заряд (ступінь стабільного струму, 
стабільної напруги, плаваюча зарядка) під управлінням 
мікрокомп'ютера.
4. Має захист від короткого замикання, перевищення струму, 
перевищення напруги, неправильного підключення полярності 
та інші функції.
5. Детальне відображення параметрів зарядного процесу на 
дисплеї дозволяють користувачеві розуміти поточний стан АКБ.

Кроки зарядки
1. Уточніть ємність АКБ і встановіть відповідний на зарядному 
пристрої (рекомендований струм заряду дорівнює близько 10% 
від ємності батареї).
2. Правильно під'єднайте АКБ да зарядного пристрою.
3. Перевірте відповідність мережевої напруги допустимому 
діапазону вхідних напруг зарядного пристрою.
4. Підключіть мережеве живлення, цифровий дисплей покаже 
величини напруги і струму.
5. Якщо цифровий дисплей не видає червоні показники, 
вимкніть мережу, перевірте мережу, АКБ, кабелі.
6. Після повної зарядки АКБ спочатку вимкніть мережу, а потім 
клеми АКБ.

Оновлене роз'яснення
1. При включенні в розетку 220В, зарядний 
пристрій знаходиться в сплячому режимі. 
Напруга заряду показана як: 000. Струм 
заряду: 00.
2. Коли провідники приєднані до силової 
АКБ, дисплей вірно відображає напругу. Коли 
індикатор FULL блимає, йде заряд. Коли 
індикатор FULL перестає блимати, а зарядний 
струм зменшується до 00, заряд завершено.
3. Якщо напруга АКБ менше 4,7В або більше 
17,5В світиться індикатор FAULT 
(Ненормально)

Запобіжні заходи
1. Цей пристрій спроектований для автомобільних 
свинцево-кислотних; необслуговуємих свинцево-кислотних 
батарей. 
2. При несправності зарядного пристрою зверніться до дилера 
або виробника. Забороняється ремонт некваліфікованими 
фахівцями.
3. Протягом зарядки виділяється тепло, тому зарядний пристрій і 
АКБ повинні знаходиться в добре провітрюваному приміщенні, 
захищеним від вологи. Приміщення не повинно бути вибухово- і 
пожеже-небезпечним.
4. Забороняється підключати одноразові батареї.
5. Не допускайте, наскільки зможете, короткого замикання і 
неправильного підключення полюсів (не рекомендується)

Зарядна напруга

Захист від короткого замикання, неправильного 
підключення полярності, перевантаження по струму

Повний заряд

Відновлення

Ненормальний

Зарядний струм

Технічні показники:

А01-612А
В ручну 2A, 4A, 6.9А, 
або автоматичний заряд
6В/12В
170В-250В
50Гц

≥87%
Згідно з вимогами 
SAEJ3178
-40oС +90oС

Модель
Струм зарядки 

Відповідні номінальні напруги
Діапазон вхідних напруг мережі
Діапазон частот
Повний коефіцієнт
ефективності заряду
Ступінь ударної та вібро міцності

Діапазон температур



РОЗУМНЕ ДЖЕРЕЛО
ЗАРЯДУ АКУМУЛЯТОРА

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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