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HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

 

 
DFC-10 P Akkutöltő 

DFC-20 P Akkutöltő 

DFC-30 P Akkutöltő 

DFC-50 P Akkutöltő 

 

 
Az akkumulátor töltése: 

Az akkumulátor töltésekor be kell tartani az alábbi előírásokat: 

Az akkumulátortöltő csak savas és lúgos akkumulátorok töltésére alkalmas. Megfelelő 

akkumulátortöltővel megfelelő kapacitású akkumulátort nem lehet túl tölteni. 

A töltést száraz, jól szellőztetett helyiségben kell végezni.  Töltéskor robbanó gázok keletkeznek, ezért 

a dohányzás és a nyit láng használata tilos! 

A töltés megkezdése előtt az akkumulátor záró kupakjait vegye ki és ellenőrizze az elektrolit szintet. 

Ha szükséges desztillált vízzel töltse utána. Az akkumulátor sav elcsöppenése meggátlásához helyezze 

vissza a dugókat, de ne szorítsa meg. Tisztítsa meg az akkumulátor sarkait.   

Az akkumulátortöltő piros vezetékét az akkumulátor pozitív (+) a fekete vezetéket a negatív (-) 

sarokhoz csatlakoztassa.  

A fordított csatlakoztatás a készülékbe helyezett biztosító kiolvadását eredményezi. 

Állítsa 6/12 V a kapcsolót (ha rendelkezik ilyen kapcsolóval) az akkumulátor feszültségének 

megfelelően. 

Állítsa a MAX/MIN kapcsolót a kívánt pozícióba: MAX = gyors MIN  = lassú töltés. 

A töltőáram maximuma az akkumulátor ah. kapacitásának 10%-a lehet. 

Megjegyzés: Az ampermérő nem jelez értéket, ha a töltő MIN állásba van kapcsolva és az 

akkumulátor töltöttsége megfelelő.  

 

Csatlakoztassa a töltőt a hálózathoz és kapcsolja be. A készüléken lévő ampermérő a töltő áram 

nagyságát mutatja. 

A töltés folyamán az ampermérő által mutatott érték lassan csökkenni fog, míg el nem ér egy állandó 

értéket. (soha nem lesz nulla).Ez azt jelzi, hogy az akkumulátor feltöltött állapotba került. 

 

Ha töltés kész van, kapcsoljuk ki a készüléket, húzzuk ki a hálózati csatlakozót, és csak ez csak ezután 

kapcsoljuk le a készülék és az akkumulátort összekötő vezetéket. Ezután szorítsa meg az akkumulátor 

záródugójait.    

Figyelmeztetés! 

- a töltő vezetékeit bekapcsolt állapotban ne érintse össze. 

- a töltőben lévő túlterhelés biztosítékot csak feszültségmentes állapotban cserélje ki. 

- a csatlakozó és töltő vezetékeket ne toldja, és ne rövidítse meg. 

- javítási munkákat csak feszültségmentes állapotban és csak arra illetékes személy végezhet. 

- a készülék tárolása párától mentes zárt helyiségben történjen 

A garanciális és garancián túli szerviz: 
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Be / Kikapcsoló gomb 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Hód-Welding Kft. 

6800 Hódmezővásárhely, Könyves u. 29, tel: 62/ 534-830 

Esetleges problémájával forduljon bizalommal a forgalmazóhoz. 

Minőség tanúsítás: A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984 ( III. 10 ) IpM BkM sz. rendeletben 

előírtak szerint megfelel a műszaki adatokban megadott jellemzőknek. 


