Gebruiksaanwijzing PC 12-20 Lithium acculader
Eigenschappen
Constante stroom en spanning (CC & CV)
Meertrapsladen
Ingebouwde microcontroller (MCU)
Puls breedte modulatie (PWM)
LLC Resonantie en synchrone rectificatie
Opmerking: Deze technieken zorgen voor systeemintegriteit en regelen
nauwkeurig de laadspanning en -stroom. De batterij is volledig opgeladen en
niet overladen.
Wat zit er in de doos
Oplader
Gebruiksaanwijzing

Kabels

Geluk

Bediening
Zorg ervoor dat de oplader goed op de batterij is aangesloten.
Opmerking: sluit de oplader aan op de
batterij nadat u deze op het stopcontact
hebt aangesloten.

De oplader wordt automatisch uitgeschakeld nadat de batterij volledig is
opgeladen. Koppel de oplader los van het stopcontact wanneer de oplader niet
in gebruik is.
Opmerking: Koppel de lader los van de
stopcontact voordat u de batterij
loskoppelt.

Sommige opladers zijn niet ontworpen om met het voertuig mee te nemen.
Zorg ervoor dat de spanning van het stopcontact overeenkomt met die van de
oplader. Lees de producthandleiding aandachtig door voordat u de oplader
gebruikt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor onjuiste handelingen.

Veiligheidsinformatie
➢ Bewaar de oplader NOOIT buiten - bewaar hem altijd binnenshuis wanneer
hij niet in gebruik is.
➢ Stel de uitgangskabel, het net snoer en de oplader NOOIT op een nat
oppervlak.
➢ Gebruik de oplader NOOIT met een defect net snoer en beschadig kabels.
➢ Probeer NOOIT de oplader aan te sluiten met natte handen of in een
extreem vochtige omgeving.
➢ Plaats de oplader NOOIT recht onder de zon.
➢ Gebruik de oplader NOOIT in ontvlambare en explosieve omgevingen.
➢ Bedek NOOIT de ventilatieopening van de oplader en houd de
ventilatieopening op 10 cm afstand van andere voorwerpen.
➢ Demonteer, repareer en modificeer NOOIT de oplader.
➢ Plaats de oplader ALTIJD in een schone en geventileerde omgeving tijdens
het opladen.
➢ Steek ALTIJD de stekker in het stopcontact en trek de stekker uit het
stopcontact door de stekker vast te pakken en NIET DE SNOER om het risico
op beschadiging van het net snoer te verminderen.

Neem in geval van storing contact op met onze klantenservice.
Beperkte garantie
We garanderen dat elke lader is getest voor verzending. Neem onmiddellijk
contact op met de klantenservice als er schade aan de oplader is. Na de
verzenddatum bieden wij 12 maanden garantie. En deze garantie is alleen van
toepassing op de oplader. De vervanging of reparatie van andere producten is
voor rekening van de eigenaar.
De garantie is ongeldig als:
➢ Garantieperiode is verstreken
➢ Geen ontvangstbewijs of factuur
➢ De schade wordt veroorzaakt door onjuiste bediening
➢ De eigenaar volgt deze instructie niet
➢ De schade veroorzaakt door overmacht

