
 
RECB208 

Automata akkumulátortöltő 
 

Használati utasítás 
 
 
 

Az RECB208 típusú akkumulátortöltő alkalmas 12V ólom-sav akkumulátorok (maximum  20 Ah - 120 Ah) 
beltéri töltésére, az alábbiak betartásával. 

 
 

1. Egyszerre mindig csak egy akkumulátor töltését végezze. 
2. Az akkumulátortöltő kizárólag 12 Voltos ólom-sav akkumulátorok töltésére alkalmas. 
3. Akkumulátorok töltését mindig jól szellőztetett helységben végezze. 

 
 

Töltés menete: 
 

1. Először csatlakoztassa a töltőt az akkumulátorhoz. Ügyeljen a helyes polaritásra. 
(Piros a pozitív, fekete a negatív) 

 
2. Csatlakoztassa a töltőt a 230V hálózatra. 
 
3. A töltés automatikusan megkezdődik. Ezt a töltésjelző  (Charging feliratú) LED jelzi. 
 
4. A pillanatnyi töltőáram nagyságát az előlapon a jobb felső sarokban lévő ledsor mutatja 

(Charge Rate) 
 

5. A pillanatnyi töltőfeszültséget az előlap bal felső sarkában levő kijelző mutatja. 
 

6. Mikor az akkumulátor feltöltődött, kigyullad a töltés végét jelző LED. (Fully Charged)  Ekkor 
először húzza ki  a töltőt a konnektorból, majd vegye le a töltő csipeszeit az akkumulátorról.
Ne hagyja a töltőt 24 óránál tovább az akkumulátoron! 

 
 
 

Technikai adatok: 
Bemeneti feszültség:   230V 
Max töltőáram:   8 Amper (RMS) ; 5,4Amper (DC) 
Maximális kimenő feszültség:   15V 
Méretek:   255mm x 100mm x 215mm 
Tömeg: :  3,2 Kg 
 
CE szabványnak megfelel 
EMC:(EMC55014-1 / EN55014-2 / EN61000/3/2 / EN61000-3-3  
LVD: EN60335/1 / EN60335-2-29 
EMF: EN50336 

 
Importálja: 
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