
 Instrukcja obsługi ładowarek KM Battery Charger

                                    WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

• Nie  używać ładowarki, jeżeli  jest uszkodzona, nie przykrywać jej w czasie pracy.

• Nigdy nie  ładować  uszkodzonego lub zamarzniętego akumulatora.

• Nie używać ładowarki w pomieszczeniu gdzie nie ma wentylacji lub przewiewu ze względu na 
możliwość wybuchu gazów wydostających się z akumulatora w czasie procesu ładowania.

• Nigdy nie wymieniać przewodów i klem.

• Jeżeli ładowarka nie działa właściwie, nie należy jej naprawiać samodzielnie.

• Trzymać ładowarkę z dala od dzieci i zwierząt.

• Rozłączyć ładowarkę po zakończeniu ładowania.

• Nie używać tego produktu w pobliżu  wybuchowych gazów ,  jak również w obecności łatwopalnych 
płynów, gazów lub dużej ilości kurzu.

• Ładowarka, gdy jest nieużywana musi być przechowywana w miejscu suchym. Ładowarka  jest 
przeznaczona TYLKO DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO. Przechowywać ją zawsze z daleka od 
jakichkolwiek płynów, deszczu lub śniegu i wilgoci. 

• Nie dotykać  do wentylatora ładowarki w czasie pracy.   
• Nie kłaść metalowych narzędzi na akumulatorach gdyż może to doprowadzić do zwarcia i być 

przyczyną pożaru

• Nie stawiać ładowarki zbyt blisko akumulatora podczas ładowania.
• Klemy ładowarki należy zapinać bezpośrednio na słupki akumulatora . Nie należy ładować przez 

śruby i podkładki.

   Przeczytaj CAŁĄ  INFORMACJĘ BEZPIECZEŃSTWA  na początku  tej instrukcji przed 
pierwszym użyciem .

Uwaga! Należy unikać eksploatacji urządzenia w szkodliwych dla niego warunkach: temperaturze otoczenia
powyżej 50 °C, wilgotności powietrza powyżej 80%, obecności łatwopalnych gazów, rozpuszczalników,
oparów, kurzu oraz wilgoci. Urządzenie może być wykorzystywane jedynie w suchych, zamkniętych 
pomieszczeniach.
W przypadku stwierdzenia niemożności dalszego bezpiecznego działania, urządzenie należy
natychmiast wyłączyć i zabezpieczyć przed przypadkowym włączeniem. Przyrząd może nie
funkcjonować poprawnie, jeśli posiada uszkodzone przewody, lub nosi wyraźne znamiona defektów 
wynikłych w transporcie lub na skutek przechowywania w niekorzystnych warunkach.

KONSERWACJA 
• Za każdym razem po zakończonym ładowaniu oczyścić zaciski.
• Zwinąć dokładnie kable wejściowe i wyjściowe, żeby móc przechowywać  ładowarkę. Pomoże to 

uniknąć przypadkowych uszkodzeń kabla i ładowarki.
• Okazyjne czyszczenie miękką suchą szmatką obudowy ładowarki pomoże uniknąć korozji.
• Przechowywać ładowarkę w pomieszczeniu czystym i suchym.

Prostownik  ładuje  akumulatory w  kilku fazach. Proces ładowania akumulatorów 
jest sterowany elektronicznie przez mikroprocesor.



Wyświetlacz LED

Na ekranie LED wyświetlane są informacje o aktualnym napięciu ładowania akumulatora ( V...), 
zakończeniu ładowania (END), komunikaty: test (tESt), końcowe odliczanie ( HXXX) i błędy.

 KM Battery Charger jest ładowarką  sterowaną przez najnowszej generacji mikroprocesor, który monitoruje 
w czasie rzeczywistym parametry baterii i dobiera odpowiedni program ładowania w 7 etapach.

Instrukcja ładowania :

Najpierw podłączamy klemę czerwoną (+)  a następne zacisk czarny (-). Podłączamy ładowarkę do sieci 

230V.  Ładowarka rozpocznie ładowanie automatycznie.  Po zakończeniu wyświetli komunikat END. Po 
skończeniu ładowania należy pozostawić ładowarkę podpietą do baterii na co najmniej 24 godziny . W tym 
czasie akumulator będzie impulsowo doładowywany do pełnej pojemności. Po zakończeniu tego procesu 

wyłączamy ładowarkę - odłączamy kabel zasilający 230V a następnie klemy od akumulatora.

Pełne naładowanie akumulatora zależy od temperatury otoczenia. Przy temperaturze poniżej 25 st. C. 
należy pozostawić ładowarkę podłączoną do baterii przez minimum 24h od wskazania, że akumulator jest 

naładowany. Nie należy pozostawiać ładowarki podłączonej do baterii na dłuższy czas niż 48h. 

Ładowarkę należy stosować tylko do baterii, których parametry ładowania są zgodne z danymi ładowanego 
akumulatora!

Zalecane pojemności akumulatorów a prąd ładowania :

  KM Battery Charger 10A 12V ładowanie akumulatorów od 50 do 150Ah ,

  KM Battery Charger 15A 12V ładowanie akumulatorów od 70 do 200Ah ,

     KM Battery Charger 20A 12V ładowanie akumulatorów od 100 do 250Ah ,

KM Battery Charger 8A 24V ładowanie akumulatorów od 40 do 120Ah 

• Typy obsługiwanych akumulatorów : wszystkie kwasowe, AGM i żelowe. Napięcie końcowe 14,7V 
(29,4V - 8A24V)

• Napięcie zasilające 220-240V 50-60 Hz
• Temperatura otoczenia w czasie ładowania: 0℃～50℃, zalecana 15-25 ℃
• Wilgotność otoczenia w czasie pracy :20%～80％ RH
• Temperatura przechowywania：－20℃～85℃
• Wilgotność przechowywania：20%～90％ RH

 

Kody błędów :

 E-        odwrotnie podłączone bieguny

00U     bateria nie podłączona

E1       zwarcie

E3       zły typ baterii

E5      bateria uszkodzona ( nie mylić tESt)


