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£ADOWARKA IMPULSOWA

PRODUKT
PN - EN 60065
PN - EN 55014-1

IP20

POLSKI

Instrukcja obs³ugi

ZÓ
R

PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE
£adowarka LTI-1012 jest przeznaczona do ³adowania akumulatorów 12V ¿elowych, AGM, EFB o pojemnoœci
45Ah-85Ah oraz kwasowych z ciek³ym elektrolitem zwyk³ych, lub bezobs³ugowych o pojemnoœci 30Ah-100Ah.
Cechy ³adowarki:
Sposób ³adowania dwuetapowy:
- Etap I: ³adowanie sta³opr¹dowe - sta³y stabilizowany pr¹d 6A w przedziale 9V-13,6V.
- Etap II: ³adowanie sta³onapiêciowe - pr¹d malej¹cy w przedziale 13,6V-14,6V.
Tryb ³adowania: ³adowanie cykliczne akumulatorów
Beziskrowe za³¹czenie (pkt.1 i pkt.3) i od³¹czenie (pkt.5) od akumulatora
Odpornoœæ na zwarcie.
Zabezpieczenie przed odwrotnym pod³¹czenie zacisków do akumulatora.
Sygnalizacja prawid³owego za³¹czenia do akumulatora
Sygnalizacja za³¹czenia do sieci 230V

Moc maksymalna pobierana z sieci
Napiêcie wyjœciowe po za³¹czeniu do sieci
Stabilizowany pr¹d ³adowania - etap I

Malej¹cy pr¹d ³adowania - etap II

AC 230V/50Hz
140VA

nie wystêpuje
6A
6A 0,1A

Poziom sk³adowej zmiennej napiêcia przy pr¹dzie maksymalnym 6A
Pojemnoœæ ³adowanych akumulatorów 12V ¿elowych, AGM, EFB

Pojemnoœæ ³adowanych akumulatorów 12V zwyk³ych i wapniowych
Budowa i konstrukcja:
Wymiary gabarytowe / masa ca³kowita:

10mV

45-85Ah

30-100Ah

II klasa izolacji; IP20

79x151x147mm / 0,7 kg

EKSPLOATACJA I OBS£UGA

1.Pod³¹czyæ przewody wyjœciowe ³adowarki do zacisków akumulatora. Przewody wyjœciowe i zaciski s¹ oznaczone :
„+” przewód czerwony „–” przewód czarny. Pod³¹czenie powinno byæ wykonane odpowiednio do tak samo
oznaczonych biegunów akumulatora. Je¿eli akumulator znajduje siê w pojeŸdzie to najpierw nale¿y dokonaæ
po³¹czenia z zaciskiem „+”, a nastêpnie z zaciskiem „–”, który jest mas¹ pojazdu. Prawid³owe pod³¹czenie
sygnalizowane jest œwieceniem diody LED na zielono.
2.Przy odwrotnym pod³¹czeniu przewodów do zacisków akumulatora lub niepewnym kontakcie zacisków typu
„krokodyl” w/w objawy nie wyst¹pi¹. Nale¿y usun¹æ wady po³¹czenia a¿ do wyst¹pienia objawów poprawnego
przy³¹czenia.
3.Za³¹czyæ ³adowarkê do sieci przez w³o¿enie wtyczki przewodu przy³¹czeniowego do gniazda 230V/50Hz.
Dioda LED “ZASILANIE” powinna zmieniæ kolor œwiecenia na ¿ó³to-pomarañczowy. Za³¹czenie przekaŸnika,
zacznie p³yn¹æ maksymalny pr¹d ³adowania akumulatora ograniczony do wartoœci 6A (wskazania amperomierza).
4.Czas ³adowania akumulatora zale¿y od stopnia roz³adowania akumulatora i jego wielkoœci, np. akumulator 60Ah
ca³kowicie roz³adowany nale¿y ³adowaæ bez przerwy przez 13 godz. Pr¹d ³adowania zmniejsza siê w miarê przyrostu
napiêcia. W koñcowej fazie, dla napiêcia 14,6V pr¹d ³adowania zbli¿a siê do zera i jest oznak¹ pe³nego na³adowania
akumulatora.
5.Roz³¹czenie ³adowarki wykonaæ w odwrotnej kolejnoœci, tj. roz³¹czyæ od sieci, a nastêpnie od akumulatora.
UWAGA! Podczas ³adowania maksymalnym pr¹dem, ³adowarka nagrzewa siê, dlatego nale¿y jej zapewniæ
odpowiednie warunki pracy i swobodny dop³yw powietrza. W czasie ³adowania akumulatora wytwarzana jest
niewielka iloœæ gazów, których mieszanina z powietrzem o odpowiednim stê¿eniu jest wybuchowa. Dlatego te¿
³adowanie nale¿y wykonywaæ w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala od Ÿróde³ ognia.
Uk³ady elektroniczne ³adowarki nie s¹ odporne na wodê i wilgoæ, dlatego nale¿y chroniæ ³adowarkê przed deszczem,
œniegiem, mg³¹ oraz skraplaniem siê pary wodnej, np. przenosz¹c z pomieszczenia zimnego do ciep³ego.
Chroniæ ³adowarkê od upadków oraz wstrz¹sów transportowych.

£adowarka LTI-1012 spe³nia wygania dyrektywy UE:
Ogólnego bezpieczeñstwa produktów: 2001/95/EC,
Niskonapiêciowej: LVD 2014/35UE,
Kompatybilnoœci elektromagnetycznej: EMC 2014/30/UE.

USUWANIE ZU¯YTEGO SPRZÊTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym i elektronicznym, wyrób ten
podlega wymaganiom w zakresie jego usuwania po zakoñczeniu u¿ytkowania. W przypadku zu¿ycia
wyrobu, nie powinien byæ on wyrzucany na œmieci wraz z innymi odpadami, a oddany do specjalnego
punktu zajmuj¹cego siê przetwarzaniem elektrycznego i elektronicznego surowca. Przedstawia to
symbol przekreœlonego kontenera ko³owego, umieszczony na wyrobie lub instrukcji. Gwarantuj¹c, ¿e
pozbywasz siê wyrób zgodnie z zaleceniami, nie dopuszczasz do negatywnego oddzia³ywania na œrodowisko
naturalne oraz ludzi, jakie mog³o by mieæ w przypadku nieprawid³owego utylizowania tego odpadu.
Elementy wchodz¹ce w sk³ad wyrobu zostan¹ powtórnie wykorzystane, w procesie odzysku, recyklingu.
Recykling materia³ów zmniejsza zu¿ycie naturalnych zasobów ziemi, a tym samym chroni nasze œrodowisko
przyrodnicze. Zu¿yty (niepotrzebny) wyrób odstawia siê do wyspecjalizowanych firm zbieraj¹cych zu¿yty sprzêt
elektryczny i elektroniczny. W przypadku zakupu nowego wyrobu, zu¿yty sprzêt (tego samego rodzaju) mo¿na oddaæ
nieodp³atnie do sklepu lub bezpoœrednio do producenta celem dalszego odzysku i przetworzenia.

KARTA GWARANCYJNA

Wed³ug obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, Kupuj¹cemu przys³uguje prawo do reklamacji na podstawie rêkojmi.
Podmiotem odpowiedzialnym jest Sprzedawca, do którego nale¿y skierowaæ pismo reklamacyjne. Okres trwania
rêkojmi wynosi 2 lata od daty wydania/sprzeda¿y wyrobu.
1. Producent - E.S.I. "ELSIN" oœwiadcza, ¿e wyrób jest wolny od wad i udziela gwarancji na okres 2 lat od daty
sprzeda¿y wyrobu.
2. Producent nie odpowiada za uszkodzenia mechaniczne elementów zewnêtrznych (rozbicia, urwanie
elementów, itp.) z winy u¿ytkownika oraz za przepalenie topikowego bezpiecznika zw³ocznego.
UWAGA! Niedopuszczalne jest u¿ytkowanie wyrobu z uszkodzonym przewodem zasilaj¹cym i uszkodzon¹
obudow¹. Wszystkie dokonywane we w³asnym zakresie przeróbki wyrobu jak te¿ u¿ytkowanie
z uszkodzonymi elementami zasilania mo¿e byæ przyczyn¹ pogorszenia warunków bezpieczeñstwa, co mo¿e
doprowadziæ do pora¿enia pr¹dem elektrycznym, awarii akumulatora lub po¿aru.
3. Samowolne wykonywanie napraw przez u¿ytkownika lub inne osoby nieuprawnione do œwiadczenia napraw
gwarancyjnych powoduje utratê uprawnieñ z tytu³u gwarancji oraz rêkojmi.
4. Karta gwarancyjna jest wa¿na, je¿eli posiada wpisan¹ datê sprzeda¿y potwierdzon¹ piecz¹tk¹ i podpisem
sprzedawcy bez skreœleñ i poprawek. Do karty gwarancyjnej nale¿y do³¹czyæ kopiê dokumentu zakupu z dat¹
sprzeda¿y wyrobu.
5. Naprawa zostanie wykonana w terminie 14 dni roboczych licz¹c od dnia przyjêcia wyrobu do Serwisu.
Producent zastrzega sobie prawo do wyd³u¿enia czasu naprawy ze wzglêdu na nieprzewidziane okolicznoœci
uniemo¿liwiaj¹ce wykonanie naprawy lub zaistnienie si³y wy¿szej. W sytuacjach wymienionych powy¿ej termin
nie powinien przekraczaæ 30 dni roboczych.
6. Napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych (serwis) dokonuje producent:
E.S.I. “ELSIN”; 57-200 Z¹bkowice Œl; ul. Boles³awa Prusa 10.
DATA SPRZEDA¯Y

PIECZ¥TKA i PODPIS SPRZEDAWCY

Oœwiadczam, ¿e zapozna³em siê i akceptujê warunki niniejszej gwarancji
Imiê, nazwisko, adres i podpis klienta

1000-065/18.05.2020 r.

DANE TECHNICZNE
Zasilanie:

ŒWIADECTWO JAKOŒCI - DEKLARACJA ZGODNOŒCI
Ogólne wymaganiami i badania wg PN-EN 60065 ,,Elektroniczne urz¹dzenia foniczne, wizyjne i p odobne.
Wymagania bezpieczeñstwa u¿ytkowania’’ oraz PN-EN 55014-1 ,,Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna (EMC).
Wymagania dotycz¹ce przyrz¹dów powszechnego u¿ytku, narzêdzi elektrycznych i podobnych urz¹dzeñ. Emisja
zaburzeñ elektromagnetycznych. Norma grupy wyrobów”.
Wykonano badania 100%:
1. Badania izolacji napiêciem probierczym 50Hz - do 4s pomiêdzy:
- obwodem zasilania a obudow¹ - 3050V.
- obwodem zasilania a obwodem wyjœciowym - 3050V.
2. Badanie przy ma³ym obci¹¿eniu oraz przy pr¹dzie znamionowym - 1min.
3. Badanie urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych.
Data produkcji - NKJ

