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Διαβάστε προσεχτικά όλες τις οδηγίες χρήσης και ασφάλειας πριν την λειτουργία του μηχανήματος.  

Προσοχή: Μην φορτίζετε όταν η μπαταρία δεν μπορεί να φορτιστεί άλλο.  
 

1. Όταν φορτίζεται η μπαταρία, θα πρέπει να βρίσκεται σε καλά εξαεριζόμενο χώρο.  
2. Για την φόρτιση μπαταρίας αυτοκινήτου, παρακαλούμε να ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:  

a) Συνδέστε πρώτα την μία άκρη της μπαταρίας που διαχωρίζεται από το σασί 
b) Μετά συνδέστε την άλλη άκρη στο σασί 
c) Σιγουρευτείτε ότι το σημείο σύνδεσης βρίσκεται μακριά από την μπαταρία και τα καύσιμα.  
d) Συνδέστε τον φορτιστή με το ρεύμα 
e) Μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε τον φορτιστή από το ρεύμα, αφαιρέστε πρώτα την 

σύνδεση με το σασί και στην συνέχεια την σύνδεση με την μπαταρία 
Πρόλογος 
Το μηχάνημα αυτό έχει σχεδιαστεί για την φόρτιση μπαταριών. Ο χρήστης θα πρέπει να επιλέγει τον τύπο 
φόρτισης της μπαταριάς και να διαλέξει την επιθυμητή τάση από τον διακόπτη 12V/24V.  
Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης. Όταν η θερμοκρασία στο μηχάνημα 
αυξηθεί η προστασία θα ενεργοποιηθεί και μόλις μειωθεί η θερμοκρασία θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξανά 
το μηχάνημα.  
Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με προστασία υπέρτασης. Όταν η τάση υπερβεί την αναγραφόμενη τάση η 
προστασία η ασφάλεια του μηχανήματος θα πέσει. Θα πρέπει να αλλάξετε την ασφάλεια για λειτουργήσετε 
ξανά το μηχάνημα.  
Για την συντήρηση μπαταρίας τάσης 12V. Ελέγξτε εάν η συντήρηση παρουσιάσει πρόβλημα. Αφού 
επιβεβαιώσετε ότι η τάση είναι μικρότερη των 9V επιλέξτε την θέση “MIN” για να την φορτίσετε. Αποφύγετε 
μεγάλες τάσεις κατά την φόρτιση, αφού φτάσετε την βασική τάση σταματήστε το μηχάνημα. Μην φορτίζετε 
πάνω από 14V.  
Για συντήρηση μπαταρίας τάσης 24V. Ελέγξτε εάν η συντήρηση παρουσιάσει πρόβλημα. Αποφύγετε μεγάλες 
τάσεις κατά την φόρτιση, αφού φτάσετε την βασική τάση σταματήστε το μηχάνημα. Μην φορτίζετε πάνω από 
27V. 
 
Σχέδιο μηχανήματος 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Ονομαστική τάση: 230V 
Τάση φόρτισης DC: 12/24V 
Ένταση ρεύματος εκκίνησης: 500A 
Μέγιστη ένταση φόρτισης: 60A 
Ελάχιστη ένταση φόρτισης: 30A 
Ισχύς εισόδου AC: 5500W 
Χωρητικότητα μπαταρίας: 100-800AH 
Κλάση προστασίας: IP21S 
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Εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση 
Τοποθέτηση 
Α.  Ο φορτιστής πρέπει να τοποθετηθεί στην σκιά, σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο που να μην έχει 
κραδασμούς.  
Β. Πρέπει να τοποθετηθεί μακριά από παιδιά.  
 
Εγκατάσταση 
Α. Σιγουρευτείτε ότι η τάση της πηγής ρεύματος είναι ίδια με αυτή του μηχανήματος.  
Β. Σιγουρευτείτε ότι η τάση φόρτισης είναι η κατάλληλη για την μπαταρία που θέλετε να φορτίσετε.  
C. Η χωρητικότητα της μπαταρίας θα πρέπει να ταιριάζει με της δυνατότητες του φορτιστή.  
  
Κατάλληλη χρήση 
Α. Κρατήστε τις εγκοπές εξαερισμού καθαρές.  
Β. Συνδέστε το (+-) του φορτιστή στο αντίστοιχο (+-) της μπαταρίας.  
C. Επιλέξτε την τάση φόρτισης από τον διακόπτη 12V / 24V.  
D. Βάλτε τον φορτιστή στην πρίζα.  
E. Ελέγξτε ότι έχετε διαλέξει την σωστή λειτουργία «φόρτιση /εκκίνηση».  
 
Επίλυση πιθανών προβλημάτων 

Πρόβλημα Πιθανή αιτία Λύση 
Φωτάκι του διακόπτη δεν 
ανάβει 

Απουσία ρεύματος εισαγωγής Συνδέστε με το σωστό ρεύμα εισαγωγής 

Δεν υπάρχει τάση 
εξαγωγής 

Ενεργοποιημένη ασφάλεια 
υπερφόρτωσης 

Αντικατάσταση 

Ασφάλεια εξαγωγής έχει 
πρόβλημα 

Αντικατάσταση 

Το αμπερόμετρο δεν 
εμφανίζει ψηφία 

Απουσία ρεύματος φόρτισης Φορτίστε κανονικά 
Το αμπερόμετρο έχει 
πρόβλημα 

Αλλάξτε 

Ασυνήθιστος Θόρυβος Βραχυκύκλωμα του 
μετασχηματιστή 

Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο σέρβις 

Η τάση φόρτισης είναι πολύ 
μεγάλη 

Ελέγξτε την μπαταρία 
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GB  

Safety  

Warning: It is forbidden to continue charging the battery when it can't be charged any more. 

When charging, the battery must be in a ventilated condition. 
 
Charging an automotive battery 
For the charging of an automotive battery, please follow the hereunder instructions: 
First connect the one tip of battery which disjunct with the chassis. 
Then connect the other tip to the chassis. 
Make sure the connection point is in safe distance from battery and fuel. 
• Connect the charger to the electrical supply. 
• After charging, disconnect the electricity from the power supply, first remove the connector of the chassis, and then 

remove the connector from the battery. 
 
Introduction 
This machine is used to electricize lead-acid storage batteries. It is suitable for automobile shipping as a power supply. 
Users should choose the appropriate charge function by paying attention to the storage capacity of the battery and by then 
selecting the appropriate mode via the 12/24V switch. The charger features a temperature protection system. This 
protection system engages when a large current continues to electricize while the temperature is rising inside the machine. 
The protection will shut down when the inner temperature of the machine has been reduced.  
 
Over-current protection system.  
When the output current exceeds the rated current the fuse on the panel burns out. Replace the burned out fuse with a new 
fuse before using again.  
 
12V charging function / Boost 
Perform a check of the storage condition of the battery. When voltage is below 9V, and after you have confirmed that there 
is no malfunction with the storage of the battery. Choose 'MIN' to electricize.  Be careful when handling the large current of 
the battery charger. Avoid connecting large currents to the charger.  
Stop the procedure when the battery reaches its basic Voltage. 
Select 'Boost' but be careful to stop if voltage is above 14V. 
 
24v charging function / Boost 
Perform a check of the storage condition of the battery. When voltage is below 9V, and after you have confirmed that there 
is no malfunction with the storage of the battery. Choose 'MIN' to electricize.  Be careful when handling the large current of 
the battery charger. Avoid connecting large currents to the charger.  
Stop the procedure when the battery reaches its basic Voltage. 
Select 'Boost' but be careful to stop if the voltage is above 27V. 

 
Electric diagram 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Installation, use and maintenance 
Storage 
A. The battery charger must be protected by direct sunlight and stored in a dry and ventilated space without vibrations.  
B. The charger must not be placed within reach of children.  
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Installation 
A. Make sure that the input supply voltage is in accordance with the charger voltage.  
B. Make sure that the output voltage of the charger is the correct voltage for charging the battery.  
C. Make sure that the chosen battery capacity is consistent with the charger.  
D. Installation diagram 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Proper use 
A. Open the battery cover holes 
B. The output of the charger '+ -' and the batteries '+ -' connection.  
C. Select the charger panel illustrated above '12v / 24v 'switch 
D. Insert the input supply voltage 
E. Verify that the chosen settings and adjustments are correct, then switch on the power switch and select CHARGE I BOOST. 
 

Troubleshooting 
 
 
 
 

 

 

 
Technical Data 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problems Analysis of the reasons Maintenance instructions 
Switch light is not on  No input power Correct input 
No output voltage Input fuse circuit Replacement 

Export insurance fragment Road Replacement 
Ammeter does not indicate No charge current Normal charge 

Ammeter bad Replacement 
 Uncommon noise Transformer short-circuit Carried out by a professional 

Charging current is too Check the battery capacity 

Rated input voltage: 230V 
Charging voltage DC: 12/24V 
Boost current: 500A 
Max charge current: 60A 
Min charge current: 30A 
AC power input: 5500W 
Battery capacity: 100-800AH 
Protection grade: IP21S 

 




