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• A töltőkészüléket csak és kizárólag a műszaki adatoknál szereplő akkumulátorok töltésére tervezték.
Ne használja más célra.
• Mindig tartsa be az akkumulátor gyártójának felhasználási és biztonsági útmutatásait.
• Soha ne próbáljon meg nem újratölthető telepet tölteni.
• Töltés közben soha ne helyezze a töltőt az akkumulátor tetejére, és ne takarja le.
• Soha ne töltsön fagyott vagy sérült akkumulátort.
• Soha ne használjon olyan töltőkészüléket, amelynek kábelei sérültek. Győződjön meg arról, hogy a
kábelek nem sérültek forró felületek, éles szélek stb. miatt, vagy más módon.
• Soha ne helyezzen el ventilátoros hűtésű töltőkészüléket úgy, hogy a ventilátor port vagy hasonló
szennyeződéseket szívjon be.
• A sérült kábelt a CTEK márkaképviseletének kell kicserélnie eredeti CTEK-kábel használatával. A leválasztható kábelt a felhasználó is kicserélheti egy eredeti CTEK-kábelre.
• Soha ne hosszabbítsa a töltőkábelt 5,0 m-nél hosszabbra. Csakis a CTEK által gyártott eredeti alkatrészeket használja.
• A hálózatra történő csatlakoztatást minden esetben az adott ország elektromos előírásainak megfelelően végezze.
• Földelt hálózati dugasszal ellátott töltőket kizárólag földelt hálózati aljzatra szabad csatlakoztatni.
• Az ólom-sav akkumulátorok töltés közben robbanékony gázokat fejleszthetnek. Ügyeljen arra, hogy
ne keletkezzenek szikrák az akkumulátor közelében. Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről.
• Az IPX4-nél alacsonyabb védettségű töltőkészülékeket beltéri használatra tervezték. Lásd a műszaki
adatoknál. Ne tegye ki eső vagy hó hatásának.
• A töltőkészüléket először az akkumulátor pozitív sarkához csatlakoztassa, és aztán a negatívhoz.
Jármű utasterében elhelyezett akkumulátorok esetén a negatív csatlakozót a jármű alvázára, az üzemanyagcsőtől távol csatlakoztassa. Ezután csatlakoztassa a töltőkészüléket a villamos hálózatra.
• Először válassza le a töltőkészüléket a villamos hálózatról. Ezután válassza le a negatív csatlakozást
(jármű alvázat), majd a pozitív csatlakozást.
• Töltés közben ne hagyja az akkumulátort hosszabb ideig felügyelet nélkül. Hiba esetén válassza le
kézzel a töltőkészüléket.
• (IEC 7.12, 5.kiadás) A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, tapasztalatlan vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek (köztük gyerekek), hacsak nem
felügyeli őket olyan személy, aki felelős a biztonságukért, vagy nem kapnak ilyen személytől utasításokat a berendezés használatára vonatkozóan. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszhassanak a
készülékkel.
(EN 7.12) A készüléket 8 évnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, tapasztalatlan vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek egy felelős személy
felügyeletével vagy a biztonságos használatra vonatkozó útmutatásaival használhatják, megértve az
ezzel járó kockázatokat. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és felhasználó általi karbantartását gyermekek kizárólag felügyelettel végezhetik.

