
3. Instalacja i pierwsze uruchomienie
NOTATKA:Przed instalacją należy sprawdzić urządzenie. Upewnij się, że nic w opakowaniu nie jest 

uszkodzone.Ładowarka PowerWalker z serii EB

1. Zawartość opakowania
Poniżej znajduje się odniesienie do koloru złącza DC

Powinieneś otrzymać następujące elementy w paczce:
Model 24 36 48 72 96 120

Biały
24V

Czerwony

36V
Szary

48V
Niebieski

72V
Czarny

96V
Żółty
120V

Ładowarka Szybka porada Kabel połączeniowy C1 Kabel połączeniowy C2

(opcja)
Wejście AC

kabel zasilający

Naładuj baterię:
1. Jeśli to możliwe, odłącz wszystkie obciążenia od akumulatorów, usuwając kable akumulatorów, 

otwierając wyłącznik lub wyłączając obciążenia.

2. Podłącz zasilacz do ładowarki. Ta ładowarka może pracować samodzielnie w celu ładowania akumulatorów lub współpracować 

z zasilaczem UPS w celu ładowania akumulatorów zewnętrznych. Proszę postępować zgodnie z poniższymi tabelami, aby 

zainstalować ładowarkę do różnych zastosowań.

2. Przegląd produktów
Widok panelu:

Samodzielny system ładowania

-Złącze prądu stałego -Przełącznik wyboru prądu (sprawdź

- Wskaźniki LED (sprawdź tabelę wskaźników, aby 

uzyskać szczegółowe informacje)

Aktualna tabela wyboru dla szczegółów)
-Włącznik

-Wejście AC
Wykres wskaźników:

Status Wskaźniki
Bateria się ładuje.

W stanie doładowania

W stanie pływającym

Diody „On” i „Boost” są włączone. 

Diody „On” i „Float” są włączone.

Poziom baterii
Na pełnym poziomie

W środku. poziom

Na niskim poziomie

Świeci się dioda „Pełny”. 

"ŚRODEK." Dioda świeci. 

Świeci się dioda „LOW”.

Bieżąca tabela wyboru (wzmacniacze)
Wybór

AktualnyModel 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24 1 2 4 8 12 16 20
36 1 3 6 9 12 15
48 1 3 6 9 12 15

Obrotowy Dip

Przełącznik

72 1 2 4 6 8 10 12
96 1 2 4 6 8 10

120 1 2 4 6 8

Przetłumaczone: angielski - polski - www.onlinedoctranslator.com

https://www.onlinedoctranslator.com/pl/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


Praca z UPS 4. Ważne ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa (ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE)
OSTROŻNOŚĆ!Ładowarka jest przeznaczona do ładowania akumulatora kwasowo-ołowiowego o określonym napięciu. Zapoznaj się 

ze specyfikacjami dotyczącymi dopuszczalnego zakresu napięcia. Nie używaj tych produktów do akumulatorów o innych wartościach 

napięcia.

OSTROŻNOŚĆ!Niektóre modele mogą generować wysokie napięcie prądu stałego do ładowanego akumulatora. Nie 

wystawiaj ładowarki na działanie wody, deszczu, śniegu lub rozpylonej cieczy.

OSTROŻNOŚĆ!Nie otwieraj ładowarki. Wewnątrz urządzenia nie ma części wymienianych przez użytkownika. 
Uwaga!Zapewnij co najmniej 20 cm wolnej przestrzeni ze wszystkich stron ładowarki. Podczas pracy trzymaj z 
dala od materiałów, na które mogą mieć wpływ wysokie temperatury. OSTROŻNOŚĆ!Nigdy nie próbuj ładować 
zamarzniętego akumulatora.
Uwaganiebezpieczne przez porażenie prądem. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, należy odłączyć 
zarówno zasilanie AC, jak i DC od ładowarki przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych, 
czyszczenia lub pracy na obwodach podłączonych do ładowarki. Wyłączenie zasilania nie zmniejszy ryzyka.

OSTROŻNOŚĆ!Nie wrzucaj baterii do ognia. Bateria może wybuchnąć. Nie otwieraj ani nie uszkadzaj 
baterii ani baterii. Uwolniony elektrolit jest szkodliwy dla skóry i oczu. OSTROŻNOŚĆ!Odłącz zasilacz 
UPS przed czyszczeniem i nie używaj płynów ani detergentów w sprayu. OSTROŻNOŚĆ!Akumulator 
może stwarzać ryzyko porażenia prądem i wysokiego prądu zwarciowego. Przed wymianą baterii należy 
zachować następujące środki ostrożności:
1) Zdejmij zegarki, pierścionki lub inne metalowe przedmioty.
2) Używaj narzędzi z izolowanymi uchwytami.
3) Noś gumowe rękawice i buty.
4) Nie kładź narzędzi ani metalowych części na akumulatorach.
5) Odłącz źródło ładowania przed podłączeniem lub odłączeniem zacisków akumulatorów.

5 Specyfikacje
Model 120 96 72 48 36 24
WEJŚCIE

Wykres prądu i napięcia ładowania Zakres napięcia 165 – 285 V AC
3. Po zainstalowaniu połączeń 

akumulatorów i ładowarek wybierz 

prąd z przełącznika obrotowego. 

Zobacz Aktualną tabelę wyboru. 4. 

Włącz włącznik zasilania ładowarek. 

Następnie ładowarki będą 

automatycznie ładować

podłączonych akumulatorów, gdy napięcie 

akumulatorów spadnie poniżej ustawionego 

limitu lub pojemność baterii spadnie poniżej 

ustawionego limitu.

Częstotliwość 40-70 Hz
Aktualny 8 A (maks.) przy pełnym obciążeniu

WYJŚCIE
Maksymalny prąd wyjściowy 8 lat±

0,8 A
10 A±

1 A
12 lat±
1,2 A

15 lat±
1,5 A

15 lat±
1,5 A

20 lat±
1,5 A

Napięcie wyjściowe 120 V 96 V 72 V 48 V 36 V 24V
Maksymalna moc wyjściowa

Moc ładowania
960W 960W 960W 720 W 540 W 480 W

FIZYCZNY
Wymiary (GxSxW) 300 x 165 x 95 mm
Waga netto (kg) 3,6 3.1
Środowisko
Wilgotność pracy 5-95 % RH (bez kondensacji)
temperatura robocza 0-40°C

OSTROŻNOŚĆ:Pamiętaj, aby wyłączyć urządzenie, gdy nie jest używane.
Poziom hałasu Mniej niż 50 dBA przy stałym trybie ładowania i pełnym obciążeniu


