
7-TRAPS AUTOMATISCHE
ACCULADER
MCU GESTUURDE EN HOOGFREQUENTE 
SCHAKELTECHNIEK

Instructiehandleiding
Lees de gebruikershandleiding voor gebruik aandachtig door.
MODEL CARBA1210
Voor het opladen van 12V loodzuuraccu's



1. WAARSCHUWING
- Explosieve gassen kunnen uit de accu ontsnappen tijdens het opladen. Voorkom vlammen en 

vonken. Zorg voor voldoende ventilatie.
- Lees de handleiding voordat u de acculader in gebruik neemt.
- Voor gebruik binnenshuis. Niet blootstellen aan regen.
- ALLEEN voor het opladen van 12V loodzuuraccu's.
- Ontkoppel de stekker uit het 220-240V stopcontact voordat u verbindingen gaat maken of 

verbreken met de accu.
- De acculader moet aangesloten worden op een geaard stopcontact.
- De aansluiting van de netvoeding moet in overeenstemming zijn met de nationale 

voorschriften voor elektrische bedrading.
- Probeer nooit een niet-oplaadbare accu op te laden.
- Laad nooit een bevroren accu op.
- Gebruik geen beschadigde netsnoer. Vervang of repareer deze voordat u de acculader 

gebruikt.
- Bijtende stoffen kunnen uit de accu ontsnappen tijdens het opladen en oppervlakken 

beschadigen. Laad de accu in een geschikte ruimte op en berg deze ook op een veilige plaats 
op.

- Zorg ervoor dat alle voertuigaccessoires zoals verlichting, verwarming, apparaten enz. zijn 
uitgeschakeld voordat de accu opgeladen wordt.

- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of hulpbehoevenden tenzij ze onder 
voldoende toezicht staan van een verantwoordelijke volwassene om er zeker van te zijn dat 
het apparaat veilig wordt gebruikt.

- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met de acculader 
spelen.

7-TRAPS AUTOMATISCH OPLADEN
Dit is een volautomatische acculader met 7 laadtrappen.
Automatisch opladen beschermt de accu tegen overladen. U kunt zo de lader voor een
onbepaalde tijd op de accu laten aangesloten.
7-traps opladen is een zeer uitgebreid en nauwkeurig laadproces dat ervoor zorgt dat uw
accu langer meegaat en betere prestaties levert in vergelijking met het gebruik van
traditionele laders.
7-traps laders zijn geschikt voor de meeste accutypen zoals Calcium, Gel en AGM accu's.
Ze kunnen ook helpen om lege en gesulfateerde accu's te herstellen.
De 7 trappen zijn:
Desulfatie; Soft start; Bulk; Absorptie; Accutest; Reconditionering en Druppelladen.

2. FUNCTIONALITEITEN
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Desulfatie
In de desulfatiefase kan sulfatering die optreedt in accu's die langere tijd niet zijn gebruikt,
worden afgebroken zodat ze weer volledig kunnen worden opgeladen. Sulfatatie treedt op
wanneer loodsulfaat verhardt en de accucellen verstopt.

Soft Start
Een voorbereidend laadproces dat de accu op een voorzichtige manier van stroom voorziet.
Dit beschermt de accu en verlengt de levensduur van de accu.

Bulk (Constante Stroom)
De Bulk laden laadt de accu op met de maximale laadstroom (constante stroom) waardoor
de accu in korte tijd een grote hoeveelheid energie krijgt. Deze fase laadt de accu op tot
ongeveer 80%, totdat de spanning 14,4V bereikt voor een 12V lader of 28,8V voor een 24V
lader.
Bulk laden in de laadcyclus. De startfase duurt tot de accuspanning boven de ingestelde
limiet is gekomen. Waarna de lader overschakelt op bulk laden. Als de spanning niet de
ingestelde limiet overschrijdt binnen een bepaalde tijd, schakelt de lader over naar de
foutmodus (lamp 3 brandt) en onderbreekt hij het opladen. Als dat het geval is, is de accu
defect of heeft deze een te grote capaciteit.

Absorptie (Constante Spanning)
De laadsnelheid neemt af zodat de accu meer vermogen kan opnemen en een 100% lading
kan bereiken. De spanning blijft constant op 14,4V voor een 12V lader of 28,8V voor een
24V lader terwijl de stroom geleidelijk afneemt totdat er geen energie meer kan worden
toegevoegd zonder de accu te overladen.
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Accutest
Onmiddellijk na de absorptiefase wordt een automatische accutest uitgevoerd. De test
monitort de spanning gedurende 90 seconden om te bepalen of de lading succesvol was.
- 12V lader: Als de spanning lager is dan 13,2V (fail), zal de lader de Reconditioneringsfase 

starten.
- 12V lader: Als de spanning hoger is dan 13,2V (pass), gaat de lader verder naar de laatste trap: 

Druppelladen.
- 24V lader: Als de spanning lager is dan 26,4V (fail), zal de lader de Reconditioneringsfase 

starten.
- 24V lader: Als de spanning hoger is dan 26,4V (pass), zal de lader verder gaan naar de slotfase: 

Druppelladen.

Reconditionering
De accu reconditioneringsfunctie wordt automatisch gestart als de accu de accutest niet
doorstaat (stap 5). Als de accutest mislukt, betekent dit dat de absorptiefase niet in staat
was de accu volledig op te laden. De reconditioneringsfase zal een lage constante stroom
introduceren gedurende een periode van 4 uur. Daarna schakelt de lader over naar
druppelladen.

Deze reconditioneringsfase kan de accu's herstellen uit een diep ontladen toestand,
waardoor de prestaties en de levensduur van de accu's toenemen.

RECOND- (reconditionering) Met deze instelling kunt u accu's herladen die zo zwaar
ontladen zijn dat het accuzuur in lagen verdeeld is (hoog zuurgewicht onderaan, laag
bovenaan). Raadpleeg bij twijfel de fabrikant van de accu. Wees voorzichtig bij het gebruik
van deze instelling, want de hoge spanning zal zorgen voor enig waterverlies. 16V vormt
normaal geen probleem voor de elektronica in een 12V systeem, net zomin als 32V in een
24V systeem. Raadpleeg bij twijfel uw leverancier. De levensduur van lampen wordt ingekort
bij een hogere spanning. U kunt tijdens deze fase dan ook proberen de lampen van de accu
te ontkoppelen. U verkrijgt een maximaal effect en een minimaal risico voor de elektronica
als u de accu in losgekoppelde toestand oplaadt.

Druppelladen
Druppelladen houdt de accu 100% opgeladen zonder de accu te overladen of te
beschadigen. Dit betekent dat de lader onbeperkt op de accu aangesloten kan blijven.

De acculader heeft een 7-traps volautomatische laadcyclus. de cyclus wordt oneindig
herhaald. Als de klemspanning onder een ondergrens zakt, gaat de lader automatisch terug
naar het begin van de laadcyclus.
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Schakelladers converteren 220-240V AC stroom naar 12V/24V DC stroom met behulp van
elektronische componenten, in tegenstelling tot traditionele acculaders die afhankelijk zijn
van zware transformatoren. Hierdoor kan de lader licht en compact zijn zonder in te leveren
op prestaties.

Polariteitsbescherming
Voorkomt dat de uitgangskabels vonken als gevolg van toevallige omgekeerde aansluiting of
kortsluiting, waardoor de lader veiliger is om te gebruiken rond accu's.

Bescherming tegen kortsluiting (uitgang)
Kortsluiting van de draden: Controleer of de klemmen elkaar niet raken EN of de klemmen
correct zijn aangesloten op de accu.

Bescherming tegen het verbinden met iets anders dan een accu
Als de acculader wordt verbonden met iets anders dan een accu, dan gaat de acculader in
een beschermingsmodus.

Bescherming tegen defecte accu’s
Bulkladen is verlopen en automatisch gestopt na 24 uur. De accu is defect en moet mogelijk
worden vervangen.

Beveiliging tegen te hoge spanning
De 12V lader schakelt automatisch over naar een beschermingsmodus als de spanning
hoger is dan 17,5V. De 24V-acculader schakelt automatisch over naar een
beveiligingsmodus als de spanning hoger is dan 35V.

Bescherming tegen een te hoge temperatuur
De acculader zal automatisch uitschakelen als de interne temperatuur hoger is dan 65°C +/-
5°C.

Automatisch geregelde koelventilator
De lader is uitgerust met een thermostatisch geregelde ventilator om de elektronica aan
boord te koelen en de laadprestaties te handhaven. De koelventilator schakelt automatisch
in als de lader zwaar wordt belast of als er voldoende warmte is opgebouwd

3. SCHAKELTECHNIEK

4. BESCHERMINGSEIGENSCHAPPEN
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De 7-traps automatische lader bestaat uit de volgende onderdelen:

5. PRODUCTOVERZICHT
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De “CHARGING” en “FULLY CHARGED” LED’s zullen gaan branden en knipperen in
verschillende patronen, in de verschillende stadia van het opladen. Bekijk de verschillende
patronen hieronder.

Opmerking:          BRANDEN          KNIPPEREN          GEDOOFD
AAN/UIT INDICATOR: Rode LED brandt wanneer de acculader is ingeschakeld.
LAADINDICATOR: Gele LED knippert wanneer het laadproces actief is.
VOLLEDIG OPGELADEN LED: Groene LED brandt wanneer de accu volledig is opgeladen.
STORINGS-LED: Rode storings-LED knippert of brandt, kan zijn veroorzaakt door:
1. DC-kabels zijn verkeerd aangesloten.
2. Kortsluiting na de DC-uitgang.
3. Iets anders dan een accu aangesloten.
4. Beveiliging tegen te hoge spanning.
5. De acculader zijn interne temperatuur is hoger dan 65°C +/- 5°C.
6. Als de rode storings-LED knippert en de gele LED brandt (continu), betekent dit dat het bulk 

laden is verlopen en na 24 uur is gestopt. (Defecte accu)

6. LAADSTATUSINDICATOR
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CARBA1204 CARBA1205 CARBA1207 CARBA1210
Type lader

Ingangsspanning

Ingangsvermogen

Minimale
aanvangsspanning

Zekeringwaarde

*Specificaties kunnen zonder voorafgaande 
kennisgeving worden gewijzigd.

Desulfatie

7-traps automatisch

220-240VAC, 50/60Hz

123W

12VDC

4A

2V

Puls tot 11V

Soft Start De helft van de nominale stroom tot 12V

Druppelladen 13,8V ook met pulsfunctie

Accutypes Meeste types loodzuuraccu’s waaronder: Calcium, GEL en AGM

Koelventilator Automatisch geregeld
Werktemperatuur
bereik -20°C tot 50°C, Vermogen neemt automatisch af bij een hoge temperatuur

Overspanningsbe
veiliging Bij een 12V lader indien de spanning hoger is dan 17,5V

Efficiëntie Ongeveer 85%

Bescherming tegen 
te hoge temperatuur 65°C +/- 5°C

Accutest Monitort spanning gedurende 90 seconden

2V 2V 2V

250VAC,
T3.15A

250VAC,
T3.15A

250VAC,
T3.15A

250VAC,
T3.15A

Absorptie
Constante 
spanning tot 
stroom zakt naar 
0,6A

Constante 
spanning tot 
stroom zakt naar 
0,75A

Constante 
spanning tot 
stroom zakt naar 
1,05A

Constante 
spanning tot 
stroom zakt naar 
1,5A

Reconditionering
Constante 
stroom (0,6A) 
voor 4 uur
beperkt tot 16V

Constante 
stroom (0,75A) 
voor 4 uur
beperkt tot 16V

Constante 
stroom (1,05A) 
voor 4 uur
beperkt tot 16V

Constante 
stroom (1,5A) 
voor 4 uur
beperkt tot 16V

Uitgangsspanning

Uitgangsstroom

P/No.

Laadspecificaties

Accubereik

154W 215W

12VDC 12VDC

5A 7A 10A

4A (Tot 14,4V)Bulk 5A (Tot 14,4V) 7A (Tot 14,4V) 10A (Tot 14,4V)

30-80AhDeep Cycle 20-100Ah 50-140Ah 70-200Ah

195x115x62mmAfmetingen (LxBxH) 195x115x62mm 195x115x62mm 195x115x62mm

0,97kgGewicht 0,98kg 0,98kg 0,98kg

307W

12VDC

7. SPECIFICATIES
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CARBA1212 CARBA1215 CARBA1220
Type lader

Ingangsspanning

Ingangsvermogen

Minimale
aanvangsspanning

Zekeringwaarde

*Specificaties kunnen zonder voorafgaande 
kennisgeving worden gewijzigd.

Desulfatie

7-traps automatisch

220-240VAC, 50/60Hz

332W

12VDC

12A

2V

Puls tot 11V

Soft Start De helft van de nominale stroom tot 12V

Druppelladen 13,8V ook met pulsfunctie

Accutypes Meeste types loodzuuraccu’s waaronder: Calcium, GEL en AGM

Koelventilator Automatisch geregeld
Werktemperatuur
bereik -20°C tot 50°C, Vermogen neemt automatisch af bij een hoge temperatuur

Overspanningsbe
veiliging Bij een 12V lader indien de spanning hoger is dan 17,5V

Efficiëntie Ongeveer 85%

Bescherming tegen 
te hoge temperatuur 65°C +/- 5°C

Accutest Monitort spanning gedurende 90 seconden

2V 2V

250VAC,
T3.15A

250VAC,
T3.15A

250VAC,
T3.15A

Absorptie
Constante 
spanning tot 
stroom zakt naar 
1,8A

Constante 
spanning tot 
stroom zakt naar 
2,25A

Constante 
spanning tot 
stroom zakt naar 
3,0A

Reconditionering
Constante 
stroom (1,8A) 
voor 4 uur
beperkt tot 16V

Constante 
stroom (2,25A) 
voor 4 uur
beperkt tot 16V

Constante 
stroom (3,0A) 
voor 4 uur
beperkt tot 16V

Uitgangsspanning

Uitgangsstroom

P/No.

Laadspecificaties

Accubereik

415W

12VDC

15A 20A

4A (Tot 14,4V)Bulk 7A (Tot 14,4V) 10A (Tot 14,4V)

80-240AhDeep Cycle 100-300Ah 120-400Ah

195x115x62mmAfmetingen (LxBxH) 215x115x62mm 215x115x62mm

1,05kgGewicht 1,2kg 1,22kg

554W

12VDC

8. SPECIFICATIES
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CARBA2405 CARBA2410
Type lader

Ingangsspanning

Ingangsvermogen

Minimale
aanvangsspanning

Zekeringwaarde

*Specificaties kunnen zonder voorafgaande 
kennisgeving worden gewijzigd.

Desulfatie

7-traps automatisch

220-240VAC, 50/60Hz

296W

24VDC

5A

4V

Puls tot 22V

Soft Start De helft van de nominale stroom tot 24V

Druppelladen 27,6V ook met pulsfunctie

Accutypes Meeste types loodzuuraccu’s waaronder: Calcium, GEL en AGM

Koelventilator Automatisch geregeld
Werktemperatuur
bereik -20°C tot 50°C, Vermogen neemt automatisch af bij een hoge temperatuur

Overspanningsbe
veiliging Bij een 24V lader indien de spanning hoger is dan 35V

Efficiëntie Ongeveer 85%

Bescherming tegen 
te hoge temperatuur 65°C +/- 5°C

Accutest Monitort spanning gedurende 90 seconden

4V

250VAC,
T3.15A

250VAC,
T3.15A

Absorptie
Constante 
spanning tot 
stroom zakt naar 
0,75A

Constante 
spanning tot 
stroom zakt naar 
1,5A

Reconditionering
Constante stroom
(0,75A) voor 4 uur
beperkt tot 32V

Constante stroom
(1,5A) voor 4 uur
beperkt tot 32V

Uitgangsspanning

Uitgangsstroom

P/No.

Laadspecificaties

Accubereik

10A

5A (Tot 28,8V)Bulk 10A (Tot 28,8V)

35-100AhDeep Cycle 70-200Ah

215x115x62mmAfmetingen (LxBxH) 215x115x62mm 

1,05kgGewicht 1,22kg

547W

24VDC

9. SPECIFICATIES
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STAP 1: CONTROLEER HET ELEKTROLYTPEIL
Voordat de accu wordt opgeladen, dienen de ontluchtingsdoppen verwijderd te worden en
het elektrolytpeil gecontroleerd te worden (niet vereist bij verzegelde of onderhoudsvrije
accu’s). De elektrolyt moet zich 6mm (1/4 inch) boven de accuplaten bevinden. Indien deze
te laag is, vul dan met gedestilleerd water bij tot het juiste peil bereikt is. Monteer de
ontluchtingsdoppen weer.

STAP 2A: AANSLUITEN VAN EEN ACCU DIE NIET AANGESLOTEN IS OP EEN VOERTUIG
Sluit de rode kabel (klem) van de acculader aan op de positieve (+) accupool.
Sluit de zwarte kabel (klem) van de acculader aan op de negatieve (-) accupool.

STAP 2B: AANSLUITEN VAN EEN ACCU DIE AANGESLOTEN IS OP EEN VOERTUIG
Bepaal of het voertuig positief (+) of negatief (-) geaard is. Voertuigen met een negatieve
aarding hebben een kabel (meestal zwart) van de negatieve accupool die is aangesloten op
het chassis van het voertuig.

10. LAADINSTRUCTIES
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ZwartRood

Aansluiten van een accu die niet
aangesloten is op een voertuig
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Sluit de rode kabel (klem) van de acculader aan op de positieve (+) accupool.
Sluit de zwarte kabel (klem) van de acculader aan op het chassis van het voertuig, uit de
buurt van de brandstofleiding of bewegende delen.

Sluit de zwarte kabel (klem) van de acculader aan op de negatieve (-) accupool.
Sluit de rode kabel (klem) van de acculader aan op het chassis van het voertuig, uit de buurt
van de brandstofleiding of bewegende delen.

11. NEGATIEF GEAARD (MEESTE VOERTUIGEN)

12. POSITIEF GEAARD

ZwartRood

Aansluiten van een accu die aangesloten
is op een negatief geaard voertuig

Zwart
Rood

Aansluiten van een accu die aangesloten
is op een positief geaard voertuig
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AARDPEN 1,2M

De aardaansluiting van het chassis moet worden aangesloten op een aardingspunt. Dit
aardingspunt is afhankelijk van de plaats waar de acculader is geïnstalleerd. Sluit in een
voertuig de aardaansluiting aan op het chassis van het voertuig. Sluit in een boot de
aardaansluiting aan op de aardingssystemen van de boot. Als u de acculader op een vaste
plaats op het land installeert, dan kunt u de aardaansluiting aansluiten op een aardpen.

STAP 3: AANSLUITEN AAN 220-240VAC NETSPANNING
Sluit de acculader aan op het 220-240VAC stopcontact en schakel de netspanning in.

STAP 4: OPLADEN
Tijdens het opladen knipperen de LEDs CHARGING en FULLY CHARGED in verschillende
patronen. Dit is normaal en geeft de verschillende laadfasen aan. Zie "Hoe kan ik weten in
welk stadium de acculader zich bevindt" in het hoofdstuk: Veelgestelde vragen.
Wanneer de FULLY CHARGED LED blijft branden, is de acculader aan het druppelladen.
De accu kan tijdens druppelladen voor een onbepaalde tijd aan de lader verbonden blijven,
zonder dat dit schade toebrengt aan de accu. Als de POWER-LED knippert, is er een fout
opgetreden; zie de uitleg "Foutcodes" op pagina van deze handleiding.

STAP 5: LOSKOPPELEN
Zorg ervoor dat de 220-240V AC hoofdschakelaar is uitgeschakeld en dat de acculader is
losgekoppeld van het 220-240V AC lichtnet.

Loskoppelen van een accu die niet aangesloten is op een voertuig
Verwijder de zwarte kabel (klem) van de accu.
Verwijder de rode kabel (klem) van de accu.

Loskoppelen van een accu die aangesloten is op een voertuig
Verwijder de chassis verbinding.
Verwijder de aansluiting met de accupool.

13. CHASSIS AARDING
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0,5mm 
montagegat

SLECHT

GOED

Het is mogelijk om de DC laadkabels, voor een vaste installatie, permanent te bedraden
naar de accu. Daarvoor heeft u: 2 accupoolklemmen, een in-line zekeringhouder en een
zekering met een waarde gelijk aan of meer dan twee keer de output van de acculader
nodig. (Zie hieronder)

Het is mogelijk om de DC laadkabels, voor een vaste installatie, permanent te bedraden
naar de accu. Daarvoor heeft u: 2 accupoolklemmen, een in-line zekeringhouder en een
zekering met een waarde gelijk aan of meer dan twee keer de output van de acculader
nodig. (Zie hieronder)
4A = 8A zekering   12A = 25A zekering
5A = 10A zekering  15A = 30A zekering
7A = 15A zekering  20A = 40A zekering
10A = 20A zekering

14. MONTAGE-INSTRUCTIES

15. PERMANENTE BEDRADING NAAR DE ACCU



In-line zekering Accupoolklem

Verbinden:
1. Snijd de bijgeleverde accuklemmen af; zorg ervoor dat u voldoende kabel overhoudt om de 

accupolen te bereiken. (Verleng de DC-kabels van de acculader NIET, omdat het extra 
spanningsverlies verkeerd opladen tot gevolg heeft).

2. Plaats een accupoolklem op de zwarte negatieve (-) draad.
3. Sluit de in-line zekering aan op de rode positieve (+) draad.
4. Sluit een accupoolklem aan op het andere uiteinde van de in-line zekering.
5. Sluit de rode kabel (met de inline zekering en de accupoolklem) aan op de positieve (+) pool 

van de accu.
6. Sluit de zwarte kabel (met de accupoolklem) aan op de negatieve (-) pool van de accu. 7. 

Plaats de juiste zekering.

Als de lader op een vaste plek (permanent bedraad) wordt gebruikt en het voertuig enige tijd
niet zal worden gebruikt, kunt u de lader het beste aangesloten houden op het lichtnet
(ingeschakeld) zodat de accu volledig opgeladen blijft (druppelladen).

Zorg ervoor dat elke wijziging aan het 220-240V AC netsnoer wordt uitgevoerd door een
bevoegd persoon en dat de aansluiting op het elektriciteitsnet in overeenstemming met de
nationale bedradingsregels geschiedt.
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ZwartRood



16. LADEN: 12V ACCU’S

17. LADEN: 24V ACCU’S
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Deep Cycle (Ah)

LADEN ACCU (12V)

LADEN ACCU (24V)

Laadtijd (uren)

Deep Cycle (Ah) Laadtijd (uren)



Foutcodes worden op de volgende manier weergegeven:

18. FOUTCODES
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Omgekeerde
polariteit/
Kortsluiting
uitgang

Iets anders
dan een accu
aangesloten

Defecte accu (Bulk 
LED)

Overspanning

Te hoge
temperatuur

Kortsluiting of
accu verkeerd
aangesloten.

Er is iets
anders dan
een accu
aangesloten.

Bulk laden is
verlopen en
gestopt na 24
uur.

De 12V
accuspanning
is hoger dan
17,5V. De 24V
accuspanning
is hoger dan
35V.

De interne
temperatuur is
hoger dan
65°C +/- 5°C.

Controleer of de
accuklemmen elkaar
niet aanraken en
controleer of ze
correct zijn
geïnstalleerd.

Kies het juiste type
accu voor de
aansluiting.

De accu is defect en
moet worden
vervangen.

Koppel de acculader
los en controleer de
accuspanning. Deze
acculader is alleen
geschikt voor 12V of
24V accu’s.

Schakel de acculader uit 
en laat deze afkoelen. 
Zorg ervoor dat er 
rondom de behuizing van 
de acculader voldoende
ruimte is voor een 
effectieve werking
van de koelventilator.

Foutcode charging
LED

Storings-
LED Oorzaak Oplossing

fully
charged

LED



VEELGESTELDE VRAGEN

Vraag: Hoe weet ik of de accu is opgeladen?
Antwoord: De FULLY CHARGED LED van de acculader gaat branden (continu) als de accu
is opgeladen. U kunt ook een hydrometer gebruiken om de ladingsgraad van de accu te
bepalen. Een aflezing van 1250 of meer in elke cel geeft aan dat de accu volledig is
opgeladen.

Vraag: Ik heb de lader goed aangesloten, maar de 'CHARGING LED' gaat niet branden.
Antwoord: In sommige gevallen kunnen accu's zodanig worden ontladen dat ze zeer weinig
of geen spanning hebben. Dit kan gebeuren als er lange tijd een kleine hoeveelheid stroom
wordt gebruikt, bijvoorbeeld als een leeslampje voor de kaart een week of langer blijft
branden. 7-traps acculaders zijn ontworpen om op te laden vanaf slechts 2,0V bij een 12V
acculader en 4,0V bij een 24V acculader. Als de spanning lager is dan 2,0V of 4,0V, gebruik
dan een paar startkabels om tussen twee accu's aan te sluiten, zodat de acculader meer
dan 2,0V of 4,0V ontvangt. De lader kan dan beginnen met het opladen van de accu waarna
de startkabels kunnen worden verwijderd.

Vraag: Kan ik de lader als voeding gebruiken?
Antwoord: 7-traps acculaders zijn ontworpen om de accuklemmen alleen van stroom te
voorzien als ze correct zijn aangesloten op een accu. Dit ter voorkoming van vonken tijdens
het aansluiten op de accu of als de accu per ongeluk verkeerd wordt aangesloten. Deze
veiligheidsvoorziening voorkomt dat de acculader als 'voeding' kan worden gebruikt. Er zal
geen spanning aanwezig zijn op de klemmen totdat deze correct zijn aangesloten op een
accu.

Vraag: Hoe weet ik in welk stadium de acculader zich bevindt?
Antwoord: Hieronder vindt u de patronen die, door de LED's voor elk van de laadfasen,
worden weergegeven.
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Desulfatie

Soft Start

Bulk laden
Absorptie

Accutest

Reconditionering
Druppel laden

Volledig opgeladen

CHARGING LED



WAARSCHUWING
PLAATS DE ACCULADER ALTIJD IN EEN OMGEVING:
A. DIE GOED GEVENTILEERD IS.
B. DIE NIET WORDT BLOOTGESTELD AAN DIRECT ZONLICHT 
    OF WARMTEBRONNEN.
C. BUITEN BEREIK VAN KINDEREN.
D. UIT DE BUURT VAN WATER/VOCHT, OLIE OF VET.
E. UIT DE BUURT VAN ONTVLAMBARE STOFFEN.
F. ZONDER VALRISICO’S.

GARANTIE
Dit product heeft een garantie van twee jaar vanaf de datum van aankoop op materiaal- en
fabricagefouten. Deze garantie is niet van toepassing in geval van misbruik of wanneer
ongeautoriseerde reparaties of wijzigingen zijn uitgevoerd. Voor service onder garantie is
een geldig aankoopbewijs vereist.

Verwijdering van afgedankte apparatuur door gebruikers in particuliere huishoudens
in de Europese Unie
Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat dit product niet weggegooid
mag worden met het huishoudelijke afval. Het is uw verantwoordelijkheid om uw afgedankte
apparatuur af te voeren naar een daartoe aangewezen inzamelpunt voor recycling van
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. De gescheiden inzameling en recycling
van uw afgedankte apparatuur op het moment van verwijdering draagt bij aan het behoud
van natuurlijke grondstoffen en zorgt ervoor dat deze wordt gerecycled op een manier die de
menselijke gezondheid en het milieu beschermt. Voor meer informatie over waar u uw
afgedankte apparatuur voor recycling kunt afgeven, kunt u contact opnemen met uw
plaatselijke gemeente, uw dienst voor de verwerking van huishoudelijk afval of de winkel
waar u het product heeft gekocht.
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