
KULLANMA TALİMATLARI

> Şarj cihazı giriş voltajının AC voltajına uygun olduğundan emin olun.
> Şarj cihazını güç kaynağına takın. LED ışığı yeşile dönmelidir.
> Kırmızı kelepçeyi akünün pozitif terminaline ve siyah kelepçeyi negatif terminaline 

bağlayın. LED ışığı kırmızıya döner ve şarjın başladığını gösterir.
> Akü tamamen şarj olduğunda LED ışığı yeşil olur.

ÖZELLİKLER & FONKSİYONLAR

LED IŞIK DURUMU
> Aküye bağlı değilken yeşil: şarj cihazı güç kaynağına bağlı.
> Aküye bağlandığında yeşil: Akü tamamen şarj oldu.
> Kırmızı ışık: Akü voltajı 8.0V ila 14.2V arasında.
> Kırmızı yanıp sönen ışık: Akü voltajı 8V'dan azdır; veya kısa devre var; veya kelepçeler akü 

terminallerine doğru şekilde bağlanmamış. 

> Maksimum güvenlik: Şarj cihazı aküye bağlı değilken akım veya voltaj yok.
> Bakım şarjı: Şarj cihazı, araç depodayken veya seyrek olarak kullanıldığında bakım şarjını 

gerçekleştirmek için kullanılabilir.
> Otomatik doğrulama: Akü voltajı iki saat sonra 10V'a ulaşmazsa şarj cihazı şarjı durdurur.
> Düşük voltaj geri kazanımı: Akü voltajı 8V'un altına düştüğünde, şarj cihazı voltaj 8V'a ulaşıncaya 

kadar 0.2 Amps ile bir kurtarma şarjı gerçekleştirir. Ardından akım, voltaj 10V'a ulaşana kadar şarj 
etmeye devam etmek için otomatik olarak 0,5 Amps'a geçecektir.

> Sabit şarj akımı: Akü voltajı 10V'un üzerinden olduğunda, akü voltajı 14.2V sınırına ulaşıncaya 
kadar şarj cihazı 2 Amps sabit akım iletir.

> Yüzer şarj: Şarj cihazı yüzer şarj moduna geçer ve akü voltajı 14.2V'a ulaştığından akımı yavaş 
yavaş azaltır.

TEKNİK ÖZELLİK

Akü kapasitesi
AC giriş gerilimi
Çıkış gerilimi
Çıkış akımı
Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Aşırı şarj koruması
Çalışma sıcaklığı
Depolama sıcaklığı
Çalışma nemi

Sertifikalar

360Wh'a kadar
100 - 240V  50/60Hz

14.2V ± 0.2A

2A ± 0.1A

Evet
Evet
Evet
-10°C - 40°C

-40°C - 70°C

5% - 95%RH

DİKKAT
> Yağmura maruz bırakmayın - yalnızca iç 

mekanda kullanın
> Patlayıcı gaz veya kıvılcımlardan uzak tutun
> Kullanım sırasında şarj cihazını örtmeyin
> Şarj cihazını aküden çıkarmadan önce güç 

kaynağını kapatın
> Çocuklardan uzak tutun

RoHS

EXIDE 12V/2A Li-Ion 1 – 360Wh1 – 360Wh

12/2 Li-Ion
Kullanım Kılavuzu

Kılavuzu diğer dillerde okumak
için tarayın

...

Li-Ion
Motorsiklet ve Motor Sporları 

Aküleri

Exide Technologies
Original Equipment Manufacturer

PRODUCT INFORMATION
www.exide.info/motorbike-liion

www.exide.info/motorbike




