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Multi-Charger 6

Bortskaffelse af maskinen
Elektrisk udstyr må ikke bortskaffes sammen med almindeligt affald! Med henvisning til det europæiske direktiv 2002/96/EC 
vedrørende bortskaffelse af elektrisk og elektronisk affald samt direktivets implementering i de nationale love skal alt elektrisk udstyr, 
der når slutningen af sin levetid, indsamles separat og bringes til en miljømæssigt ansvarlig genbrugsstation. 
Udstyrets ejer er forpligtet til at aflevere en udgået enhed til et regionalt opsamlingssted efter instruktioner fra de lokale 
myndigheder eller fra en repræsentant for Kemppi. Ved at overholde dette europæiske direktiv er du med til at forbedre miljøet og 
befolkningssundheden.

Multi-Charger 6 er en enhed til opladning af batterier til Kemppi 
PFU 210e filterenheder. Op til 6 batterier kan oplades samtidigt med 
opladeren. Batterierne kan være enten SD- eller HD-batterier. 

1. Tilslut strømforsyningskablet (1) til stikket på bagsiden af opladeren. 
Brug kun den strømforsyning, der medfølger i pakken. 

2. Tilslut netledningen til stikket (2) i strømforsyningen.
3. Tilslut netledningen til lysnettet.
4. Indsæt det genopladelige batteri i et opladningsstik. 

Låsemekanismen på batteriet låser batteriet til stikket. 
Enheden begynder automatisk at oplade batteriet.

5. Når du vil fjerne et opladet batteri, skal du trykke på 
batteriudløserknappen, mens du trækker batteriet ud af 
opladeren.

Driftssikkerhed 
Bemærk: Kun til indendørs brug. 

Bemærk: Enheden kan hænges på væggen ved at bruge 
hullerne i bundpladen. 

Forsigtig: Oplad ikke andre typer batterier eller 
beskadigede batterier.

Forsigtig: Undlad at bruge opladeren, hvis kablerne er 
beskadiget. 

Forsigtig: Undgå, at der trænger fremmedlegemer eller 
væsker ind i enheden.

Forsigtig: Efterlad ikke opladeren uden opsyn, når den 
oplader eller er tilsluttet lysnettet.

Advarsler: Vær altid forsigtig ved brug af opladeren, 
og læs instruktionerne omhyggeligt. Ved forkert brug 
kan opladeren forårsage alvorlig personskade.

Medfølger i pakken
1 stk Ladestation

1 stk Strømforsyning

1 stk Netledning

1 stk Betjeningsvejledning 

Tekniske specifikationer
Indgangsspænding 24 V DC, 12 A DC

Udgangsspænding 12 V - 16,6 V

Ladestrøm 6 x 2,0 A

Overstrømsbeskyttelse 3,6 A / opladningsport

Opladningsstrøm  6 x 32 W

Vægt (oplader) 2.5 kg

Vægt (strømforsyning) 1.4 kg

Dimensioner 500 x 350 x 73 mm

Stiktype (1) XT 60 H - F.G.

Bestillingsnumre
P0730 Multi-Charger 6 EU

P0731 Multi-Charger 6 UK

P0732 Multi-Charger 6 DK

P0733 Multi-Charger 6 AS/NZS

P0734 Multi-Charger 6 CH

Reservedele
SP9722200 Netledning EU

SP9722201 Netledning DK

SP9722202 Netledning UK

SP9722203 Netledning UAS/NZS

SP9722204 Netledning CH

SP9777650 Strømforsyning (24 V, 300 W)

SP9873700 Multi-Charger 6 enhed

Den røde LED-lampe lyser: Batteriet oplades.

Den grønne LED-lampe lyser: Batteriet er blevet 
opladet.
Hvis batteriet er sat i enheden, og ingen af LED-lamperne 
lyser, kan batteriet være for koldt. Opladningen starter, 
når batteritemperaturen overstiger 0° C. 


