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Multi-Charger 6

Avhending av apparatet
Ikke kast elektrisk utstyr som normalt søppel! I samsvar med europeisk direktiv 2002/96 / EF om elektrisk og elektronisk avfall, og 
implementering av det i samsvar med nasjonal lovgivning, må elektrisk utstyr som har nådd slutten av dets levetid, samles separat og 
føres til et passende, miljøansvarlig gjenvinningsanlegg. 
Eieren av utstyret er forpliktet til å levere kasserte enheter til en regional innsamlingsstasjon i henhold til anvisninger fra lokale myndigheter 
eller en Kemppi-representant. Ved å overholde dette europeiske direktivet vil du gjøre noe for miljøet og menneskelig helse.

Multi-Charger 6 er en enhet for lading av Kemppi PFU 210e filter- 
enhetsbatterier. Opptil 6 batterier kan lades samtidig med laderen. 
Batteriene kan være enten SD- eller HD-batterier. 

1. Koble strømforsyningskabelen (1) til kontakten på baksiden av 
laderen. Bruk kun strømforsyningen som følger med i pakken. 

2. Koble strømledningen til kontakten (2) i strømforsyningen.
3. Koble strømledningen til strømnettet.
4. Sett de oppladbare batteriene inn i ladesporene. Låsemeka- 

nismen på batteriet låser batteriet inn i sporet. Enheten vil 
automatisk begynne å lade batteriet.

5. For å fjerne et oppladet batteri, trykk på batteriutløser- 
knappen mens du trekker batteriet ut av laderen.

Betjeningssikkerhet 
Merk: Bruk kun innendørs. 

Merk: Enheten kan henges på veggen ved å bruke 
nøkkelhullene på bunnplaten. 

Advarsel: Ikke lad noen annen type batteri eller skadet 
batteri.

Advarsel: Ikke bruk dem hvis kablene er skadet. 

Advarsel: Vær forsiktig så du ikke slipper 
fremmedlegemer eller væsker inn i enheten.

Advarsel: Ikke la laderen være uten tilsyn når den er 
koblet til strømnett, eller lader batterier.

Advarsler: Bruk alltid laderen med forsiktighet og les 
instruksjonene nøye. Ved feil bruk kan laderen forårsake 
alvorlig skade.

Inkludert i pakken
1 stykk Ladestasjon

1 stykk Strømtilførsel

1 stykk Strømledning

1 stykk Bruksanvisningen 

Tekniske spesifikasjoner
Inngangsspenning 24 V DC, 12 A DC

Utgangsspenning 12 V - 16.6 V

Ladestrøm 6 x 2,0 A

Overstrømsbeskyttelse 3,6 A / laderspor

Ladekraft  6 x 32 W

Vekt (lader) 2.5 kg

Vekt (strømforsyning) 1.4 kg

Mål 500 x 350 x 73 mm

Type pistolkobling (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

Reservedeler
SP9722200 Strømledning EU

SP9722201 Strømledning DK

SP9722202 Strømledning UK

SP9722203 Strømledning AS/NZS

SP9722204 Strømledning CH

SP9777650 Strømforsyning (24 V, 300 W)

SP9873700 Multi-Charger 6 enhet

Den røde LED-en lyser – Batteriet lades.

Den grønne LED-en lyser – Batteriet er ladet.
Hvis batteriet er satt inn i enheten og ingen av 
lysdiodene lyser, kan batteriet være for kaldt. Ladingen 
starter når batteritemperaturen overstiger 0°C. 


