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Multi-Charger 6

Utylizacja urządzenia
Urządzeń elektrycznych nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami! Zgodnie z europejską dyrektywą 2002/96/WE, dotyczącą 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, oraz lokalnymi przepisami wykonawczymi, zużyte urządzenia elektryczne należy 
zbierać osobno i przekazywać do odpowiedniego zakładu utylizacji i wtórnego odzysku odpadów. 
Właściciel zużytego sprzętu ma obowiązek dostarczyć go do lokalnego punktu zbiórki, zgodnie z lokalnymi przepisami lub zaleceniami 
przedstawiciela firmy Kemppi. Stosowanie się do zaleceń tej europejskiej dyrektywy przyczynia się do poprawy stanu środowiska 
i ludzkiego zdrowia.

Ładowarka Multi-Charger 6 służy do ładowania akumulatorów 
modułu filtrującego Kemppi PFU 210e. Za pomocą ładowarki można 
ładować maksymalnie 6 akumulatorów jednocześnie. Mogą to być 
akumulatory SD lub HD. 

1. Podłącz kabel zasilający (1) do złącza z tyłu ładowarki.  
Używaj tylko zasilacza dołączonego do opakowania. 

2. Podłącz przewód zasilający do złącza (2) w zasilaczu.
3. Podłącz przewód zasilający do zasilania sieciowego.
4. Umieść akumulatory w gniazdach ładowania. Mechanizm 

blokujący na akumulatorze blokuje go w gnieździe. 
Urządzenie rozpocznie ładowanie automatycznie.

5. Aby wyjąć naładowany akumulator, naciśnij przycisk 
zwalniania, jednocześnie wyciągając akumulator z ładowarki.

Bezpieczeństwo pracy 
Uwaga: Używaj tylko w pomieszczeniach. 

Uwaga: Urządzenie można zawiesić na ścianie za pomocą 
otworów w płycie podstawy. 

Przestroga: Nie ładuj żadnego innego typu 
akumulatorów ani akumulatorów, które są uszkodzone.

Przestroga: Nie używaj ładowarki, jeśli kable są 
uszkodzone. 

Przestroga: Pilnuj, aby do wnętrza urządzenia nie dostały 
się żadne ciała obce ani płyny.

Przestroga: Nie zostawiaj ładowarki bez nadzoru, gdy jest 
podłączona lub kiedy trwa ładowanie.

Ostrzeżenia: Podczas używania ładowarki zachowaj 
ostrożność i uważnie przeczytaj instrukcje. Niewłaściwe 
użytkowanie ładowarki może spowodować poważne 
obrażenia.

Zawartość opakowania
1 szt. Stacja ładująca

1 szt. Zasilacz

1 szt. Przewód zasilania sieciowego

1 szt. Instrukcja obsługi 

Dane techniczne
Napięcie wejściowe 24 V DC, 12 A DC

Napięcie wyjściowe 12 V – 16,6 V

Prąd ładowania 6 x 2,0 A

Zabezpieczenie nadprądowe 3,6 A / gniazdo ładowarki

Moc ładowania  6 x 32 W

Masa (ładowarka) 2.5 kg

Masa (zasilacz) 1.4 kg

Wymiary 500 x 350 x 73 mm

Typ złącza (1) XT 60 H - F.G.

Numery do zamówienia
P0730 Ładowarka Multi-Charger 6 (UE)

P0731 Ładowarka Multi-Charger 6 (Wielka Brytania)

P0732 Ładowarka Multi-Charger 6 (Dania)

P0733 Ładowarka Multi-Charger 6  
(Australia/Nowa Zelandia)

P0734 Ładowarka Multi-Charger 6 (Szwajcaria)

części zamienne
SP9722200 Przewód zasilania sieciowego (UE)

SP9722201 Przewód zasilania sieciowego (Dania)

SP9722202 Przewód zasilania sieciowego (Wielka Brytania)

SP9722203 Przewód zasilania sieciowego (Australia/Nowa 
Zelandia)

SP9722204 Przewód zasilania sieciowego (Szwajcaria)

SP9777650 Zasilacz (24 V, 300 W)

SP9873700 Moduł ładowarki Multi-Charger 6

Czerwona dioda LED świeci się – trwa ładowanie 
akumulatora.

Świeci się zielona dioda LED – akumulator jest 
naładowany.
Jeśli akumulator jest włożony do urządzenia i  żadna 
dioda się nie świeci, akumulator może być za 
zimny. Ładowanie rozpoczyna się, gdy temperatura 
akumulatora przekroczy 0°C. 


