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 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the  
 device.
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 Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen  
 Funktionen des Gerätes vertraut.
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Introduction / SafetyIntroduction

Car battery charger ULG 3.8 A1

Q	 	Introduction

  Please carefully read these operating  
instructions and fold out the page with 
the illustrations. Keep these operating 

instructions in a safe place and hand them over to 
anyone to whom you pass on the appliance. 

Q	 	Proper Use

The UlTIMATE SPEED UlG 3.8 A1 is a battery 
charger with a pulse trickle charge mode and is 
suitable for charging and maintenance charging of 
the following 6 V or 12 V lead rechargeable batter-
ies with wet cell or gel electrolyte:
•	 6	V:	with	a	capacity	of	1.2	Ah	to	14	Ah
•	 12	V:	with	a	capacity	of	1.2	Ah	to	14	Ah
•	 12	V:	with	a	capacity	of	14	Ah	to	120	Ah
You can also used it to regenerate completely dis-
charged batteries. The battery charger has protective 
circuits to prevent sparking and overheating. Any in-
correct or improper use leads to loss of the warranty. 
The manufacturer takes no responsibility for damage(s) 
arising out of usage that is contrary to the instructions 

laid down. The appliance is not meant for commer-
cial use.

Q	 	Delivery Contents

Check the appliance and all accessories for damage 
immediately after unpacking. Do not put a defective 
appliance or parts into operation. 
1 Charger UlTIMATE SPEED UlG 3.8 A1
2 Quick / contact clamps (1 red, 1 black)
1 Operating manual

Q	 	Component description

see Fig. A:
1   lED display (standby)
2  „6 V“ lED display „Mode 1“
3   lED display „Mode 2“
4   lED display „Mode 3“
5   lED display „Mode 4“
6   lED display „incorrect polarity / fault“
7   lED display „fully charged“ 
8   lED display „Charging process active“
9  Q	 	Selection button „MODE“

The following pictograms are used in these operating instructions / on the device:

Read instruction manual! V~ Volt (AC)

Observe caution and safety notes! Safety class II

Caution – electric shock! 
Danger to life! For indoor use only!

Risk of explosion! Keep children away from 
electrical devices!

Risk of fire! Check that the device, mains lead 
and plug are in good condition!

W Watts (Effective power)
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Introduction / SafetyIntroduction

see Fig. B:
10  Charging station
11  Mains lead
12  Mounting holes
13  „+“-Pole connection cable (red), incl. ring shoe
14  „–“-Pole connection cable (black), incl. ring shoe
15   „+“-Pole quick-contact terminal (red), incl. red 

fixing screw
16   „–“-Pole quick-contact terminal (black), incl. 

black fixing screw

Q	 	Technical Data

Input voltage:   220–230–240 V ~ 
50 / 60 Hz

Power consumption: 60 W
Reverse current*:  < 5 mA (no AC input)
Nominal output voltage:  6 V  / 12 V 
Nominal output current:  0.8 A / 3.8 A
Charging voltage:  7.3 V or 14.4 V or 14.7 V
Charging current:   0.8 A ± 10 % 

3.8 A ± 10 % 
Battery type:   6 V lead-acid battery  

1.2 Ah–14 Ah 
12 V lead-acid battery  
1.2 Ah–120 Ah

Temperature (min.): 0°C
Temperature (max.): 40°C
Housing protection type:  IP 65 (dust-tight, protected 

against water jets)
Safety class: II / 

  * =  Return current is the current used by the 
charging station battery, when no mains  
current is connected. 

Q	 	Safety

 Safety information

  DAnGer! Avoid danger to life and limbs 
caused by improper use!

  CAUTIOn! Do not operate the appliance 
with a damaged cable, power cord or 

plug. A damaged power cord causes danger 
to life by electric shock.

	 	If damaged, have the power cord repaired by 
authorised and trained technicians only! Please 
contact the service department for your country!

	 	   PrOTeCT yOUrSeLF FrOM 
An eLeCTrIC ShOCk! When 
connecting the charging station, use

  a screwdriver and a spanner with an insulated 
handle!

	 	DAnGer OF eLeCTrIC ShOCk! Do not 
operate the vehicle if you are charging a battery 
while it is still in the vehicle! Switch off the igni-
tion and park the vehicle. Apply the parking 
brake (e.g. in cars) or secure with a mooring 
rope (e.g. electric boat)!

	 	DAnGer OF eLeCTrIC ShOCk! Disconnect 
the battery charger from the mains before you 
make or break the connections to the battery.

 -  First connect the clamp that is not connected 
to vehicle bodywork, then connect the other 
clamp to the vehicle bodywork at a point 
away from the battery and the fuel line. After 
this is done, you can connect the battery 
charger to the mains. 

 -  After charging, disconnect the battery charg-
er from the mains. Then disconnect the clamp 
attached to the vehicle bodywork before you 
disconnect the clamp from the battery.

	 	DAnGer OF eLeCTrIC ShOCk! Handle 
the connecting cables („–“ and „+“) by their 
insulated areas only!

	 	DAnGer OF eLeCTrIC ShOCk! Ensure 
that there is complete protection from moisture 
at the connections to the battery and at the 
mains outlet socket! 

	 	DAnGer OF eLeCTrIC ShOCk! Carry out 
the mounting, maintenance and cleaning of the 
battery charger only when it is disconnected 
from mains!

	 	DAnGer OF eLeCTrIC ShOCk! After 
completion of the charging and maintenance 
charging process on a battery mounted in a 
vehicle, first disconnect the negative connection 
cable (black) of the battery charger from the 
negative terminal of the battery. 
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	 	   Do not leave small children 
unattended with the battery 
charger! Children are too young 

  to assess the possible dangers associated with 
electrical devices. Children should be supervised 
in order to ensure that they do not play with 
the device.

	 	Children or persons who lack the knowledge or 
experience to use the device or whose physical, 
sensory or intellectual capacities are limited 
must never be allowed to use the device without  
supervision or instruction by a person responsi-
ble for their safety. 

	 	   exPLOSIOn hAzArD!  
Protect yourself from a high-
ly explosive oxyhydrogen gas 

  reaction! Gaseous hydrogen can leak from 
the battery during the charging and discharging 
process. Oxyhydrogen gas is an explosive mixture 
of gaseous hydrogen and oxygen. The result is 
the so-called oxyhydrogen reaction upon con-
tact with open fire (flames, embers or sparks)! 
Carry out the charging or discharging proce-
dure in a wellventilated room protected from 
the weather. Make sure that there are no sourc-
es of open fire (flames, embers or sparks) in the 
vicinity when charging or discharging batteries! 

	 	   rISk OF exPLOSIOn Or FIre! 
Ensure that the use of the battery 
charger cannot ignite any explosive 

  or combustible substances, e.g. petrol or solvents!
 exPLOSIVe GASeS! 

  AVOID FLAMeS AnD SPArkS! Ensure 
that there is adequate ventilation during the 
charging process.

	 	Stand the battery on a well ventilated surface 
while charging. Otherwise the device could be 
damaged.

	 	DAnGer OF exPLOSIOn! Ensure that the 
positive terminal connection cable does not come 
into contact with a fuel line (e.g. petrol line)! 

  DAnGer OF CheMICAL BUrnS! Protect 
your eyes and skin against chemical 
burns caused by acid (sulphuric acid) 
upon contact with the battery! Wear: 
Acid-resistant glasses, clothing and gloves! If 
your eyes or skin come into contact with sulphuric 
acid, rinse the affected part of the body with 

plenty of clear running water and seek immedi-
ate medical assistance!

	 	Avoid causing an electrical short-circuit when 
connecting the battery charger to the battery. 
Connect the minus pole connecting cable only 
to the minus pole of the battery or to the car 
body. Connect the plus pole connecting cable 
only to the plus pole of the battery!

	 	Before connecting to the mains, make sure that 
the mains current is equipped with standard  
230 V ~ 50 Hz, PEN conductor, a 16 A fuse and 
a residual-current circuit-breaker! Otherwise the 
device could be damaged.

	 	Do not place the battery charger near fire, heat, 
or subject it to prolonged temperatures of over 
50 °C! The output from the battery charger 
drops automatically in high temperatures.

	 	Avoid damaging any lines carrying fuel, electricity, 
brake fluid, hydraulic oil or water. Be particularly 
careful not to cause damage when mounting the 
charger in place with screws! Failure to observe 
this advice risks loss of life or injury!

	 	Use only the supplied original manufacturer’s 
parts with the battery charger!

	 	Do not allow any objects to cover the battery 
charger! Otherwise the device could be dam-
aged.

	 	Protect the electrical contacts of the battery 
against short-circuiting!

	 	Use the battery charger only for charging and 
maintenance charging of undamaged 6 V / 12 V 
lead batteries (wet cell or gel electrolyte)! 
Otherwise damage to property could occur.

	 	Do not use the battery charger for charging or 
maintenance charging of disposable batteries. 
Otherwise damage to property could occur.

	 	Do not use the battery charger for charging or 
maintenance charging of damaged or frozen 
batteries! Otherwise damage to property 
could occur.

	 	Before connecting the charging station, read 
the information on battery maintenance in the 
operating instructions of the battery! Otherwise 
personal injury and / or damage to the device 
could occur.

	 	Before connecting the charging station to a 
battery permanently installed in a vehicle, read 
the information on electrical safety and mainte-

Safety / OperationSafety
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nance in the operating instuctions of the vehicle! 
Otherwise personal injury and / or damage to 
the device could occur.

	 	Unplug the charger from the mains supply when 
not being used! This also benefits the environment. 
Consider how much electricity is consumed, 
even in standby mode.

	 	Remain alert at all times and always watch what 
you are doing. Always proceed with caution  
and do not use the battery charger if you can-
not concentrate or feel unwell.

Q	 	Product features

This appliance has been designed for charging a 
variety of SlA batteries (sealed lead acid batteries), 
as mainly used in cars, motorbikes and several other 
vehicles. They may be of types e.g. WET (with liquid 
electrolyte), GEl (with mit gel-type electolyte) or AGM 
(absorbed glass mat) batteries. A special design of 
the appliance (also named „three-phase-charging 
strategy“) enables the recharging of the batttery to 
almost 100 % of its original capacity. Connecting 
the battery for a long period to the battery charger 
is also a good way of ensuring that your battery is 
kept in optimum condition.

Q	 	Operation

 Before you carry out any work 
  on the battery charger always pull the mains 

plug out of the mains socket.
 DAnGer OF eLeCTrIC 

  ShOCk! DAnGer OF DAMAGe TO 
PrOPerTy! DAnGer OF InJUry! Ensure 
that you do not strike electrical cables, gas or 
water pipes when you are drilling into the wall. 
If necessary, check the wall using a suitable 
detector before you drill. 

	 	You may find it convenient to attach the battery 
charger on to a board or a wall. Screw the two 
screws through the mounting holes 12  into the 
board or wall.

Q	 	Connection

	 	Before starting the charging or discharging 
procedure on a permanently installed battery 
in a vehicle, first disconnect the minus pole con-
necting cable (black) of the vehicle from the  
minus pole of the battery. The minus pole of the 
battery is usually connected to the car body.

	 	Then disconect the plus pole connecting cable 
(red) of the vehicle from the plus pole of the 
battery. 

	 	First attach the „+“ quick-release clamp (red) 15  
of the battery charger to the „+“ terminal of the 
battery (see Fig. C).

	 	Attach the „–“ quick-release clamp (black) 16  
of the battery charger to the „–“ terminal of 
the battery (see Fig. C).

	 	Connect the mains lead 11  of the battery 
charger to an electrical power outlet socket.

Q	 	Disconnecting

	 	Disconnect the appliance from the power supply.
	 	Detach the „–“ quick-release clamp (black) 16  

from the „–“ terminal of the battery.
	 	Detach the „+“ quick-release clamp (red) 15  

from the „+“ terminal of the battery.
	 	Reconnect the plus pole connecting cable of 

the vehicle to the plus pole of the battery.
	 	Reconnect the minus pole connecting cable of 

the vehicle to the minus pole of the battery.

Q	 	Select charging mode

You can select different charging modes for charging 
different batteries at different ambient temperatures. 
In comparison with conventional battery charging 
stations, this appliance has a special function for 
reusing an empty battery or rechargeable battery. 
You can recharge an empty battery / rechargeable 
battery. Safe charging is ensured by means of a 
protection function against incorrect connection and 
short circuiting. Due to the installed electronics, the 
charging station does not begin operation directly 
after connecting the battery, but only starts after a 
charging mode has been selected. 

Safety / OperationSafety
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This avoids sparking, which often occurs when 
connecting. The battery charger is controlled by an 
internal MCU (Micro-Computer Unit).

Q	 	reset / deleting settings

After connection to the power supply, the appliance 
automatically returns to its basic setting and remains 
in STANDBY mode

Q	 	Switching between modes 1, 
2, 3 and 4

	 	Press the MODE selection button 9  the appro-
priate number of times.  
The device switches between charging modes in 
the following order: Standby , MODE 1 
„6 V“, MODE 2 , MODE 3 , MODE 4  
and then repeats the cycle

nOTe: If a 12 V battery is connected, MODE 1 “6 V” 
cannot be selected. If a 6 V battery is connected, 
MODES 2, 3 and 4 “12 V” cannot be selected.

nOTe: If you press the selector button 9 , charging 
mode automatically switches over to the next mode 
and begins operation in that mode. 

nOTe: However, if a battery is not disconnected 
from the charging station after a full charge, the 
appliance remains in trickle-charge mode, even if 
the user switches over to another mode. This pro-
tects the battery from being damaged. 

Q	 	Mode 1 „6 V“ (7.3 V / 0.8 A)

This mode is suitable for charging 6 V lead-acid 
batteries with a capacity less than 14 Ah. 

	 	Press the selection button MODE 9 , to select 
mode 1. After doing so, the corresponding lED 
display „6 V“ 2  lights up. If you do not activate 
an-other process afterwards, the electronic sys-
tem will automatically start the charging process 

together with the lED display  8  at (with a 
current of) 0.8 A ± 10 %. If the procedure runs 
without any problems, the lED display  8  
remains on during the entire charging process, un-
til the battery is fully charged at 7.3 V / ± 0.25 V. 
When the battery is fully charged, lED display 

 7  lights up and lED display  8  goes 
out. The device now switches automatically into 
maintenance charging mode.

Q	 	Mode 2  „12 V“ (14.4 V / 0.8 A)

This mode is suitable for charging 12 V lead-acid 
batteries with a capacity less than 14 Ah. 

	 	Press the selection button MODE 9 , to activate 
mode 2. After completion of this process, the 
appropriate lED indicator  3  lights up. 
Then if you do not take any further action, the 
electronic control and the lED indicator  8  
automatically switches on and starts the charg-
ing process. If the procedure runs without any 
problems, the lED display  8  remains on 
during the entire charging process, until the 
battery is fully charged. When the battery is 
fully charged, lED display  7  lights up and 
lED display  8  goes out. The device now 
switches automatically into maintenance charg-
ing mode.

Q	 	Mode 3  „12 V“ (14.4 V / 3.8 A)

This mode is mainly suitable for charging 12 V 
lead-acid batteries with a capacity greater than 
14 Ah under normal conditions.

	 	Press the selection button MODE 9 , to activate 
mode 3. Then if you do not take any further ac-
tion, the electronic control and the lED indicator 

 4  switches on and starts the charging pro-
cess. If the process runs without any problems, 
the lED indicator  8  remains on during the 
whole charging process until the battery is 
charged. When the battery is fully charged, the 
lED indicator  7  and the die lED indicator 

Operation Operation / Maintenance and care / Service
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 8  go out. The device now switches auto-
matically into maintenance charging mode.

Q	 	Mode 4  „12 V” (14.7 V / 3.8 A)

This mode is used for charging 12 V lead-acid bat-
teries with a capacity greater than 14 Ah under 
cold conditions or for charging some AGM (Absor-
bent Glass Mat) batteries with a capacity greater 
than 14 Ah. 

	 	Press the MODE selection button 9  to select 
mode 4. As you select the desired mode, the 
appropriate lED indicator  5  lights up im-
mediately. If you take no further action, the elec-
tronic control switches on after a preset delay 
to begin the charging process. In this mode the 
charging current is the same as in “mode 3”. If 
the process runs without any problems, the lED 
indicator  8  lights up, the electronic control 
switches on and remains in this state until the 
battery is charged. As soon as this point is 
reached, the battery charger switches to main-
tenance charging mode. Now the lED indicator 

 8  goes out and the lED indicator  7  
lights up to indicate the present status. 

Q	 	regenerating / charging  
empty (used, overcharged) 
12 V batteries

The battery charger detects the battery voltage au-
tomatically once the battery charger is connected 
to a battery and the charging process has started. 
It changes to pulse charging mode if the voltage is 
in the range of 7.5 V ± 0.5 to 10.5 V ± 0.5 V.
This pulse charging process is continued until the 
battery voltage has increased to 10.5 V ± 0.5 V. 
As soon as this state is reached, the battery charger 
switches into the normal charging mode that you 
selected earlier.
Now the battery can be charged quickly and safely. 
Most empty batteries can be charged and used 
again using this procedure.

nOTe: The lED indicator  8  flashes during 
the pulse-charging process. 

Q	 	Protective function of the device

As soon as a deviating situation, such as short-circuit, 
critical voltage drop during the charging process, 
open circuit or reversed connection of the output 
clamps, occurs, the battery charger switches the 
electronics off and resets the system directly into the 
default settings to avoid causing any damage. If you 
do not activate any settings, the system will remain 
in STANDBY mode. With the inverse connection of 
the output clamps the lED display „incorrect polari-
ty / fault“  6  lights up additionally. 

Q	 	Overheating protection

If the appliance becomes too hot during charging, 
the power output is automatically reduced. This 
protects the appliance from damage. 

Q	 	Maintenance and care

 Before you carry out any work 
  on the battery charger always pull the mains 

plug out of the mains socket.
	 	Do not under any circum-stances use solvents 

or other aggressive cleaning agents. 

The appliance is maintenance-free. 
	 	Switch off the appliance. 
	 	Clean the plastic surfaces of the device with  

a dry cloth. 

Q	 	Service

	 	  have your device  
repaired at the service centre or by 
qualified specialist personnel using 
original manufacturer parts only. This 
will ensure that your device remains safe to use.

Operation Operation / Maintenance and care / Service
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	 	  If the plug or lead 
needs to be replaced, always have 
the replacement carried out by the 
manufacturer or its service centre. This 
will ensure that your device remains safe to use.

Q	 	Warranty

The warranty for this appliance is for 3 
years from the date of purchase. The ap-
pliance has been manufactured with care 
and meticulously examined before deliv-
ery. Please retain your receipt as proof of 
purchase. In the event of a warranty claim, 
please make contact by telephone with our 
Service Department. Only in this way can 
a post-free despatch for your goods be 
assured.

The warranty covers only claims for material and 
maufacturing defects, but not for transport damage, 
for wearing parts or for damage to fragile compo-
nents, e.g. buttons or batteries. This product is for pri-
vate use only and is not intended for commercial use.

The warranty is void in the case of abusive and improper 
handling, use of force and internal tampering not carried 
out by our authorized service branch. Your statutory 
rights are not restricted in any way by this warranty.

The warranty period will not be extended by repairs 
made unter warranty. This applies also to replaced 
and repaired parts. Any damage and defects extant 
on purchase must be reported immediately after 
unpacking the appliance, at the latest, two days after 
the purchase date. Repairs made after the expiration 
of the warranty period are subject to payment.

GB
Service Great Britain
Tel.:   0871 5000 720  

(0,10 GBP/Min.)
e-mail:  kompernass@lidl.co.uk

IAn 74798

Ie
Service Ireland
Tel:   1890 930 034  

 (0,08 eUr/Min. (peak)  
0,06 eUr/Min. (off peak))

e-mail:  kompernass@lidl.ie

IAn 74798

Cy
Service Cyprus
Tel.: 8009 4409
e-mail: kompernass@lidl.com.cy

IAn 74798

Q	 	Disposal

  The packaging is wholly composed of envi-
ronmentally-friendly materials that can be 
disposed of at a local recycling centre.

  Do not dispose of electrical  
appliances in household waste.

In accordance with European Directive 2002 / 96 / EC 
on used electrical and electronic appliances and its 
implementation in national law, used power tools 
must be collected separately and recycled in an eco-
logically compatible manner. Please return the tool 
via the available collection facilities.

Information on options for disposing of electrical  
appliances after their useful life can be obtained 
from your local or city council.

Disposal of batteries
 As the end user you have a duty to  
recycle or properly dispose of all your 
used batteries. Batteries containing 

environmentally polluting substances are labelled 
with the adjacent symbols to indicate that they must 
not be disposed of with household refuse. The ab-
breviations for the critical heavy metals are: Cd = 
cadmium, Hg = mercury, Pb = lead

Disposal / Declaration of conformity / ManufacturerService / Warranty / Disposal
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Take exhausted batteries to a local authority appro-
ved disposal facility or back to the retailer. By doing 
this you will be complying with the legal requirements 
and making an important contribution to protecting 
the environment.

Q	 	Declaration of conformity /  
Manufacturer 

We, Kompernaß GmbH, the person responsible for 
documents: Mr Semi Uguzlu, Burgstr. 21, D-44867 
Bochum, Germany, hereby declare that this product 
complies with the following standards, normative 
documents and EU directives:

eC Low-Voltage Directive 
(2006 / 95 / eC)

electromagnetic Compatibility 
(2004 / 108 / eC)

Product designation:
Car battery charger UlG 3.8 A1

Date of manufacture (DOM): 10–2012
Serial number: IAn 74798

Bochum, 31.10.2012

Semi Uguzlu
- Quality Manager -

We reserve the right to make technical modifications 
in the course of product development.

Disposal / Declaration of conformity / ManufacturerService / Warranty / Disposal
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Φορτιστης μπαταριας αυτοκινητου 
ULG 3.8 A1

Q eισαγωγή

  Παρακαλούμε διαβάστε την οδηγία  
χρήσεως προσεκτικά και ανοίξτε επίσης 
τη σελίδα με τις απεικονίσεις. Φυλάξτε 

καλά την οδηγία χρήσεως και σε παράδοση σε τρί-
τους παραδώστε την μαζί.

Q	 	Χρήση σύμφωνη με  
τους κανονισμούς

Το UlTIMATE SPEED UlG 3.8 A1 είναι μία συ-
σκευή φόρτισης μπαταριών με φόρτιση διατήρησης, η 
οποία είναι κατάλληλη για φόρτιση και φόρτιση δι-
ατήρησης των παρακάτω συσσωρευτών (μπατα-
ριών) μολύβδου 6 V ή 12 V με διάλυμα ή ζελέ ηλε-
κτρολύτη:
•	 6	V:	Χωρητικότητα	από	1,2	Ah	έως	14	Ah
•	 12	V:	Χωρητικότητα	από	1,2	Ah	έως	14	Ah
•	 12	V:	Χωρητικότητα	από	14Ah	έως	120	Ah
Εκτός αυτών μπορείτε να ανανεώσετε τις εντελώς 
αποφορτισμένες μπαταρίες. Η συσκευή φόρτισης 
μπαταριών διαθέτει κύκλωμα προστασίας έναντι 

δημιουργίας σπινθήρων και υπερθέρμανσης. Κάθε 
μη σύμφωνη με τους κανονισμούς ή ακατάλληλη 
χρήση οδηγεί στην απώλεια της εγγύησης. Για βλά-
βες από χρήση μη σύμφωνη με τους κανονισμούς ο 
κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. Η 
συσκευή δεν προορίζεται για την επαγγελματική 
χρήση. 

Q	 Σύνολο αποστολής

Ελέγχετε αμέσως μετά την αποσυσκευασία το σύνολο 
αποστολής και τη συσκευή καθώς και όλα τα 
εξαρτήματα για φθορές. Μην θέτετε σε λειτουργία 
μια ελαττωματική συσκευή ή εξαρτήματα. 
1 Συσκευή φόρτισης UlTIMATE SPEED UlG 3.8 A1
2  Ακροδέκτες σύνδεσης γρήγορης επαφής  

(1 κόκκινος, 1 μαύρος)
1 Οδηγία χρήσης

Q	 Περιγραφή εξαρτημάτων

Βλέπε εικόνα A:
1   Ένδειξη lED (Ετοιμότητα)
2  „6 V“ Ένδειξη lED «Λειτουργία 1»
3   Ένδειξη lED «Λειτουργία 2»
4   Ένδειξη lED «Λειτουργία 3»

Σε αυτές τις οδηγίες χρήσης / συσκευής μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα 
παρακάτω εικονογράμματα:

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης! V~ Volt (εναλλασσόμενη τάση)

Προσέχετε τις προειδοποιητικές υπο-
δείξεις και τις υποδείξεις ασφαλείας! Κατηγορία προστασίας II

Προσοχή για ηλεκτροπληξία! 
Κίνδυνος ζωής!

Κατάλληλο μόνο για χρήση σε 
εσωτερικούς χώρους!

Κίνδυνος έκρηξης! Κρατήστε τα παιδιά μακριά από την 
ηλεκτρική συσκευή!

Κίνδυνος πυρκαγιάς! Απομακρύνετε τη συσκευασία και τη 
συσκευή φιλικά προς το περιβάλλον!

W Watt (Αποτελεσματική ισχύς)

Εισαγωγή / ΑσφάλειαΕισαγωγή
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5   Ένδειξη lED «Λειτουργία 4»
6     Ένδειξη lED «Σύνδεση αντίστροφης  

πόλωσης / Σφάλμα»
7   Ένδειξη lED «πλήρης φόρτιση» 
8    Ένδειξη lED «Διαδικασία φόρτισης ενεργή»
9  Q	 Πλήκτρο επιλογής «MODE»

Βλέπε εικόνα B:
10  Συσκευή φόρτισης
11  Καλώδιο τροφοδοσίας
12  Διατρήσεις στερέωσης
13   Καλώδιο σύνδεσης θετικού «+» πόλου  

(κόκκινο) συμπεριλ. βάση με δακτύλιο
14   Καλώδιο σύνδεσης αρνητικού «–» πόλου  

(μαύρο), συμπεριλ. βάση με δακτύλιο
15   Ακροδέκτης σύνδεσης θετικού «+» πόλου  

γρήγορης επαφής (κόκκινος), συμπεριλ.  
κόκκινη βίδα σταθεροποίησης

16   Ακροδέκτης σύνδεσης αρνητικού «–» πόλου 
γρήγορης επαφής (μαύρος), συμπεριλ. μαύρη 
βίδα σταθεροποίησης

Q	 Τεχνικά δεδομένα

Τάση εισόδου:  220–240 V ~ 50 / 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας: 60 W
Ανάστροφο ρεύμα*:  <5 mA (καμία είσοδος AC)
Ονομαστική  
τάση εξόδου:  6 V  / 12 V 
Ονομαστικό  
ρεύμα εξόδου:  0,8 A / 3,8 A
Τάση φόρτισης:  7,3 V ή 14,4 V ή 14,7 V
Ρεύμα φόρτισης:   0,8 A ± 10 % 

3,8 A ± 10 % 
Τύπος μπαταρίας:   6 V μπαταρία  

μολύβδου / οξέος  
1,2 Ah–14 Ah 
12 V μπαταρία  
μολύβδου / οξέος  
1,2 Ah–120 Ah

θερμοκρασία (τουλ.): 0°C
θερμοκρασία (μέγ.): 40°C
Είδος προστασίας 
περιβλήματος:  IP 65 (στεγανό από σκόνη, 

στεγανό σε ακτινοβολία 
νερού)

Κατηγορία προστασίας: II / 

  * =  Το ρεύμα επιστροφής είναι αυτό το οποίο η 
συσκευή φόρτισης καταναλώνει από τη μπα-
ταρία όταν δεν έχει συνδεθεί καθόλου ρεύμα 
δικτύου. 

Q	 Ασφάλεια

 Υποδείξεις ασφαλείας

  ΚίνΔΥνοΣ! Αποφεύγετε κίνδυνο ζωής και 
τραυματισμού από ακατάλληλη χρήση!

  ΠΡοΣοΧΗ! Μην λειτουργείτε τη συσκευή 
με φθαρμένο καλώδιο, καλώδιο δικτύ-
ου ή βύσμα. Τα φθαρμένα καλώδια δικτύου 
σημαίνουν κίνδυνο ζωής από ηλεκτροπληξία. 

J	 	Δίδετε το καλώδιο δικτύου σε περίπτωση φθοράς, 
για επιδιόρθωση μόνο από εξουσιοδοτημένο 
και εκπαιδευμένο προσωπικό! Σε περίπτωση 
επισκευής ελάτε σε επαφή με την υπηρεσία  
σέρβις της χώρας σας!

J	 	   ΠΡοΣΤΑΤΕΥθΕίΤΕ ΑΠο ΗλΕ-
ΚΤΡοΠλΗξίΑ! Χρησιμοποιείτε κατά 
τη σύνδεση της συσκευής φόρτισης 

  κατσαβίδι και μηχανικό κλειδί με λαβή με προ-
στατευτική μόνωση!

J	 	ΚίνΔΥνοΣ ΗλΕΚΤΡοΠλΗξίΑΣ! Όταν 
η μπαταρία είναι σταθερά συναρμολογημένη 
στο όχημα διασφαλίστε το γεγονός ότι το όχημα 
βρίσκεται εκτός λειτουργίας! Απενεργοποιήστε 
την ανάφλεξη και φέρτε το όχημα σε θέση 
στάθμευσης, με τραβηγμένο το χειρόφρενο 
(π.χ. επιβατικά οχήματα) ή δεμένο σκοινί (π.χ. 
ηλεκτροκίνητα σκάφη)! 

J	 	ΚίνΔΥνοΣ ΗλΕΚΤΡοΠλΗξίΑΣ! Απο-
συνδέστε τη συσκευή φόρτισης μπαταριών από 
το δίκτυο πριν κλείσετε ή ανοίξετε τις συνδέσεις 
με τη μπαταρία.

 -  Συνδέστε πρώτα τον ακροδέκτη, ο οποίος 
δεν είναι άμεσα συνδεδεμένος στο αμάξωμα. 
Συνδέστε τον άλλο ακροδέκτη μακριά από 
την μπαταρία και τον αγωγό βενζίνης στο 
αμάξωμα. Συνδέστε τη συσκευή φόρτισης 
μπαταριών στο ηλεκτρικό δίκτυο. 

 -  Αποσυνδέστε τη συσκευή φόρτισης μπαταριών 
μετά τη φόρτιση από το ηλεκτρικό δίκτυο. 
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Στη συνέχεια απομακρύνετε τους ακροδέκτες  
από το αμάξωμα. Κατόπιν απομακρύνετε 
τους ακροδέκτες από τη μπαταρία.

J	 	ΚίνΔΥνοΣ ΗλΕΚΤΡοΠλΗξίΑΣ! Πιάστε 
το συνδετικό καλώδιο πόλου („–“ και „+“) 
μόνο από τη μονωμένη περιοχή!

J	 	ΚίνΔΥνοΣ ΗλΕΚΤΡοΠλΗξίΑΣ! Πραγ-
ματοποιήστε τη σύνδεση στη μπαταρία και 
στην πρίζα του ηλεκτρικού δικτύου σε εντελώς 
προστατευμένη κατάσταση από υγρασία! 

J	 	ΚίνΔΥνοΣ ΗλΕΚΤΡοΠλΗξίΑΣ! Πραγ-
ματοποιήστε τη συναρμολόγηση, τη συντήρηση 
και τη φροντίδα συσκευής φόρτισης μπαταριών 
μόνο όταν δεν υπάρχει ρεύμα δικτύου!

J	 	ΚίνΔΥνοΣ ΗλΕΚΤΡοΠλΗξίΑΣ! Απο-
συνδέσετε μετά το τέλος της διαδικασίας φόρ-
τισης και συντήρησης, σε σταθερά συνδεδεμέ-
νη μπαταρία σε όχημα, πρώτα το συνδετικό 
καλώδιο αρνητικού πόλου (μαύρο) της συσκευ-
ής φόρτισης μπαταριών από τον αρνητικό πόλο 
μπαταρίας. 

J	 	   Μην αφήνετε τα μικρά παιδιά 
χωρίς επίβλεψη με τη συσκευή 
φόρτισης μπαταριών! Τα παιδιά

  δεν είναι σε θέση πάντα να εκτιμήσουν σωστά 
τους πιθανούς κινδύνους που επιφυλάσσονται 
κατά το χειρισμό ηλεκτρικών συσκευών. Τα παι-
διά πρέπει να βρίσκονται υπό την επίβλεψή σας, 
έτσι ώστε να διασφαλίζεται το γεγονός ότι δεν 
παίζουν με τη συσκευή.

J	 	Παιδιά ή άτομα, τα οποία έχουν ελλείψεις  
γνώσεων ή εμπειρίας σχετικά με το χειρισμό 
της συσκευής, ή είναι περιορισμένα στις σωμα-
τικές, κινητικές ή πνευματικές τους ικανότητες, 
δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη συσκευή  
χωρίς την επίβλεψη ή καθοδήγηση ενός ατό-
μου υπεύθυνου για την ασφάλειά τους.

J	 	   ΚίνΔΥνοΣ ΕΚΡΗξΗΣ! Προ-
στατευθείτε από αντίδραση 
έκρηξης οξύ-υδρικού αερίου! 

  Κατά τη φόρτιση και φόρτιση διατήρησης μπο-
ρεί να διαρρεύσει από τη μπαταρία υδρογόνο 
σε μορφή αερίων. Το οξύ-υδρικό αέριο είναι 
ένα εκρηκτικό μίγμα υδρογόνου και οξυγόνου 
σε μορφή αερίων. Κατά την επαφή με ελεύθερη 
φωτιά (φλόγες, έκρηξη ή σπινθήρες) ακολουθεί 
η λεγόμενη αντίδραση οξύυδρικού αερίου!  
Διεξάγετε την διαδικασία φόρτισης και διατή-

ρησης φόρτισης σε ένα χώρο προστατευμένο, 
με καλό εξαερισμό. Εξασφαλίστε ότι κατά τη 
διαδικασία φόρτισης και διατήρησης δεν θα 
υπάρχει ελεύθερη φωτιά (φλόγες, έκρηξη ή 
σπινθήρες)! 

J	 	   ΚίνΔΥνοΣ ΕΚΡΗξΗΣ ΚΑί 
ΠΥΡΚΑγίΑΣ! Διασφαλίστε το γε-
γονός ότι δεν μπορεί να λάβει χώρα 

  ανάφλεξη εκρηκτικών ή εύφλεκτων ουσιών π.χ. 
βενζίνης ή διαλυτικού, κατά τη χρήση της συ-
σκευής φόρτισης μπαταριών!

 ΕΚΡΗΚΤίΚΑ  
  ΑΕΡίΑ! ΑΠοΦΥγΕΤΕ ΤίΣ ΦλογΕΣ ΚΑί 

ΤοΥΣ ΣΠίνθΗΡΕΣ! Κατά τη διάρκεια φόρ-
τισης, φροντίστε για επαρκή αερισμό.

J	 	Τοποθετήστε τη μπαταρία κατά τη διαδικασία 
φόρτισης σε καλά αεριζόμενη επιφάνεια. Διαφο-
ρετικά, ίσως προκληθούν βλάβες στη συσκευή.

J	 	ΚίνΔΥνοΣ ΕΚΡΗξΗΣ! Διασφαλίστε το 
γεγονός ότι το συνδετικό καλώδιο θετικού πό-
λου δεν έρχεται σε επαφή με αγωγούς καυσίμου 
(π.χ. αγωγός βενζίνης)! 

  ΚίνΔΥνοΣ ΕγΚΑΥΜΑΤοΣ! Προστα-
τεύστε τα μάτια και το δέρμα σας από 
έγκαυμα μέσω οξέων (θυικό οξύ) κατά 
την επαφή με τη μπαταρία! Χρησιμοποιή-
στε προστατευτικά γυαλιά ανθεκτικά στα οξέα, 
ρουχισμό προστασίας και γάντια! Όταν τα  
μάτια ή η επιδερμίδα έχουν έρθει σε επαφή με 
θυϊκό οξύ, ξεπλύνετε το αντίστοιχο σημείο του 
σώματος με πολύ ρέον, καθαρό νερό και ανα-
ζητείστε αμέσως ένα γιατρό!

J	 	Αποφύγετε το ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα κατά 
τη σύνδεση της συσκευής φόρτισης μπαταριών 
στη μπαταρία. Συνδέετε το αρνητικό καλώδιο του 
αρνητικού πόλου αποκλειστικά στον αρνητικό 
πόλο της μπαταρίας ή στο αμάξωμα. Συνδέετε 
το καλώδιο σύνδεσης θετικού πόλου αποκλει-
στικά στον θετικό πόλο της μπαταρίας!

J	 	Εξασφαλίζετε πριν από τη σύνδεση ρεύματος 
δικτύου ότι το ρεύμα δικτύου είναι εξοπλισμένο 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές με γειωμένο  
ουδέτερο αγωγό 230 V ~ 50 Hz, σε ασφάλεια 
16 A και σε έναν διακόπτη FI (διακόπτης προ-
στασίας εσφαλμένου ρεύματος)! Διαφορετικά, 
ίσως προκληθούν βλάβες στη συσκευή.

J	 	Μην τοποθετείτε τη συσκευή φόρτισης 
μπαταριών κοντά σε φωτιά, θερμότητα ή 
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μακροχρόνια επίδραση θερμοκρασίας μεγα-
λύτερης των 50 °C! Όταν επικρατούν υψηλές 
θερμοκρασίες μειώνεται αυτόματα η ισχύς 
εξόδου της συσκευής φόρτισης μπαταριών.

J	 	Μην προκαλείτε βλάβες σε αγωγούς καυσίμου, 
ηλεκτρισμού, εγκατάστασης φρένου, υδραυλικού 
συστήματος, νερού ή κατά τη συναρμολόγηση 
συσκευής φόρτισης μπαταριών με βίδες! 
Διαφορετικά υφίσταται κίνδυνος για τη ζωή και 
πρόκλησης τραυματισμού!

J	 	Χρησιμοποιήστε τη συσκευή φόρτισης μπαταριών 
μόνο με τα συνημμένα, αυθεντικά εξαρτήματα.

J	 	Μην καλύπτετε τη συσκευή φόρτισης μπαταριών 
με αντικείμενα! Διαφορετικά, ίσως προκληθούν 
βλάβες στη συσκευή.

J	 	Προστατεύετε τις επιφάνειες επαφών ηλεκτρικών 
της μπαταρίας από βραχυκύκλωμα!

J	 	Χρησιμοποιήστε τη συσκευή φόρτισης μπαταριών 
μόνο για διαδικασία φόρτισης και διατήρησης 
μπαταριών μολύβδου 6 V- / 12 V (με διάλυμα ή 
ζελέ ηλεκτρολύτη) που δεν φέρουν βλάβες!  
Διαφορετικά, ίσως έρθετε αντιμέτωποι με υλικές 
φθορές.

J	 	Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής φόρτισης 
μπαταριών για διαδικασία φόρτισης και διατή-
ρησης όχι επαναφορτιζόμενων μπαταριών.  
Διαφορετικά, ίσως έρθετε αντιμέτωποι με υλικές 
φθορές.

J	 	Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή φόρτισης μπα-
ταριών για διαδικασία φόρτισης και διατήρησης 
κατεστραμμένης ή παγωμένης μπαταρίας!  
Διαφορετικά, ίσως έρθετε αντιμέτωποι με υλικές 
φθορές.

J	 	Ενημερωθείτε πριν από τη σύνδεση της συσκευής 
φόρτισης για τη συντήρηοη της μπαταρίας βάση 
της οδηγίας χρήσεως! Σε διαφορετική περίπτωση 
υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού και / ή κίνδυνος 
πρόκλησης βλάβης στη συσκευή.

J	 	Ενημερωθείτε πριν από τη σύνδεση της συσκευής 
φόρτισης σε μια μπαταρία, η οποία είναι συνε-
χώς συνδεδεμένη σε ένα όχημα, για την τήρηση 
της ηλεκτρικής ασφάλειας και τη συντήρηση, 
βάση της οδηγίας χρήσεως του οχήματος! 
Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος 
τραυματισμού και / ή κίνδυνος πρόκλησης 
βλάβης στη συσκευή.

J	 	Οταν δεν γίνεται χρήση αποσυνδέετε τη συσκευή 
φόρτισης από το ρεύμα δικτύου και για λόγους 

προστασίας του περιβάλλοντος! Λάβετε υπόψη 
σας ότι και η λειτουργία σε κατάσταση επιφυλακής 
καταναλώνει ρεύμα.

J	 	Επιδεικνύετε μεγάλη προσοχή και έχετε επίγνωση 
των πράξεών σας. Δράστε λογικά και μην βάζετε 
σε λειτουργία τη συσκευή φόρτισης μπαταριών 
όταν δεν είσαστε συγκεντρωμένοι ή όταν νοιώθετε 
ατονία.

Q	 Πλεονεκτήματα προϊόντος

Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για τη φόρτιση 
ποικιλίας μπαταριών SlA (σφραγισμένες μπαταρίες 
οξέων μολύβδου) οι οποίες χρησιμοποιούνται σε 
ΙΧ, μοτοσυκλέτες και κάποια άλλα οχήματα. Αυτές 
μπορεί να είναι π.χ. WET- (με υγρό ηλεκτρολύτη), 
GEl- (με ηλεκτρολύτη σε μορφή τζελ) ή μπαταρίες 
AGM (με απορροφητικά προστατευτικά ηλεκτρολύτη). 
Ένας ειδικός σχεδιασμός της συσκευής (ονομάζεται 
και “στρατηγική φόρτισης τριών βαθμίδων”) διευ-
κολύνει μια επαναφόρτιση της μπαταρίας έως και 
περίπου στο 100 % της χωρητικότητας της. 
Επίσης η μακροχρόνια σύνδεση μπαταρίας με τη 
συσκευή φόρτισης μπαταριών μπορεί να πραγμα-
τοποιηθεί με σκοπό να παραμένει σε άψογη πάντα 
κατάσταση.

Q	 Χειρισμός

 Αποσυνδέστε το 
  βύσμα δικτύου από την πρίζα πριν από όλες 

τις εργασίες στη συσκευή φόρτισης μπαταριών.
 ΚίνΔΥνοΣ 

  ΗλΕΚΤΡοΠλΗξίΑΣ! ΚίνΔΥνοΣ 
ΥλίΚΗΣ ΦθοΡΑΣ! ΚίνΔΥνοΣ 
ΤΡΑΥΜΑΤίΣΜοΥ! Βεβαιωθείτε ότι δεν 
χτυπάτε πάνω σε ηλεκτρικούς αγωγούς, αγωγούς 
αερίου ή αγωγούς νερού κατά το τρύπημα 
τοίχου με βίδες. Ελέγχετε ενδεχομένως με μία 
συσκευή ανίχνευσης αγωγών προτού τρυπήσετε 
τοίχο. 

j	 	Συναρμολογήστε τη συσκευή φόρτισης 
μπαταρίας εν ανάγκη πάνω σε ένα ταμπλό ή 
σε ένα τοίχο. Βιδώστε για το σκοπό αυτό δύο 
βίδες μέσα από τις διατρήσεις στερέωσης 12  
πάνω στο ταμπλό ή μέσα στον τοίχο.

Ασφάλεια / ΧειρισμόςΑσφάλεια
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Q	 Σύνδεση

j	 	Αποσυνδέετε πριν τη διαδικασία φόρτισης και 
διατήρησης σε μια συνεχώς συνδεδεμένη στο 
όχημα μπαταρία, πρώτα το καλώδιο σύνδεσης 
αρνητικού πόλου (μαύρο) του οχήματος από 
τον αρνητικό πόλο της μπαταρίας. Ο αρνητικός 
πόλος της μπαταρίας είναι κατά κανόνα συν-
δεδεμένος με το αμάξωμα του οχήματος.

j	 	Στη συνέχεια αποσυνδέστε το καλώδιο σύνδεσης 
θετικού πόλου (κόκκινο) του οχήματος από 
τον θετικό πόλο της μπαταρίας. 

j	 	Συνδέστε πρώτα τον ακροδέκτη ταχυεπαφής 
„+“ πόλου (κόκκινο) 15  της συσκευής φόρτι-
σης μπαταριών στον „+“ πόλο μπαταρίας 
(βλέπε εικ. C).

j	 	Συνδέστε τον ακροδέκτη ταχυεπαφής „–“ πόλου 
(μαύρο) 16  της συσκευής φόρτισης μπαταριών 
στον „–“ πόλο μπαταρίας (βλέπε εικ. C).

j	 	Συνδέστε το καλώδιο δικτύου 11  συσκευής 
φόρτισης μπαταριών σε πρίζα.

Q	 Αποσύνδεση

j	 	Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα δικτύου.
j	 	Αποσυνδέστε τον ακροδέκτη ταχυεπαφής „–“ 

πόλου (μαύρο) 16  από τον „–“ πόλο μπατα-
ρίας.

j	 	Αποσυνδέστε τον ακροδέκτη ταχυεπαφής „+“ 
πόλου (μαύρο) 15  από τον „+“ πόλο μπατα-
ρίας.

j	 	Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης θετικού πόλου 
του οχήματος πάλι στον θετικό πόλο της μπα-
ταρίας.

j	 	Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης αρνητικού  
πόλου του οχήματος πάλι στον αρνητικό πόλο 
της μπαταρίας.

Q	 Επιλογή λειτουργίας φόρτισης

Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικά είδη φόρτισης 
για τη φόρτιση διαφορετικών μπαταριών σε διαφο-
ρετικές θερμοκρασίες περιβάλλοντος. 
Σε σύγκριση με συνήθεις συσκευές φόρτισης μπα-
ταριών, αυτή η συσκευή διαθέτει μια ειδική λειτουργία 

για την εκ νέου χρήση μιας άδειας μπαταρίας /  
ενός συσσωρευτή. Μπορείτε να φορτίσετε πάλι 
πλήρως αποφορτισμένες μπαταρίες / συσσωρευτές. 
Μια ασφάλεια από εσφαλμένη σύνδεση και βρα-
χυκύκλωμα εξασφαλίζει την ασφαλή διαδικασία 
φόρτισης. Μέσω της ενσωματωμένης ηλεκτρονικής 
η συσκευή φόρτισης δεν τίθεται σε λειτουργία αμέ-
σως μετά τη σύνδεση της μπαταρίας αλλά μόνο 
αφότου έχει επιλεγεί μια λειτουργία φόρτισης. 

Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται σπινθήρες οι 
οποίοι συχνά εμφανίζονται κατά τη διαδικασία 
σύνδεσης. Επίσης η συσκευή φόρτισης μπαταριών 
ελέγχεται από μία εσωτερική ΜΜΥ (Μονάδα Μί-
κρο Υπολογιστή).

Q	 	Επαναρύθμιση / Διαγραφή 
ρυθμίσεων

Μετά τη σύνδεση στην παροχή ρεύματος η συσκευή 
τίθεται αυτόματα στην αρχική θέση και παραμένει 
στη λειτουργία STANDBY (Ετοιμότητας).

Q  Μετάβαση μεταξύ ειδών  
1, 2, 3 και 4

j	 	Πιέστε το πλήκτρο επιλογής MODE 9  διαδο-
χικά και ανάλογα με τις ανάγκες σας.  
Η συσκευή μεταβαίνει σε είδη φόρτισης με την 
παρακάτω σειρά: Ετοιμότητα , MODE 1 „6 V“, 
MODE 2 , MODE 3 , MODE 4  και 
ξεκινάει μετά τον επόμενο κύκλο.

ΥΠοΔΕίξΗ: Αν έχει συνδεθεί μπαταρία 12 V, δεν 
μπορείτε να επιλέξετε το είδος λειτουργίας 1 „6 V“. 
Αν έχει συνδεθεί μπαταρία 6 V, δεν μπορείτε να επι-
λέξετε το είδος λειτουργίας 2, 3 και 4 „12 V“ .

ΥΠοΔΕίξΗ: Όταν πιέζετε το πλήκτρο επιλογής 9  
η λειτουργία φόρτισης γυρίζει στην επόμενη λει-
τουργία και την διεξάγει. 

ΥΠοΔΕίξΗ: Όταν ωστόσο μια μπαταρία μετά 
από πλήρη φόρτιση, δεν απομακρύνεται από τη 
συσκευή φόρτισης, παραμένει στη λειτουργία δια-
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τήρησης, ακόμα και όταν ο χειριστής γυρίζει σε 
άλλη λειτουργία. Αυτό είναι χρήσιμο για να προ-
στατέψετε την πλήρως φορτισμένη μπαταρία από 
βλάβες.

Q	 λειτουργία 1 „6 V“ (7,3 V / 0,8 A)

Το είδος αυτό είναι κατάλληλο για φόρτιση μπατα-
ριών μολύβδου / οξέος 6 V με χωρητικότητα μικρότε-
ρη από 14 Ah. 

j	 	Πιέστε το πλήκτρο επιλογής MODE 9 , για να 
επιλέξετε τη λειτουργία 1. Μετά από διεξαγωγή 
αυτής της διαδικασίας ανάβει η αντίστοιχη  
ένδειξη lED „6 V“ 2 . Όταν στη συνέχεια δεν  
διεξάγετε καμία περαιτέρω διαδικασία, ενεργο-
ποιείται η ηλεκτρονική αυτόματα μαζί με την  
ένδειξη lED  8  και εκκινεί τη διαδικασία 
φόρτισης με (ένα ρεύμα) 0,8 A ± 10 %. Εάν η 
διαδικασία γίνει χωρίς προβλήματα η ένδειξη 
lED παραμένει  8  κατά τη διάρκεια της 
ροής φόρτισης αναμένη έως ότου η μπαταρία 
φορτιστεί στα 7,3 V / ± 0,25 V. Όταν η μπατα-
ρία έχει φορτιστεί πλήρως ανάβει η ένδειξη lED 

 7  και η ένδειξη lED  8  σβήνει. Η συ-
σκευή μεταβαίνει αυτόματα σε είδος διατήρησης.

Q	 	λειτουργία 2  „12 V“ 
(14,4 V / 0,8 A)

Το είδος αυτό είναι κατάλληλο για φόρτιση μπαταριών 
μολύβδου / οξέος 12 V με χωρητικότητα μικρότερη 
από 14 Ah. 

j	 	Πιέστε το πλήκτρο επιλογής MODE 9 , για να 
επιλέξετε τη λειτουργία 2. Μετά την πραγματο-
ποίηση της διαδικασίας αυτής ανάβει η αντί-
στοιχη ένδειξη φωτοδιόδου lED  3 . Αν δεν 
πραγματοποιήσετε άλλη διαδικασία, σταματάει 
το ηλεκτρικό σύστημα αυτόματα μαζί με την έν-
δειξη φωτοδιόδου lED  8  και ξεκινάει τη 
διαδικασία φόρτισης. Εάν η διαδικασία γίνει 
χωρίς προβλήματα η ένδειξη lED παραμένει 

 8  κατά τη διάρκεια της ροής φόρτισης 
αναμένη έως ότου η μπαταρία φορτιστεί. Όταν 

η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως ανάβει η ένδει-
ξη lED  7  και η ένδειξη lED  8  σβήνει. 
Η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα σε είδος δια-
τήρησης.

Q	 	λειτουργία 3  „12 V“ 
(14,4 V / 3,8 A)

Το είδος αυτό είναι κατάλληλο κυρίως για φόρτιση 
μπαταριών μολύβδου / οξέος 12 V με χωρητικότη-
τα μεγαλύτερη από 14 Ah κάτω από φυσιολογικές 
συνθήκες. 

j	 	Πιέστε το πλήκτρο επιλογής MODE 9 , για να 
επιλέξετε τη λειτουργία 3. Αν δεν πραγματοποι-
ήσετε άλλη διαδικασία, σταματάει το ηλεκτρικό 
σύστημα μαζί με την ένδειξη φωτοδιόδου lED 

 4  και ξεκινάει τη διαδικασία φόρτισης. 
Αν η διαδικασία ολοκληρωθεί χωρίς προβλήμα-
τα, παραμένει αναμμένη η ένδειξη φωτοδιόδου 
lED  8  κατά τη διάρκεια ολόκληρης της 
διαδικασίας φόρτισης, έως ότου φορτιστεί η 
μπαταρία. Όταν φορτιστεί πλήρως η μπαταρία, 
ανάβει η ένδειξη φωτοδιόδου lED  7  και 
σβήνει η ένδειξη φωτοδίοδου lED  8 . Η 
συσκευή μεταβαίνει αυτόματα σε είδος διατή-
ρησης.

Q  λειτουργία 4  „12 V“ 
(14,7 V / 3,8 A)

Το είδος αυτό χρησιμοποιείται για φόρτιση μπαταριών 
μολύβδου / οξέος 12 V με μεγαλύτερη χωρητικότητα 
από 14 Ah όταν επικρατεί ψύχος ή για τη φόρτιση 
ορισμένων μπαταριών AGM όχι μεγαλύτερων από 
14 Ah. 

j	 	Πιέστε το πλήκτρο επιλογής MODE 9  διαδο-
χικά για να καταλήξετε σε είδος 4. Αμέσως μόλις 
επιλέξετε το επιθυμητό είδος, ανάβει άμεσα η 
αντίστοιχη ένδειξη φωτοδιόδου lED  5 . Το 
ηλεκτρονικό σύστημα ενεργοποιείται μετά από 
καθορισμένη καθυστέρηση για την έναρξη της 
διαδικασίας φόρτισης, εφόσον δεν πραγματο-
ποιηθεί κάποια άλλη ενέργεια. Στο είδος αυτό, 
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το ρεύμα φόρτισης είναι ίδιο με αυτό σε „Είδος 3“. 
Αν η διαδικασία ολοκληρωθεί χωρίς προβλή-
ματα, ανάβει η ένδειξη φωτοδιόδου lED  8 , 
το ηλεκτρονικό σύστημα είναι ενεργό και παρα-
μένει στην κατάσταση αυτή, έως ότου φορτιστεί 
η μπαταρία. Όταν συμβεί αυτό, η συσκευή 
φόρτισης μεταβαίνει σε είδος λειτουργίας δια-
τήρησης μπαταρίας. Στο σημείο αυτό σβήνει η 
ένδειξη φωτοδιόδου lED  8  και ανάβει η 
ένδειξη φωτοδιόδου lED  7 , για να υπο-
δείξει την επίκαιρη κατάσταση. 

Q	 	Αναζωογόνηση / φόρτιση κενών 
(μεταχειρισμένων, υπερφορτι-
σμένων) μπαταριών 12 V

Όταν η συσκευή φόρτισης μπαταριών συνδεθεί σε 
μπαταρία και ξεκινήσει η διαδικασία φόρτισης, αυτή 
αναγνωρίζει αυτόματα την τάση της μπαταρίας. 
Γυρίζει στη λειτουργία φόρτισης παλμών όταν η τάση 
βρίσκεται στο πεδίο 7,5 V ± 0,5 έως 10,5 V ± 0,5 V.
Αυτή η διαδικασία φόρτισης παλμών συνεχίζεται 
έως ότου η τάση μπαταρίας ανέβει στα 10,5 V ± 
0,5 V. Αμέσως μόλις φτάσει στην κατάσταση αυτή, 
μεταβαίνει η συσκευή φόρτισης μπαταριών σε φυσι-
ολογικό είδος φόρτισης, το οποίο είχατε επιλέξει 
προηγουμένως. 
Τώρα μπορεί η μπαταρία να φορτιστεί γρήγορα και 
με ασφάλεια. Με αυτή τη διαδικασία μπορούν να 
φορτιστούν οι περισσότερες άδειες μπαταρίες και 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν πάλι. 

ΥΠοΔΕίξΗ: Κατά τη διάρκεια διαδικασίας παλ-
μικής φόρτισης αναβοσβήνει η ένδειξη lED  8 . 

Q	 	λειτουργία προστασίας  
συσκευής

Αμέσως μόλις εμφανιστεί μία διαφορετική κατάστα-
ση όπως βραχυκύκλωμα, σημαντική πτώση τάσης 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης, ανοιχτό 
κύκλωμα ή αναστροφή ακροδεκτών εξόδου, απε-
νεργοποιείται η συσκευή φόρτισης μπαταρίας και το 
σύστημα επαναφέρεται άμεσα σε αρχική κατάσταση, 
προς αποφυγή πρόκλησης βλαβών. 

Όσο δεν θέτετε τη συσκευή σε άλλη θέση, το σύστημα 
παραμένει στη λειτουργία STANDBY. Σε αντίστροφη 
σύνδεση των ακροδεκτών εξόδου ανάβει συμπλη-
ρωματικά η ένδειξη lED «Σύνδεση» αντίστροφης 
πόλωσης / Σφάλμα  6 .

Q Προστασία υπερθέρμανσης

Εάν η συσκευή ζεσταθεί πάρα πολύ κατά τη διαδι-
κασία φόρτισης, μειώνεται αυτόματα η απόδοση 
εξόδου. Αυτό προστατεύει τη συσκευή από πρό-
κληση βλάβης. 

Q	 Συντήρηση και φροντίδα

 Αποσυνδέστε το 
  βύσμα δικτύου από την πρίζα πριν από όλες 

τις εργασίες στη συσκευή φόρτισης μπαταριών.
J	 	Σε καμία περίπτωση μην χρησιμοποιείτε διαλυ-

τικά μέσα ή άλλα επιθετικά καθαριστικά μέσα. 

Η συσκευή δεν χρειάζεται συντήρηση. 
j	 	Απενεργοποιείστε τη συσκευή. 
j	 	Καθαρίζετε τις πλαστικές επιφάνειες της 

συσκευής με στεγνό πανί.

Q Σέρβις

J	 	  Αναθέστε την  
επιδιόρθωση της συσκευής σας σε 
υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών ή σε 
εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο και χρησι-
μοποιήστε μόνο αυθεντικά ανταλλακτι-
κά. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να διασφαλιστεί 
το γεγονός ότι διατηρείται το επίπεδο ασφάλειας 
της συσκευής.

J	 	  Αναθέστε την 
αντικατάσταση του βύσματος και του 
συνδετικού αγωγού πάντα στον κατα-
σκευαστή της συ σκευής ή στην υπηρε-
σία εξυπηρέτησης πελατών. Με τον τρόπο 
αυτό μπορεί να διασφαλιστεί το γεγονός ότι  
διατηρείται το επίπεδο ασφάλειας της συσκευής.
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Q	 	Εγγύηση

Έχετε για αυτή τη συσκευή 3 χρόνια εγγύ-
ηση από την ημερομηνία αγοράς. Η συ-
σκευή κατασκευάστηκε και ελέγχθηκε 
προσεκτικά πριν από την αποστολή. Πα-
ρακαλούμε φυλάξτε την απόδειξη ταμείου 
ως απόδειξη για την αγορά. Παρακαλούμε 
επικοινωνήστε τηλεφωνικά με την υπηρεσία 
σέρβις σε περίπτωση εγγύησης. Μόνο έτσι 
μπορεί να εξασφαλιστεί μια δωρεάν απο-
στολή του εμπορεύματός σας.

Η απόδοση εγγύησης ισχύει μόνο για σφάλματα 
υλικού ή κατασκευής, όχι όμως για ζημιές από τη 
μεταφορά, για εξαρτήματα φθοράς ή για βλάβες 
σε εύθραυστα εξαρτήματα, π.χ. διακόπτες ή συσ-
σωρευτές. Το προϊόν προορίζεται μόνο για την 
ιδιωτική και όχι για την επαγγελματική χρήση.

Σε περίπτωση κακής μεταχείρισης και ακατάλληλης 
χρήσης, σε χρήση βίας και σε παρεμβάσεις οι οποί-
ες δεν διεξήχθησαν από το εξουσιοδοτημένο μας 
τμήμα σέρβις, η εγγύηση παύει να ισχύει. Τα νομικά 
σας δικαιώματα δεν περιορίζονται μέσω αυτής της 
εγγύησης.

Ο χρόνος εγγύησης δεν επεκτείνεται μέσω της από-
δοσης εγγύησης. Αυτό ισχύει και για εξαρτήματα 
τα οποία έχουν αντικατασταθεί ή επισκευαστεί. 
Ενδεχόμενες ήδη υπάρχουσες κατά την αγορά, ζη-
μιές και ελλείψεις πρέπει να αναφέρονται αμέσως 
μετά την αποσυσκευασία, το αργότερο όμως δύο 
ημέρες μετά την ημερομηνία αγοράς. Επισκευές που 
εμφανίζονται μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης 
χρεώνονται.

Gr
Σέρβις Ελλάδα
Tel.:   801 5000 019 

(0,03 eUr/Min.)
e-mail: kompernass@lidl.gr

IAn 74798

Cy
Service Cyprus
Tel.: 8009 4409
e-mail: kompernass@lidl.com.cy

IAn 74798

Q	 Απόσυρση

  Η συσκευασία αποτελείται αποκλειστικά 
από υλικά που σέβονται το περιβάλλον. 
Αποσύρετέ τη με τη βοήθεια των κατά τό-
πους υπηρεσιών ανακύκλωσης.

  Μην πετάτε ποτέ ηλεκτρικές συ-
σκευές στα οικιακά απορρίμματα!

Σύμφωνα με Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002 / 96 / EC 
σχετικά με τις ηλεκτρονικές συσκευές και τις παλιές 
ηλεκτρονικές συσκευές και την αναφορά στο εθνικό 
δίκαιο θα πρέπει οι χρησιμοποιημένες ηλεκτρονικές 
συσκευές να συλλέγονται σε ξεχωριστό χώρο και να 
ανακυκλώνονται οικολογικά. Αποσύρετε τη συσκευή 
μέσω των προσφερόμενων υπηρεσιών συλλογής.

Για τις δυνατότητες απόσυρσης της άχρηστης 
συσκευής μπορείτε να απευθυνθείτε στην αρμόδια 
διοίκηση της κοινότητάς σας ή του δήμου σας.

Απόσυρση μπαταριών
 Εσείς ως τελικός καταναλωτής έχετε το 
νομικό καθήκον (κανονισμός περί μπατ-
αριών) να επιστρέφετε όλες τις μεταχει -

ρισμένες μπαταρίες. Μπαταρίες που περιέχουν 
βλαβερές ύλες φέρουν ως σήμανση τα παραπλεύρως 
σύμβολα, τα οποία υποδεικνύουν την απαγόρευση 
απόσυρσης με τα οικιακά απορρίμματα. Οι χαρακτη-
ρισμοί για τα σχετικά βαριά μέταλλα είναι: Cd = 
Κάδμιο, Hg = Υδράργυρος, Pb = Μόλυβδος

Αποσύρετε τις μεταχειρισμένες μπαταρίες σε αρμόδια 
υπηρεσία διάθεσης απορριμμάτων του δήμου σας 
ή της κοινότητάς σας, ή τις επιστρέφετε στον έμπορο.
Ετσι εκπληρώνετε τα νομικά καθήκοντα και συμβάλλετε 
σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος.
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Δήλωση Συμμόρφωσης / Κατασκευαστής

Q	 	Δήλωση συμμόρφωσης /  
Κατασκευαστής 

Εμείς, η εταιρία Kompernaß GmbH, υπεύθυνος 
εγγράφων: Κύριος Semi Uguzlu, Burgstr. 21, 
D-44867 Bochum, Γερμανία, δηλώνουμε με το πα-
ρόν ότι το προϊόν αυτό συμφωνεί με τα ακόλουθα 
πρότυπα, κανονιστικά έγγραφα και οδηγίες ΕΚ.

οδηγία περί χαμηλών συχνοτήτων Ε.Κ. 
(2006/ 95 / eC)

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 
(2004 / 108 / eC)

ονομασία προϊόντος:
Φορτιστης μπαταριας αυτοκινητου UlG 3.8 A1

Date of manufacture (DOM): 10–2012
Αριθμός σειράς: IAn 74798

Bochum, 31.10.2012

Semi Uguzlu
- Διαχειριστής ποιότητας -

Με επιφύλαξη τεχνικών τροποποιήσεων κατά την 
έννοια της περαιτέρω βελτίωσης.

Inhaltsverzeichnis
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Einleitung Einleitung / Sicherheit

kFz-Batterieladegerät ULG 3.8 A1

	 	einleitung

lesen Sie die Bedienungsanleitung auf-
merksam durch und klappen Sie dazu die 
Seite mit den Abbildungen aus. Bewahren 

Sie die Bedienungsanleitung gut auf und händigen 
Sie diese bei der Weitergabe an Dritte mit aus.

	 	Bestimmungsgemäße  
Verwendung

Das UlTIMATE SPEED UlG 3.8 A1 ist ein Batteriela-
degerät mit Pulserhaltungsladung, das zur Aufladung 
und Erhaltungsladung von folgenden 6 V- oder 12 V- 
Blei-Akkus (Batterien) mit Elektrolyt-lösung oder -Gel 
geeignet ist:
•	 6	V:	Kapazität	von	1,2	Ah	bis	14	Ah
•	 12	V:	Kapazität	von	1,2	Ah	bis	14	Ah
•	 12	V:	Kapazität	von	14	Ah	bis	120	Ah
Außerdem können Sie vollkommen entladene Batte-
rien regenerieren. Das Batterieladegerät verfügt über 
eine Schutzschaltung gegen Funkenbildung und 
Überhitzung. Jeder nicht bestimmungsgemäße oder 
unsachgemäße Gebrauch führt zum Garantieverlust. 

Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene 
Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das 
Gerät ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

	 	Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken 
den lieferumfang und das Gerät sowie alle Teile auf 
Beschädigungen. Nehmen Sie ein defektes Gerät 
oder Teile nicht in Betrieb. 
1 ladegerät UlTIMATE SPEED UlG 3.8 A1
2 Schnellkontakt-Anschlussklemmen 
 (1 rot, 1 schwarz)
1 Bedienungsanleitung

	 	Teilebeschreibung

siehe Abbildung A:
1    lED-Anzeige (Bereitschaft)
2  „6 V“ lED-Anzeige „Modus 1“
3   lED-Anzeige „Modus 2“
4   lED-Anzeige „Modus 3“
5   lED-Anzeige „Modus 4“
6   lED-Anzeige „verpolter Anschluss/Fehler“
7   lED-Anzeige „vollständig aufgeladen“ 
8   lED-Anzeige „ladevorgang aktiv“
9  Q	 	Auswahltaste „MODE“

In dieser Bedienungsanleitung / am Gerät werden folgende Piktogramme verwendet:

Bedienungsanleitung lesen! V~ Volt (Wechselspannung)

Warn- und Sicherheitshinweise 
beachten! Schutzklasse II

Vorsicht vor elektrischem Schlag!  
lebensgefahr! Nur zur Verwendung in Innenräumen!

Explosionsgefahr! Kinder vom Elektrogerät fernhalten!

Brandgefahr! Verpackung und Gerät 
umweltgerecht entsorgen!

W Watt (Wirkleistung)
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Einleitung Einleitung / Sicherheit

siehe Abbildung B:
10  ladegerät
11  Netzkabel
12  Befestigungsbohrungen
13  „+“-Pol-Anschlusskabel (rot), inkl. Ringschuh
14  „–“-Pol-Anschlusskabel (schwarz), inkl. Ringschuh
15   „+“-Pol-Schnellkontakt-Anschlussklemme (rot), 

inkl. roter Befestigungsschraube
16   „–“-Pol-Schnellkontakt-Anschlussklemme 

(schwarz), inkl. schwarzer Befestigungsschraube

	 	Technische Daten

Eingangsspannung: 220–240 V~ 50 / 60 Hz
leistungsaufnahme: 60 W
Rückstrom*:  < 5 mA (kein AC-Eingang)
Nennausgangs- 
spannung:  6 V  / 12 V 
Nennausgangsstrom:  0,8 A / 3,8 A
ladespannung:  7,3 V oder 14,4 V oder 14,7 V
ladestrom:   0,8 A ± 10 % 

3,8 A ± 10 % 
Batterietyp:   6 V-Blei–Säure–Batterie  

1,2 Ah–14 Ah 
12 V-Blei–Säure–Batterie  
1,2 Ah–120 Ah

Temperatur (min.): 0°C
Temperatur (max.): 40°C
Gehäuseschutzart:  IP 65 (staubdicht,  

strahlwassergeschützt)
Schutzklasse: II / 

  * =  Rückstrom bezeichnet den Strom, den das  
ladegerät aus der Batterie verbraucht, wenn 
kein Netzstrom angeschlossen ist. 

	 	Sicherheit

Sicherheitshinweise

  GeFAhr! Vermeiden Sie lebens- und Verlet-
zungsgefahr durch unsachgemäßen Gebrauch!

  VOrSIChT! Betreiben Sie das Gerät 
nicht mit beschädigtem kabel, netz-

kabel oder netzstecker. Beschädigte  
Netzkabel bedeuten lebensgefahr durch elekt-
rischen Schlag. 

	 	lassen Sie das Netzkabel im Beschädigungsfall 
nur von autorisiertem und geschultem Fachper-
sonal reparieren! Setzen Sie sich im Reparaturfall 
mit der Servicestelle Ihres landes in Verbindung!

	 	 SChüTzen SIe SICh VOr 
STrOMSChLAG! Verwenden Sie 
beim Anschluss des Batterieladege-

rätes Schraubendreher und Schraubenschlüssel 
mit schutzisoliertem Griff!

	 	STrOMSChLAGGeFAhr! Stellen Sie bei 
einer fest im Fahrzeug montierten Batterie sicher, 
dass das Fahrzeug außer Betrieb ist! Schalten Sie 
die Zündung aus und bringen Sie das Fahrzeug 
in Parkposition, mit angezogener Feststellbremse 
(z.B. PKW) oder festgemachtem Seil (z.B. Elek-
troboot)! 

	 	STrOMSChLAGGeFAhr! Trennen Sie das 
Batterieladegerät vom Netz, bevor Sie Verbin-
dungen zur Batterie schließen oder öffnen.

	 -  Schließen Sie die Anschlussklemme, die nicht 
an die Karosserie angeschlossen ist, zuerst an. 
Schließen Sie die andere Anschlussklemme 
entfernt von der Batterie und der Benzinleitung 
an die Karosserie an.  
Schließen Sie das Batterieladegerät erst  
danach an das Versorgungsnetz an. 

 -  Trennen Sie das Batterieladegerät nach dem 
laden vom Versorgungsnetz.  
Entfernen Sie erst danach die Anschlussklemme 
von der Karosserie. Entfernen Sie im Anschluss 
daran die Anschlussklemme von der Batterie.

	 	STrOMSChLAGGeFAhr! Fassen Sie die 
Pol-Anschlusskabel („–“ und „+“) ausschließlich 
am isolierten Bereich an!

	 	STrOMSChLAGGeFAhr! Führen Sie den 
Anschluss an die Batterie und an die Steckdose 
des Netzstroms vollkommen geschützt vor 
Feuchtigkeit durch! 

	 	STrOMSChLAGGeFAhr! Führen Sie die 
Montage, die Wartung und die Pflege des Bat-
terieladegerätes nur frei vom Netzstrom durch!

	 	STrOMSChLAGGeFAhr! Trennen Sie 
nach Beendigung des Auflade- und Erhaltungs-
ladevorgangs, bei einer ständig im Fahrzeug 
angeschlossenen Batterie, zuerst das Minus- 
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Pol-Anschlusskabel (schwarz) des Batterielade-
geräts vom Minus-Pol der Batterie. 

	 	 Lassen Sie kleinkinder und  
kinder nicht unbeaufsichtigt 
mit dem Batterieladegerät! 

Kinder können mögliche Gefahren im Umgang 
mit Elektrogeräten noch nicht einschätzen.  
Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicher-
zustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

	 	Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Per-
sonen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten 
physischen, sensorischen oder geistigen Fähig-
keiten oder mangels Erfahrung und / oder man-
gels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, 
sie werden durch eine für ihre Sicherheit zustän-
dige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr 
Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

	 	 exPLOSIOnSGeFAhr! Schützen 
Sie sich vor einer hochexplo-
siven knallgasreaktion!  

Gasförmiger Wasserstoff kann beim Auflade- 
und Erhaltungsladevorgang von der Batterie 
ausströmen. Knallgas ist eine explosionsfähige 
Mischung von gasförmigem Wasserstoff und 
Sauerstoff. Beim Kontakt mit offenem Feuer 
(Flammen, Glut oder Funken) erfolgt die so  
genannte Knallgasreaktion! Führen Sie den 
Auflade- und Erhaltungsladevorgang in einem 
witterungsgeschützten Raum mit guter Belüftung 
durch. Stellen Sie sicher, dass beim Auflade- 
und Erhaltungsladevorgang kein offenes licht 
(Flammen, Glut oder Funken) vorhanden ist! 

	 	 exPLOSIOnS- UnD BrAnD-
GeFAhr! Stellen Sie sicher, dass 
explosive oder brennbare Stoffe z.B. 

Benzin oder lösungsmittel beim Gebrauch des 
Batterieladegerätes nicht entzündet werden 
können!

 exPLOSIVe GASe!  
  FLAMMen UnD FUnken VerMeIDen! 

Während des ladens für ausreichende Belüftung 
sorgen.

	 	Stellen Sie die Batterie während des ladevor-
gangs auf eine gut belüftete Fläche. Andernfalls 
kann das Gerät beschädigt werden.

	 	exPLOSIOnSGeFAhr! Stellen Sie sicher, 
dass das Plus-Pol-Anschlusskabel keinen Kontakt 
zu einer Treibstoffleitung (z.B. Benzinleitung) hat! 

  VeräTzUnGSGeFAhr! Schützen Sie 
Ihre Augen und haut vor Verätzung 
durch Säure (Schwefelsäure) beim 
kontakt mit der Batterie! Verwenden Sie: 
säurefeste Schutzbrille, -bekleidung und -hand-
schuhe! Wenn Augen oder Haut mit der 
Schwefel säure in Kontakt geraten sind, spülen Sie 
die betroffene Körperregion mit viel fließendem, 
klarem Wasser ab und suchen Sie umgehend 
einen Arzt auf!

	 	Vermeiden Sie einen elektrischen Kurzschluss 
beim Anschluss des Batterieladegerätes an die 
Batterie. Schließen Sie das Minus-Pol-Anschluss-
kabel ausschließlich an den Minuspol der Bat-
terie bzw. an die Karosserie. Schließen Sie das 
Plus-Pol-Anschlusskabel ausschließlich an den 
Pluspol der Batterie!

	 	Stellen Sie vor dem Netzstromanschluss sicher, 
dass der Netzstrom vorschriftsmäßig mit 230 V~ 
50 Hz, geerdetem Nullleiter, einer 16 A Sicherung 
und einem FI-Schalter (Fehlerstromschutzschalter) 
ausgestattet ist! Andernfalls kann das Gerät 
beschädigt werden.

	 	Setzen Sie das Batterieladegerät nicht der Nähe 
von Feuer, Hitze und lang andauernder Tempe-
ratureinwirkung über 50 °C aus! Bei höheren 
Temperaturen sinkt automatisch die Ausgangs-
leistung des Batterieladegerätes.

	 	Beschädigen Sie bei der Montage des Batterie- 
ladegerätes keine leitungen für Treibstoff, Elek-
trizität, Bremsanlagen, Hydraulik oder Wasser 
mit Schrauben! Andernfalls droht lebens- und 
Verletzungsgefahr!

	 	Verwenden Sie das Batterieladegerät nur mit 
den gelieferten Originalteilen!

	 	Decken Sie das Batterieladegerät nicht mit  
Gegenständen ab! Andernfalls kann das Gerät 
beschädigt werden.

	 	Schützen Sie die Elektrokontaktflächen der  
Batterie vor Kurzschluss!

	 	Verwenden Sie das Batterieladegerät ausschließ-
lich zum Auflade- und Erhaltungsladevorgang 
von unbeschädigten 6 V- / 12 V-Blei-Batterien 
(mit Elektrolyt-lösung oder -Gel)! Andernfalls 
kann Sachbeschädigung die Folge sein.

	 	Verwenden Sie das Batterieladegerät nicht  
zum Auflade- und Erhaltungsvorgang von nicht  
 

Sicherheit / BedienungSicherheit
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wiederaufladbaren Batterien. Andernfalls kann 
Sachbeschädigung die Folge sein.

	 	Verwenden Sie das Batterieladegerät nicht zum 
Auflade- und Erhaltungsladevorgang einer  
beschädigten oder eingefrorenen Batterie! An-
dernfalls kann Sachbeschädigung die Folge sein.

	 	Informieren Sie sich vor dem Anschluss des la-
degerätes über die Wartung der Batterie anhand 
deren Bedienungsanleitung! Andernfalls besteht 
eine Verletzungsgefahr und / oder die Gefahr, 
dass das Gerät beschädigt wird.

	 	Informieren Sie sich vor dem Anschluss des  
ladegerätes an eine Batterie, die ständig in 
einem Fahrzeug angeschlossen ist, über die 
Einhaltung der elektrischen Sicherheit und  
Wartung anhand der Bedienungsanleitung des 
Fahrzeugs! Andernfalls besteht eine Verletzungs-
gefahr und / oder die Gefahr, dass Sachschäden 
entstehen.

	 	Trennen Sie das Batterieladegerät auch aus 
Umweltschutzgründen bei Nichtgebrauch vom 
Netzstrom! Bedenken Sie, dass auch der 
Standby-Betrieb Strom verbraucht.

	 	Seien Sie stets aufmerksam und achten Sie immer 
darauf was Sie tun. Gehen Sie stets mit Vernunft 
vor und nehmen Sie das Batterieladegerät nicht 
in Betrieb, wenn Sie unkonzentriert sind, oder 
sich unwohl fühlen.

	 	Produkteigenschaften

Dieses Gerät ist zum laden einer Vielfalt von SlA-
Batterien (versiegelter Bleisäure-Batterien) konzipiert, 
welche weitestgehend in PKWs, Motorrädern und 
einigen anderen Fahrzeugen verwendet werden. 
Diese können z.B. WET- (mit flüssigem Elektrolyt), 
GEl- (mit gelförmigem Elektrolyt) oder AGM-Batterien 
(mit Elektrolyt absorbierenden Matten) sein. Eine 
spezielle Konzeption des Gerätes (auch „Drei-Stufen-
lade-Strategie“ genannt) ermöglicht ein Wiederauf-
laden der Batterie bis auf fast 100 % ihrer Kapazität. 
Ferner kann ein langzeitanschluss der Batterie mit 
dem Batterieladegerät erfolgen, um diese möglichst 
immer in optimalem Zustand zu halten.

	 	Bedienung

 Ziehen Sie den Netzstecker 
  immer aus der Steckdose, bevor Sie Arbeiten 

am Batterieladegerät durchführen.
 STrOMSChLAGGeFAhr! 

  GeFAhr eIneS SAChSChADenS!  
VerLeTzUnGSGeFAhr! Vergewissern Sie 
sich, dass Sie nicht auf Strom-, Gas- oder Was-
serleitungen stoßen, wenn Sie Schrauben in die 
Wand bohren. Prüfen Sie ggf. mit einem leitungs-
sucher, bevor Sie in eine Wand bohren. 

	 	Montieren Sie das Batterieladegerät ggf. auf 
ein Brett oder an eine Wand. Schrauben Sie 
hierzu zwei Schrauben durch die Befestigungs-
bohrungen 12  auf das Brett oder in die Wand.

	 	Anschließen

	 	Trennen Sie vor dem Auflade- und Erhaltungs-
ladevorgang, bei einer ständig im Fahrzeug  
angeschlossenen Batterie, zuerst das Minus-
Pol-Anschlusskabel (schwarz) des Fahrzeugs 
vom Minus-Pol der Batterie. Der Minus-Pol der 
Batterie ist in der Regel mit der Karosserie des 
Fahrzeugs verbunden.

	 	Trennen Sie anschließend das Plus-Pol-An-
schlusskabel (rot) des Fahrzeugs vom Plus-Pol 
der Batterie.

	 	Klemmen Sie erst dann die „+“-Pol-Schnellkontakt- 
Anschlussklemme (rot) 15  des Batterieladegeräts 
an den „+“-Pol der Batterie (siehe Abb. C).

	 	Klemmen Sie die „–“-Pol-Schnellkontakt-An-
schlussklemme (schwarz) 16  an den „–“-Pol 
der Batterie (siehe Abb. C).

	 	Schließen Sie das Netzkabel 11  des Batterie-
ladegeräts an die Steckdose an.

	 	Trennen

	 	Trennen Sie das Gerät vom Netzstrom.
	 	Nehmen Sie die „–“-Pol-Schnellkontakt-An-

schlussklemme (schwarz) 16  vom „–“-Pol der 
Batterie.

	 	Nehmen Sie die „+“-Pol-Schnellkontakt-An-
schlussklemme (rot) 15  vom „+“-Pol der Batterie.

Sicherheit / BedienungSicherheit
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	 	Schließen Sie das Plus-Pol-Anschlusskabel des 
Fahrzeugs wieder an den Plus-Pol der Batterie an.

	 	Schließen Sie das Minus-Pol-Anschlusskabel 
des Fahrzeugs wieder an den Minus-Pol der 
Batterie.

	 	Lademodus auswählen

Sie können zum laden verschiedener Batterien bei 
unterschiedlicher Umgebungstemperatur aus ver-
schiedenen lademodi auswählen.  
Im Vergleich zu herkömmlichen Batterieladegeräten, 
verfügt dieses Gerät über eine spezielle Funktion 
zum erneuten Verwenden einer leeren Batterie /
eines Akkus. Sie können eine vollständig entladene 
Batterie / einen Akku wieder aufladen. Ein Schutz 
gegen Fehlanschluss und Kurzschluss gewährleistet 
den sicheren ladevorgang. Durch die eingebaute 
Elektronik setzt sich das Batterieladegerät nicht un-
mittelbar nach Anschluss der Batterie in Betrieb, sondern 
erst, nachdem ein lademodus ausgewählt wurde. 

Auf diese Weise werden Funken, die oftmals während 
des Anschlussvorgangs auftreten, vermieden. Des 
Weiteren wird das Batterieladegerät durch eine in-
terne MCU (Mikro-Computer-Einheit) gesteuert.

	 	reset / einstellungen löschen

Nach Anschluss an die Stromversorgung bringt sich 
das Gerät automatisch in die Grundstellung und 
bleibt im STANDBY-Betrieb.

	 	Umschalten zwischen Modus 1, 
2, 3 und 4

	 	Drücken Sie die Auswahltaste MODE 9  ent-
sprechend nacheinander.  
Das Gerät schaltet die lademodi in folgender 
Reihenfolge: Bereitschaft , MODE 1 „6 V“, 
MODE 2 , MODE 3 , MODE 4  und 
startet dann den nächsten Zyklus.

hInWeIS: Wird eine 12V-Batterie angeschlossen, 
ist MODE 1 „6V“ nicht wählbar. Wird eine 6V-Bat-

terie angeschlossen, ist MODE 2, 3 und 4 „12V“ 
nicht wählbar.

hInWeIS: Wenn Sie die Auswahltaste 9  drücken, 
schaltet der lademodus zum nächsten Modus und 
führt diesen aus.  

hInWeIS: Wenn jedoch eine Batterie nach voller  
ladung nicht vom Batterieladegerät abgeklemmt 
wird, verbleibt sie im Erhaltungslademodus, sogar 
wenn der Benutzer in einen anderen Modus schaltet. 
Dies ist nützlich, um die voll geladene Batterie vor 
Schäden zu schützen.

	 	Modus 1 „6 V“ (7,3 V / 0,8 A)

Dieser Modus eignet sich zum laden von 6 V-Blei-
Säure-Batterien mit einer Kapazität geringer als 14 Ah. 

	 	Drücken Sie die Auswahltaste MODE 9 , um 
Modus 1 auszuwählen. Nach Durchführung 
dieses Vorgangs leuchtet die entsprechende 
lED-Anzeige „6 V“ 2  auf. Wenn Sie anschlie-
ßend keinen weiteren Vorgang vornehmen, stellt 
sich die Elektronik automatisch zusammen mit 
der lED-Anzeige  8  an und startet den lade-
vorgang mit einem Strom von 0,8 A ± 10 %. 

  Verläuft der Vorgang ohne Probleme, bleibt die 
lED-Anzeige  8  während des gesamten 
ladeverlaufs sichtbar, bis die Batterie auf 7,3 V /  
± 0,25 V geladen ist. Wenn die Batterie vollstän-
dig aufgeladen ist, leuchtet die lED-Anzeige 

 7  und die lED-Anzeige  8  erlischt. 
Das Gerät wechselt nun automatisch in den  
Erhaltungslademodus.

	 	Modus 2  „12 V“ (14,4 V / 0,8 A)

Dieser Modus eignet sich zum laden von 12 V-Blei-
Säure-Batterien mit einer Kapazität geringer als 14 Ah. 

	 	Drücken Sie die Auswahltaste MODE 9 , um 
Modus 2 auszuwählen. Nach Durchführung 
dieses Vorgangs leuchtet die entsprechende 
lED-Anzeige  3  auf. Wenn Sie anschließend 
keinen weiteren Vorgang vornehmen, stellt sich 

BedienungBedienung
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die Elektronik automatisch zusammen mit der 
lED-Anzeige  8  an und startet den lade-
vorgang. Verläuft der Vorgang ohne Probleme, 
bleibt die lED-Anzeige  8  während des ge-
samten ladeverlaufs an, bis die Batterie geladen 
ist. Wenn die Batterie vollständig aufgeladen ist, 
leuchtet die lED-Anzeige  7  und die lED-
Anzeige  8  erlischt. Das Gerät wechselt 
nun automatisch in den Erhaltungslademodus.

	 	Modus 3  „12 V“ (14,4 V / 3,8 A)

Dieser Modus wird hauptsächlich zum laden von 
12 V-Blei-Säure-Batterien mit großer Kapazität von 
mehr als 14 Ah unter normalen Bedingungen ange-
wendet. 

	 	Drücken Sie die Auswahltaste MODE 9 , um 
Modus 3 auszuwählen. Wenn Sie anschließend 
keinen weiteren Vorgang vornehmen, stellt sich 
die Elektronik zusammen mit der lED-Anzeige 

 4  an und startet den ladevorgang.  
Verläuft der Vorgang ohne Probleme, bleibt die 
lED-Anzeige  8  während des gesamten 
ladeverlaufs an, bis die Batterie geladen ist. Wenn 
die Batterie vollständig aufgeladen ist, leuchtet 
die lED-Anzeige  7  und die lED-Anzeige 

 8  erlischt. Das Gerät wechselt nun auto-
matisch in den Erhaltungslademodus.

	 	Modus 4  „12 V“ (14,7 V / 3,8 A)

Dieser Modus wird zum laden von 12 V-Blei-Säure-
Batterien mit einer größeren Kapazität von mehr als 
14 Ah unter kalten Bedingungen oder zum laden ei-
niger AGM-Batterien von mehr als 14 Ah angewendet. 

	 	Drücken Sie die Auswahltaste MODE 9 , um 
Modus 4 auszuwählen. Sobald Sie den ge-
wünschten Modus ausgewählt haben, leuchtet die  
entsprechende lED-Anzeige  5  unmittelbar 
auf. Die Elektronik schaltet nach einer festge-
legten Verzögerung zum Beginn des ladevor-
gangs ein, wenn Sie keine weitere Handlung 
vornehmen. In diesem Modus ist der ladestrom 
der gleiche, wie in „Modus 3“. 

  Verläuft der Vorgang ohne Probleme, leuchtet 
die lED-Anzeige  8  auf, die Elektronik ist 
eingeschaltet und bleibt in diesem Zustand bis 
die Batterie geladen ist. Sobald dies erreicht ist, 
wechselt das Batterieladegerät in den Erhaltungs-
modus der Batterie. Nun erlischt die lED-Anzeige 

 8  und die lED-Anzeige  7  leuchtet, 
um den derzeitigen Status anzuzeigen. 

	 	Leere (verbrauchte, überladene) 
12 V Batterien regenerieren /  
aufladen

Wenn das Batterieladegerät an eine Batterie ange-
schlossen wird und den ladevorgang startet, erkennt 
es die Batteriespannung automatisch. Es wechselt 
in den Impulslademodus, wenn die Spannung im 
Bereich von 7,5 V ± 0,5 bis 10,5 V ± 0,5 V liegt.
Dieser Impulsladelauf wird fortgesetzt, bis die Bat-
teriespannung auf 10,5 V ± 0,5 V ansteigt. Sobald 
dieser Zustand erreicht ist, wechselt das Batteriela-
degerät in den normalen lademodus, den Sie zuvor 
ausgewählt haben. 
Nun kann die Batterie schnell und sicher aufgeladen 
werden. Mit diesem Verfahren lassen sich die meisten 
leeren Batterien wieder aufladen und können wieder 
verwendet werden.

hInWeIS: Während des Impulsladevorgangs 
blinkt die lED-Anzeige  8 . 

	 	Geräteschutzfunktion

Sobald eine abweichende Situation wie Kurzschluss, 
kritischer Spannungsabfall während des ladevor-
gangs, offener Stromkreis oder umgekehrter An-
schluss der Ausgangsklemmen auftritt, schaltet das 
Batterieladegerät die Elektronik aus und stellt das 
System unmittelbar in die Grundstellung zurück, um 
Schäden zu vermeiden.
Sofern Sie keine andere Einstellung vornehmen, bleibt 
das System im STANDBY-Betrieb. Bei umgekehrtem 
Anschluss der Ausgangsklemmen leuchtet zusätzlich 
die lED-Anzeige „verpolter Anschluss / Fehler“  6 .

BedienungBedienung



32 DE/AT/CH

	 	überhitzungsschutz

Sollte das Gerät während des ladevorgangs zu heiß 
werden, wird automatisch die Ausgangsleistung 
verringert. Dies schützt das Gerät vor Beschädigung. 

	 	Wartung und Pflege

 Ziehen Sie den Netzstecker 
  immer aus der Steckdose, bevor Sie Arbeiten 

am Batterieladegerät durchführen.
	 	Verwenden Sie keinesfalls lösungsmittel oder 

andere aggressive Reinigungsmittel.

Das Gerät ist wartungsfrei. 
	 	Schalten Sie das Gerät aus. 
	 	Reinigen Sie die Kunststoffoberflächen des  

Gerätes mit einem trockenen Tuch.  

	 	Service

	 	  Lassen Sie Ihr Gerät 
nur von qualifiziertem Fachpersonal 
und nur mit Originalersatzteilen  
reparieren. Damit wird sichergestellt, dass 
die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.

	 	  Lassen Sie den  
Austausch des netzsteckers oder der 
Anschlussleitung immer vom hersteller 
des elektrowerkzeugs oder seinem 
kundendienst ausführen. Damit wird  
sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerätes 
erhalten bleibt.

	 	Garantie

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga-
rantie ab kaufdatum. Das Gerät wurde 
sorgfältig produziert und vor Anlieferung 
gewissenhaft geprüft. Bitte bewahren Sie 
den kassenbon als nachweis für den kauf  
auf. Bitte setzen Sie sich im Garantiefall mit 
Ihrer Servicestelle telefonisch in Verbindung. 
nur so kann eine kostenlose einsendung 
Ihrer Ware gewährleistet werden.

Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fa-
brikationsfehler, nicht aber für Transportschäden, 
Verschleißteile oder für Beschädigungen an zer-
brechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Akkus. 
Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht 
für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behand-
lung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht 
von unserer autorisierten Service-Niederlassung 
vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. Ihre 
gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie 
nicht eingeschränkt.

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht 
verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte 
Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden 
und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken 
gemeldet werden, spätestens aber zwei Tage nach  
Kaufdatum. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende 
Reparaturen sind kostenpflichtig.

De
Service Deutschland
Tel.:  01805772033 

(0,14 eUr / Min. aus dem dt.  
Festnetz, Mobilfunk max.  
0,42 eUr / Min.) 

e-Mail: kompernass@lidl.de

IAn 74798

AT
Service Österreich
Tel.: 0820 201 222  
 (0,15 eUr/Min.)
e-Mail: kompernass@lidl.at

IAn 74798

Ch
Service Schweiz
Tel.:  0842 665566  

 (0,08 ChF/Min., Mobilfunk  
max. 0,40 ChF/Min.)

e-Mail: kompernass@lidl.ch

IAn 74798
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	 	entsorgung

 Die Verpackung besteht aus umwelt-
freundlichen Materialien, die Sie über die 
örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

 Werfen Sie elektrogeräte  
nicht in den hausmüll!

Gemäß Europäischer Richtlinie 2002 / 96 / EC 
über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung 
in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrogeräte 
getrennt gesammelt und einer umweltgerechten 
Wiederverwertung zugeführt werden.

Über Entsorgungsmöglichkeiten für ausgediente 
Elektrogeräte informieren Sie sich bitte bei Ihrer 
Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Batterieentsorgung
 Sie als Endverbraucher sind gesetzlich 
(Batterieverordnung) zur Rückgabe aller 
gebrauchten Batterien verpflichtet.

Schadstoffhaltige Batterien sind mit nebenstehenden 
Symbolen gekennzeichnet, die auf das Verbot der 
Entsorgung über den Hausmüll hinweisen. Die 
Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwer-
metall sind: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, 
Pb = Blei

Befördern Sie verbrauchte Batterien zu einer Entsor-
gungseinrichtung Ihrer Stadt oder Gemeinde, oder 
zurück zum Händler. Sie erfüllen damit die gesetz-
lichen Verpflichtungen und leisten einen wichtigen 
Beitrag zum Umweltschutz.

	 	konformitätserklärung /  
hersteller 

Wir, Kompernaß GmbH, Dokumentenverantwortlicher: 
Herr Semi Uguzlu, Burgstr. 21, D-44867 Bochum, 
Deutschland, erklären hiermit, dass dieses Produkt 
mit den folgenden Normen, normativen Dokumenten 
und EG-Richtlinien übereinstimmt:

niederspannungsrichtlinie 
(2006 / 95 / eC)

elektromagnetische Verträglichkeit 
(2004 / 108 / eC)

Typ / Gerätebezeichnung:
KFZ-Batterieladegerät UlG 3.8 A1

herstellungsjahr: 10–2012
Seriennummer: IAn 74798

Bochum, 31.10.2012

Semi Uguzlu
- Qualitätsmanager -

Technische Änderungen im Sinne der 
Weiterentwicklung sind vorbehalten.
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