
LiFePO4 ĮKROVIKLIO NAUDOJIMO VADOVAS 

 

Įkroviklio savybės 

• Daugiapakopis įkrovimas 

• Pastovi srovė ir įtampa (CC ir CV) 

• Impulso pločio moduliacija (PWM) 

• Integruotas mikrovaldiklis (MCU) 

• Sinchroninis ištaisymas 

• LLC Rezonansas 

Saugumo informacija 

• NIEKADA nenaudokite įkroviklio su pažeistu maitinimo laidu ir pažeistais laidais. 

• NIEKADA nedėkite krovimo laidų, maitinimo laido ir įkroviklio ant šlapio paviršiaus. 

• NIEKADA neuždenkite įkroviklio ventiliacijos angos. 

• NIEKADA nenaudokite įkroviklio automobilyje. 

• NIEKADA nenaudokite įkroviklio degiose ir sprogiose vietose. 

• NIEKADA nebandykite prijungti įkroviklio šlapiomis rankomis arba ypač drėgnoje aplinkoje. 

• NIEKADA neardykite, netaisykite ir nemodifikuokite įkroviklio. 

• VISADA ištraukite įkroviklį iš kintamosios srovės lizdo prieš atlikdami bet kokią priežiūrą ar valymą. 

• VISADA prijunkite ir atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą suimdami už kištuko ir NEVILKITE PAČIO 

MAITINIMO LAIDO, kad sumažintumėte maitinimo laido pažeidimo riziką. 

• VISADA laikykite patalpoje, kai nenaudojate. 

• Įkrovimo metu VISADA laikykite įkroviklį švarioje ir vėdinamoje aplinkoje. 

 

Pakuotėje 

• Įkroviklis 

• Kabeliai 

• Vadovas 

Naudojimo instrukcija 

• Įsitikinkite, kad įkroviklis tvirtai prijungtas prie akumuliatoriaus. 



• Akumuliatoriui įsikrovus, įkroviklis automatiškai išsijungs. Jei įkroviklio nenaudojate, atjunkite maitinimo 

kabelį iš kintamosios srovės lizdo. 

• Kai kurie įkrovikliai nėra skirti suderinti su transporto priemone. 

• Įsitikinkite, kad įtampa iš kintamosios srovės lizdo atitinka įkroviklio reikalaujamą įtampą. 

• Atidžiai perskaitykite įkroviklio naudojimo vadovą prieš naudojimą. Mes nesame atsakingi už jokias 

netinkamas operacijas naudojant šį įkroviklį. 

Ribota garantija 

• Suteikiame 24 mėnesių garantiją. 

• Garantuojame, kad kiekvienas įkroviklis buvo išbandytas prieš išsiunčiant. 

• Jei įkroviklis pažeistas, nedelsdami kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. 

• Ši garantija taikoma tik įkrovikliui. Kitų gaminių keitimas ar taisymas apmokamas savininko sąskaita. 

Garantija negalioja, jei: 

• Praėjo garantinis laikotarpis. 

• Savininkas nesilaiko šio vadovo nurodymų. Žala atsirado dėl netinkamo naudojimo. 

• Nėra kvito ar sąskaitos faktūros. 

• Žala, atsiradusi dėl nenugalimos jėgos. 

 

GARANTINIS TALONAS 

 
Modelis:_________________________ Serijos Nr.:__________________ 

 
Savininkas:_________________________________________________________ 
(vardas, pavardė) 

 
Su šiuo vartotojo vadovu ir garantijos sąlygomis susipažinau: 

 
________________________ 
(parašas) 

 
Pardavimo data:_______________ 

 

 
Pardavėjas, antspaudas: 

 




