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1. Συνιστάται η φόρτιση των
μπαταριών όταν το λαμπάκι του
δείκτη είναι περίπου στη μέση
ΠΡΟΣΟΧΗ : ΔΕΝ ΑΦΗΝΟΥΜΕ
ΠΟΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΝΑ
ΑΔΕΙΑΣΟΥΝ ΕΝΤΕΛΩΣ !

2. Πριν ξεκινήσετε την φόρτιση
βεβαιωθείτε ότι ο κεντρικός
διακόπτης είναι στην θέση OFF και
το κλειδί στη θέση OFF.

3. Η φόρτιση γίνεται συνδέοντας
το καλώδιο με πρίζα 230V 

(τουλάχιστον 16Α) και στην ειδική
υποδοχή του οχήματος. Μόλις
συνδεθεί το καλώδιο με πρίζα
230V θα ανάψει το κόκκινο
λαμπάκι πάνω στο φις, σημαίνει
ότι υπάρχει ρεύμα στο καλώδιο. 

4. Μετά από λίγο ο φορτιστής θα
ξεκινήσει τη λειτουργία του. Η
πλήρη φόρτιση διαρκεί 8 έως 10 

ανάλογα με το βαθμό εκφόρτισης
των μπαταριών.
ΠΡΟΣΟΧΗ : ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΜΕ
ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΕΣ
ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ !

5. Ο δείκτης φόρτισης λειτουργεί μόνο κατά τη φόρτιση και σημαίνει :

ΚΟΚΚΙΝΟ - Μπαταρίες σχεδόν άδειες
ΚΙΤΡΙΝΟ - Μπαταρίες μερικώς φορτισμένες
ΠΡΑΣΙΝΟ - Μπαταρίες πλήρως φορτισμένες, μπορείτε να τερματίσετε την φόρτιση

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡΩΝ
• Ελέγχουμε τη στάθμη υγρών σε κάθε στοιχείο σε όλες τις μπαταρίες τουλάχιστον κάθε 15 ημέρες
• Τα υγρά θα πρέπει να καλύπτουν την εσωτερική πλάκα κατά 2 cm περίπου.

• Αν χρειάζεται συμπληρώνουμε με απεσταγμένο/απιονισμένο νερό και μόνο.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

• Ελέγχουμε οπτικά τους πόλους κάθε μπαταρίας, αν υπάρχει μεγάλη συσσώρευση αλάτων καθαρίζουμε
προσεκτικά με ειδική βούρτσα και ψεκάζουμε τους πόλους με ειδικό προστατευτικό σπρέι.

• Ελέγχουμε τα καλώδια και τις συνδέσεις των μπαταριών, επισκευάζουμε σε περίπτωση φθοράς ή
χαλαρού καλωδίου ακροδέκτη. 

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΝΤΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ OFF ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

• Πριν αφήσετε το όχημα για περίοδο μη λειτουργίας συνιστάται έντονα να κάνετε μια πλήρη φόρτιση και
να βάλετε το κλειδί και τον κεντρικό διακόπτη στις θέσεις OFF.

• Συνιστάται μια πλήρη φόρτιση του οχήματος και έλεγχος υγρών μπαταριών κάθε 30 ημέρες τουλάχιστον.


