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Οδηγίες χρήσης BBC6000 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 6Α, 12V, 120W, max. 80Ah 
 
Περίληψη 
Ο συγκεκριμένος τύπος φορτιστή είναι σχεδιασμένος για φόρτιση μπαταριών 6V και 12V καθώς και 
πολλαπλάσιων τους. Εξοπλισμένος με μικροτσίπ κάνει την φόρτιση εύκολη, γρήγορη και ασφαλέστερη. Ο 
συγκεκριμένος φορτιστής έχει ενσωματωμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας όπως προστασία από λανθασμένη 
πολικότητα, υπερφόρτωση, υπερθέρμανση και αποφυγή σπιθών. Χρησιμοποιώντας όλες αυτές τις προστασίες ο 
φορτιστής σας μπορεί να μετασχηματίσει το ρεύμα του δικτύου σας σε σταθερής τάσης ρεύμα για την καλύτερη 
φόρτιση της μπαταρίας σας. Ως εκ τούτου η σπάταλη ρεύματος και νερού για την φόρτιση της μπαταρίας σας 
μειώνετε κατά την διάρκεια της φόρτισης. Επίσης μειώνετε η υπερφόρτωση καθώς επίσης και η δημιουργία 
φυσαλίδων στην μπαταριά σας. Σαν αποτέλεσμα οι μπαταρίες σας αποκτούν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.  
 
Λειτουργίες. 
Σταθερής έντασης λειτουργία. 
Όταν η τάση της μπαταρίας σας είναι χαμηλότερη από την έξοδο του φορτιστή σας τότε ενεργοποιείτε η 
συγκεκριμένη λειτουργία και παρέχετε στην μπαταριά σας σταθερής έντασης ρεύμα. Σε αυτήν την λειτουργία 
Και μπαταριά και φορτιστής είναι υπό προστασία. 
 
Σταθερής τάσης λειτουργία. 
Σε αυτήν την λειτουργία υιοθετείτε η φόρτιση χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο φόρτισης PWM. Με την 
βοήθεια μικροεπεξεργαστών ρυθμίζετε η φόρτιση και αλλάζει πολύ γρηγορά η πολικότητα καθώς επίσης και η 
ένταση του ρεύματος μέχρι την πλήρη φόρτιση.  
 
Διαδοχική λειτουργία.  
Όταν η τάση της μπαταρίας πέφτει κάτω από ένα σημείο ο φορτιστής σας θα μπει σε διαδικασία διαδοχικής 
λειτουργίας μέχρι την φόρτιση της μπαταρίας σας. Αυτή η λειτουργία διατηρεί την μπαταριά σας φορτισμένη γη 
μεγάλο χρόνο. Μπορείτε να συνδέσετε τις μπαταρίες σας στον φορτιστή χρησιμοποιώντας αυτήν την λειτουργία 
για να τις διατηρείτε φορτισμένες.  
 
Προστασία. 
Προστασία υπερθέρμανσης.  
Ο φορτιστής θα απενεργοποιηθεί αυτόματα και δεν θα δίνει ρεύμα στην έξοδο όταν η θερμοκρασία στο 
εσωτερικό του ξεπεράσει τους 1050 C. Για να επαναφέρετε τον φορτιστή σας σε λειτουργική κατάσταση αφήστε 
τον να κρυώσει απενεργοποιημένος, χωρίς εξωτερική βοήθεια για περίπου 10 λεπτά.  
 
Προστασία βραχυκυκλώματος 
Σε περίπτωση βραχυκυκλώματος ο φορτιστής θα σταματήσει αυτόματα την παροχή ρεύματος και ένα ηχητικό 
σήμα θα ακουστεί από τον φορτιστή σας δυνατά. Μόλις συνδέσετε τον φορτιστή σας σωστά η διαδικασία της 
φόρτισης θα συνεχιστεί κανονικά. 
 
Προστασία σύνδεσης αντίθετης πολικότητας.  
Όταν συνδέετε ανάποδα την μπαταριά σας στον φορτιστή ο φορτιστής είναι σχεδιασμένος να απενεργοποιείτε 
και να μην παρέχει ρεύμα στην έξοδο του. Ένα ηχητικό σήμα θα ακουστεί δυνατό και μόλις γίνει σωστά η 
σύνδεση τότε θα δοθεί ρεύμα στην έξοδο του φορτιστή.  
 
Χαμηλής τάση προστασία.  
Όταν ο φορτιστής σας αντιληφθεί στη στην μπαταριά σας χαμηλότερη από 1,5 V τότε δεν θα ξεκινήσει την 
λειτουργία του και θα ηχήσει σήμα προειδοποιητικό για να αποφύγετε πιθανόν βλάβη στην μπαταριά σας από 
απότομη αύξηση της τάσης.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ! 

1. Επικίνδυνα υψηλή τάση βρίσκετε μέσα στον φορτιστή σας για αυτό προτείνετε η επισκευή του 
φορτιστή σας καθώς και η οποιαδήποτε επέμβαση να γίνει από εξουσιοδοτημένο συνεργάτη.  

2. Μην χρησιμοποιείτε τον φορτιστή σας σε περιβάλλον με βροχή ή με πολύ υψηλές θερμοκρασίες.  
3. Μην κλείνετε τις διόδους αέρα και μην χρησιμοποιείτε τον φορτιστή σας αν έχει σταματήσει η 

λειτουργία του ανεμιστήρα.  
4. Αποφύγετε την είσοδο νερού ή βροχής μέσα στον φορτιστή σας για να αποφύγετε οποιαδήποτε 

βλάβη.  
5. Μη εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί απαγορεύετε να επέμβουν στον φορτιστή σας είτε γη κάποια επισκευή 

είτε για κάποια τροποποίηση.  
 
 
Λειτουργία χρήσης.  
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1. Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι η μπαταριά που θέλετε να φορτίσετε μπορεί να συνδεθεί στον φορτιστή 
σας.  

2. Συνδέστε σωστά προσέχοντας την πολικότητα την μπαταριά σας.  
3. Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι θα συνδέσετε την πρίζα του φορτιστή σας σε σωστής τάσης πρίζα.  
4. Συνδέστε τον φορτιστή σας με την παροχή ρεύματος και ελέγξτε ότι ενεργοποιήθηκε η λυχνία ένδειξης 

λειτουργίας και ότι ο ανεμιστήρας του φορτιστή σας δουλεύει κανονικά.  
5. Αν ο φορτιστή σας δεν εκκινεί την λειτουργία του, από[συνδέστε τον αμέσως από την παροχή 

ρεύματος και την μπαταριά σας και ελέγξτε ότι τον έχετε συνδέσει σωστά.  
Προσοχή 
Για να διατηρήσετε την μακροζωία του φορτιστή σας και της μπαταρίας σας αποφύγετε να φορτίζετε μπαταρίες 
που είναι τελείως αποφορτισμένες. Αν φορτίσετε μια μπαταριά που είναι κάτω από τα 10 V θα κάνετε ζημιά 
στην μπαταριά σας.  
 
Σημείωση. 

1. Η φόρτιση μπαταρίας για πρώτη φορά μετρά την αγορά της πρέπει να γίνει μόνο υπό την επίβλεψη 
σας. Για να μην υπερφορτωθεί και βράσει η μπαταριά σας η φόρτιση θα πρέπει να σταματήσει. Η 
άνοδος της θερμοκρασίας της μπαταρίας και ο βρασμός είναι ενδείξεις ότι η μπαταριά σας έχει 
φορτιστεί πλήρως και ότι δεν χεριάζετε περεταίρω φόρτιση. 

2. Όταν ο φορτιστής σας λειτουργεί και φορτίζει μπαταριά ο ανεμιστήρας πρέπει να λειτουργεί  
3. Ο φορτιστής σας ρυθμίζει αυτόματα την ένταση του ρεύματος για την καλύτερη φόρτιση της 

μπαταρίας σας.  
Αντιμετώπιση προβλημάτων. 

Μετ. από μερικά λεπτά η ακόμα και λιγότερο χρόνο 
η μπαταριά φαίνεται φορτισμένη. 

1. Ελέγξτε αν έχει ενεργοποιηθεί η προστασία 
για υπερφόρτωση , βραχυκυκλώματος ή 
οποιαδήποτε άλλη προστασία.  

2. Υπάρχει πιθανότητα η μπαταριά σας να 
είναι πεθαμένη ή να είναι ήδη φορτισμένη 
(καλυτέρα να ελέγξετε τον φορτιστή σας 
συνδέοντας μια άλλη μπαταριά) 

3. Προσθέστε στην μπαταριά σας υγρά. 
4. Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι τα 

κροκοδειλάκια είναι σωστά συνδεδεμένα 
στην μπαταριά σας.   

Τα στοιχεία της μπαταρίας σας θερμαίνονται όταν 
φορτίζετε ή η μπαταριά σας δεν μπορεί να φορτιστεί 
πλήρως μετρά από μια μακριά φόρτιση 

1. Ελέγξτε αν υπάρχει βραχυκύκλωμα μέσα 
στην μπαταριά σας 

2. Υπάρχει διαρροή ρεύματος μεγαλύτερη 
των 0,3 Α στην μπαταριά σας.  

3. Κακής ποιότητας μπαταριά. 
4. Αντικαταστήστε την μπαταριά και 

δοκιμάστε ξανά. 

Ο φορτιστής σας συνεχόμενα ηχεί την σειρήνα ή 
αρνείται να δουλέψει πάρα το ότι τα καλώδια όλα 
είναι σωστά συνδεδεμένα. 

1. Ελέγξτε την μπαταριά για να δείτε αν 
υπάρχει χαμηλής τάσης προστασία 

2. Αντικαταστήστε την μπαταριά και ελέγξτε 
αν συνεχίζει να ηχεί η σειρήνα. 

3. Αφαιρέστε την μπαταριά και ελέγξτε αν 
συνεχίζει να ηχεί η σειρήνα. 

4. Ο φορτιστής σας έφτασε στο τέλος της 
ζωής του λόγο πολυκαιρινά η λόγο 
κάποιου βραχυκυκλώματος.  

 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Για μπαταρίες οι οποίες έχουν μείνει πολύ καιρό αχρησιμοποίητες ή έχουν ξεφορτώσει τελείως ο φορτιστής δεν 
θα καταφέρει να τις φορτίσει λόγο του ότι θα διαβάζει χαμηλό ρεύμα και δεν θα μπορεί να εκκινήσει την 
φόρτιση. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις συνδέστε την μπαταριά σας σε μια μεγάλη κατανάλωση και στον φορτιστή σας. Με 
αυτόν τον τρόπο το ρεύμα θα περάσει μέσα από την μπαταριά σας και θα την αναγεννήσει. Αφήστε τον 
φορτιστή σας σε αυτήν την κατάσταση για τουλάχιστον μια ώρα και μετρά προσπαθήστε να την φορτίσετε με 
την κανονική διαδικασία.  
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Μέθοδος φόρτισης  
Αυτόματη φόρτιση: Η τάση φόρτισης είναι 13,8 – 14,4 V  
Χειροκίνητη φόρτιση : Η μέγιστη τάση φόρτισης είναι 16 V 
 
Πλεονεκτήματα αυτόματης φόρτισης.  
Σε αυτήν την λειτουργία απλά συνδέετε τον φορτιστή με την μπαταριά και ξεκινάει η φόρτιση κανονικά. Η 
ένταση του ρεύματος και η τάση ρυθμίζετε από μονή της καθώς επίσης και μόλις φτάσει η μπαταριά σε πλήρη 
φόρτιση σταματάει αυτόματα. Συστήνετε για τις περισσότερες φορτίσεις που θέλετε να κάνετε και είναι η πιο 
εύκολη και ασφαλής μέθοδος φόρτισης μπαταριών.  
 
Πλεονεκτήματα χειροκίνητης φόρτισης.  
Όταν φορτίζετε μεταχειρισμένες μπαταρίες, μπαταρίες παγωμένες ή μπαταρίες σχετικά μικρής χωρητικότητας. 
Επίσης σε περιπτώσεις που λόγο εσωτερικού βραχυκυκλώματος η μπαταριά εμφανίζετε φορτισμένη κατά την 
διάρκεια της αυτόματης λειτουργίας του φορτιστή σας. 
Η χειροκίνητη φόρτιση είναι ενδεδειγμένη σε τέτοιες περιπτώσεις.  Παρόλα αυτά η παρακολούθηση και ο 
έλεγχος σε περιπτώσεις χειροκίνητης ρύθμισης είναι υποχρεωτικός για να αποφύγετε περιπτώσεις ατυχημάτων. 
Σταματήστε την λειτουργία της φόρτισης αν αντιληφθείτε αύξηση της θερμοκρασίας στην μπαταριά σας.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Τον χειμώνα σε θερμοκρασίες κάτω τον 00 C, σας συνιστούμε να φορτίζετε την μπαταριά σας στην 
αυτόματη ρύθμιση μέχρι να δείξει γεμάτη και μετρά στην χειροκίνητη για μίση με μια ώρα. Αυτό θα κρατήσει 
την μπαταριά σας στην καλύτερη δυνατόν κατάσταση.  
 
Εγκατάσταση.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Εγγύηση 
Αυτό το μηχάνημα είναι ένα προϊόν ποιότητας. Είναι σχεδιασμένο σε συμμόρφωση με τα σύγχρονα τεχνικά 
πρότυπα και κατασκευασμένο με καλά και ποιοτικά υλικά. 
Η περίοδος εγγύησης είναι 24 μήνες και ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς που επιβεβαιώνεται από την 
απόδειξη αγοράς. Κατά το χρόνο της εγγύησης όλα τα λειτουργικά προβλήματα παρόλο την καλή λειτουργία 
του μηχανήματος και τα οποία προκύπτουν από ελαττώματα του εργαλείου θα επισκευάζονται από το 
εξουσιοδοτημένο σέρβις μας. 
Η εγγύηση καλύπτει την επισκευή και την αλλαγή ελαττωματικών μερών με καινούρια ανταλλακτικά χωρίς 
χρέωση. Τα παλιά ανταλλακτικά θα ανήκουν σε εμάς. Η αλλαγή ανταλλακτικών ή η επισκευή του μηχανήματος 
δεν θα παρατείνουν το χρόνο εγγύησης ούτε σηματοδοτούν την εκκίνηση καινούριου χρόνου εγγύησης για το 
μηχάνημα. Δεν θα ξεκινάει καινούριος χρόνος εγγύησης για ανταλλακτικά τα οποία τοποθετούνται. Δεν 
μπορούμε να δώσουμε εγγύηση για ζημιές και ελαττώματα του μηχανήματος που έχουν προκύψει από 
υπερφόρτωση, ακατάλληλη χρήση και σέρβις. 
Αυτό ισχύει και για την μη συμμόρφωση στις οδηγίες χρήσης και της εγκατάστασης ανταλλακτικών και 
αξεσουάρ που δεν περιλαμβάνονται στην γκάμα των προϊόντων μας. Σε περίπτωση αλλαγών ή ρυθμίσεων του 
μηχανήματος από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό η εγγύηση παύει να ισχύει. 
Παρακαλούμε να μας στείλετε τα μηχανήματά σας έχοντας πληρώσει τα μεταφορικά. 
Δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να παραλάβουμε μηχανήματα που δεν έχουν πληρωμένα τα μεταφορικά τους. 
Η εγγύησης δεν καλύπτει τα αναλώσιμα ανταλλακτικά. 
Εάν θέλετε να παραγγείλετε ανταλλακτικά, να αναφέρετε προβλήματα ή να ζητήσετε την εγγύηση σας 
παρακαλώ επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας. 
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