Instalace
Černý / modrý kabel (-) s kulatým očkem připojte
na záporný pól. Červený kabel (+) připojte na kladný
pól. Ujistěte se, zda jsou kabely správně připojeny!

Pulzní regenerátor olověných
autobaterií Megapulse

U automobilu se připojuje zařízení zpravidla tak,
že kulaté očko se spojí s patkou kabelu páskou
na svorku druhého kabelového oka (k dostání
v obchodech s autodíly). To ve mnoha případech
usnadňuje připojení MEGAPULSu na svorku nabíječky.
Nesprávné připojení nevybíjí baterii,
pouze zabraňuje funkci přístroje.
Připevněte MEGAPULS nejlépe oboustrannou
lepicí páskou na vhodné místo. Dejte pozor,
aby nepřekážela nadměrná délka kabelu.
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Pokud je zařízení v provozu od nejnižších napětí, od tohoto napětí svítí kontrolka. U vybité baterie
může trvat nabíjení několik hodin, dokud tohoto napětí nedosáhne a nezačne vysílat impulzy.
Vyzkoušejte, u vnějších nabíjecích zařízení, zda nabíjení po připojení na svorku baterie a zapnutí
započne! Ve vzácných případech hlásí nabíjecí zařízení poruchu, takže baterie nebude nabíjena.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění
Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do pulzního
regenerátoru. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti,
nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím a otřesům. Tento výrobek a jeho příslušenství
nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový
materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.
Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup regenerátoru olověných autobaterií.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku
do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste
jim odevzdali i tento návod.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné
prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky
mohly poškodit povrch a pouzdro zařízení.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Recyklace

Účel použití
MEGAPULS je plně automatický systém údržby baterie, který 24 hodin denně baterii zabraňuje
sulfataci baterie a dokonce ji odstraňuje.

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů‚
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných
zákonných ustanovení.
Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

MEGAPULS není nabíječka!
Pro dosažení co možná nejlepších výsledků musí být MEGAPULS permanentně připojen k baterii.
Výjimkou může být baterie z Golf Caddy; v tomto případě může být MEGAPULS spojený se svorkou
nabíječky baterií, takže MEGAPULS působí při nabíjení, resp. při údržbě autobaterie.

Vlastnosti
- výrazně prodlužuje život baterie
- snižuje dobu nutnou k nabití baterie
- obnovuje kapacitu resp. opět reaktivuje díky oxidaci neaktivní náplň
- zabraňuje sulfataci
- šetří životní prostřední
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