NAVODILA ZA MEGAPULSE
Kat. št. 25 01 79
MEGAPULSE je popolnoma avtomatski sistem za
vzdrževanje baterij, ki 24 ur na dan vzdržuje baterije,
preprečuje sulfatiranje in celo raztaplja.
MEGAPULSE ni polnilec!
Da dosežete najboljše možne rezultate, morate
MEGAPULSE trajno inštalirati na baterijo. Izjema so
lahko le DRYFIT baterije Golf-Caddy-a; tu lahko
priključni kabel MEGAPULSE-a povežete s kleščami
polnilca za baterije, tako da MEGAPULSE deluje le pri
polnjenju oz. pri vzdrževalnem polnjenju.
MEGAPULSE
• Občutno podaljša življenjsko dobo baterije
• Zmanjša čas polnjenja
• Ohranja kapaciteto oz. reaktivira zaradi sulfatiranja
neaktivno aktivno maso
• Preprečuje sulfatiranje
• Varuje okolje
Nastavitev:
Priključite črno/moder kabel (-) z obročnimi ušesi na
negativni pol baterije. Rdeči kabel (+) priključite na
pozitivni pol baterije. Prepričajte se, da je kabel
pravilno priključen!
Pri Golf-Caddy je priporočeno, da obročna ušesa
zamenjate s kabelskim čevljem z jezičkom za
priključitev drugega kabelskega čevlja (dosegljiv v
trgovinah z avtomobilskimi deli ali pri NOVITEC
GMBH). To v veliko primerih olajša priključitev
MEGAPULSE-a na krokodilske klešče.
Nepravilna priključitev ne izprazni baterije, le
preprečuje delovanje naprave.
Najbolje, da MEGAPULSE pritrdite z obojestranskim
lepilnim trakom ipd. na ustrezno mesto. Pazite, da se
kabli ne zapletejo.
Naprava deluje pri najnižji napetosti, pri tej napetosti
sveti kontrolna lučka. Pri izpraznjeni bateriji lahko
preteče več ur polnjenja, preden je dosežena ta
napetost.
Pri zunanjih polnilcih (viličarji, pometalni stroji, golf
caddy, itd.) preverite, če polnilec po priključitvi na
baterijo in vključitvi začne s polnjenjem. V redkih
primerih polnilec javi motnjo, baterija se ne napolni. V
tem primeru nam to sporočite.

Garancija:Za to napravo dajemo 1 letno garancijo.
Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti,
za katere je dokazano, da so posledica uporabe
materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških
napak. Pridržujemo si popravila, naknadne izboljšave,
dobavo nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene.
Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma
preneha pravica iz garancije:
• pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu
• pri
nestrokovnem
dodajanju
konstrukcijskih
sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so
stikala, potenciometri, vtiči itd.
• pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne
spadajo k aparatu
• pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
• pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
• pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi
malomarnega ravnanja
• pri defektih, ki nastanejo zaradi premostitve
varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk.
Baterije: Baterije ne spadajo v otroške roke. Baterije,
akumulatorje ter izdelke, ki imajo le-te vgrajene na
takšen način, da jih ni možno odstraniti, in so bili
kupljeni pri nas, lahko vrnete v našo trgovino ali jih
pošljete na naš naslov. Za te izdelke vam je na voljo
poseben zabojnik. Baterije in akumulatorji ne spadajo v
gospodinjske odpadke.
Garancijska Izjava: Garancija za vse izdelke razen
žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek,
ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni
vrnili popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare
zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z
izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz
garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na
naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta
66, 1290 Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske
poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu.
Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za
obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno.
Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d.,
Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

