
ROBOT PORNIRE



Citiți atent instrucțiunile înainte de folosire.

NOTĂ
Stingeți aparatul înainte de a-l scoate din priză.
În timpul încărcării există posibilitatea de a genera gaz inflamabil. 
Țineți departe de foc, scântei, ploaie, zăpadă, umezeală.
Cablul roșu corespunde terminalului pozitiv iar cablul negru corespunde terminalului negativ. 
Nu inversați cablurile.Nu folosiți fire sau cabluri uzate. 
Evitați să mișcați sau să loviți aparatul când încarcă. 
Înainte de încărcare curățați cu atențe bateria și verificați voltajul.

REGULI
În timpul încărcării curentul de încărcare se află pe tipul bateriei de stocare care în general 
e 10% din curentul maxim al bateriei.
Timp: în funcție de tipul bateriei de stocare.
Timpul de încărcare=curentul bateriei.
Adițional, cu trecerea timpului curentul de încărcare va scădea, așadar timpul actual de încărcare 
ar fi de ¼ față de timpul teoretic.
Acest aparat poate încărca simultan una sau mai multe baterii iar timpul de încărcare va crește.
Când încărcați bateriile vehiculelor, firele de încărcare trebuiesc date jos. 
Când porniți vehiculele: dacă porniți un motor mare e mai bine să faceți o încărcare rapidă de 
15 minute înainte. Când porniți un motor diesel încălziți bujiile înainte de pornite. 
Când conectați cablurile, cel roșu corespunde terminalului pozitiv iar cel negru 
corespunde terminalului negativ.

OPERAȚIUNI pentru Robot Pornire 230, 330, 430
    1. Alegeți voltajul corespunzător (12v sau 24v) și conectați corect cablurile de încărcare.
    2. Apăsați butonul 2 către CB și butonul 4 către MIN/MAX iar butonul 3 spre 
allow-charge sau 2 quick charge.
    3. Apăsați butonul 1 către I și începeți încărcarea.
    4. Când porniți motorul unui vehicul mai întâi apăsați butonul 2 spre START apoi butonul
1 către I, așteptați două minute iar apoi porniți motorul pentru 4-5 secunde. 
Dacă motorul nu pornește, așteptați 10 minute și repetați operațiunile.
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OPERAȚIUNI pentru Robot Pornire 230, 330, 430
    1. Alegeți voltajul corespunzător (12v sau 24v) și conectați corect cablurile de încărcare.
    2. Apăsați butonul 2 către CB și butonul 4 către MIN/MAX iar butonul 3 spre 
allow-charge sau 2 quick charge.
    3. Apăsați butonul 1 către I și începeți încărcarea.
    4. Când porniți motorul unui vehicul mai întâi apăsați butonul 2 spre START apoi butonul
1 către I, așteptați două minute iar apoi porniți motorul pentru 4-5 secunde. 
Dacă motorul nu pornește, așteptați 10 minute și repetați operațiunile.

OPERAȚIUNI pentru Robot Pornire 530, 630
    1. Alegeți voltajul corespunzător (12v sau 24v) și conectați corect cablurile de încărcare.
    2. Apăsați butonul 1, 2 sau 3 pentru încărcare lentă iar 4,5,6 pentru încărcare rapidă. 
Încărcarea rapidă durează de obicei 1 oră.
    3. Când porniți motorul, mai întâi apăsați butonul 1 START, așteptați 2 minute și porniți 
motorul pentru 4-5 secunde. Dacă motorul nu pornește așteptați 10 minute
și repetați operațiunea.
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