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90/30/5A ИНТЕЛИГЕНТНО ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО ЗА 

АКУМУЛАТОРИ       

================================================== 

Спецификация 

Зарежда-------------12V LEAD ACID, AGM, GEL, VRLA акумулатори 

(Не се включват незареждаеми акумулатори) 

Вход-------------------------------------- 220-240 VAC 5A/50Hz 

Изходен заряден режим--------------- 5 AMPS и 30 AMPS 

Запалване на двигател----------------------------- 90 AMPS 

 (Време за охлаждане след всяко палене: най-малко 3 минути) 

(Непрекъснато време за палене: 0 - 5 секунди) 

Изходен режим на поддръжка---- Импулсно зареждане 

Проводници--------------------------------------------- 183 CM 

Размер--------------------------20 (Д) X 20 (Ш) X 13 (В) CM  

Тегло----------------------------------------------------------- 6 КГ 

 

 

 



RC530E 90/30/5A СТАРТЕРНО ЗАРЯДНО 

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: 

1. ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ. ТОВА РЪКОВОДСТВО СЪДЪРЖА ВАЖНИ 

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И РАБОТА С УСТРОЙСТВОТО ЗА 

ЗАРЕЖДАНЕ/ ПОДДРЪЖКА НА АКУМУЛАТОРИ МОДЕЛ RC530E. 

2. Използвайте RC530E само на 12-волтови LEAD ACID, AGM, GEL и VRLA 

акумулатори. Да не се използва за зареждане на батерии с други напрежения и от други 

типове (СУХИ АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ, НИКЕЛ-КАДМИЕВИ, НИКЕЛ-МЕТАЛ 

ХИДРИДНИ и т.н.), които често се срещат в малките домакински уреди. Това може да 

предизвика пръсване на зарядното устройство RC530E и акумулаторите, което да 

причини увреждане или нараняване на хора и имущество.   

3. Не излагайте RC530E на пряка слънчева светлина, дъжд или сняг. 

4. Не използвайте RC530E с акумулатори, които се използват или са свързани. Ако е 

необходимо, махнете акумулаторите от превозното средство и ги отнесете до място с 

правилно свързан RC530E. 

5. Не използвайте с RC530E допълнителни елементи, които не са препоръчани. 

Непрепоръчаните допълнителни елементи могат да доведат до нараняване, токов удар 

или пожар и отпадане на гаранцията. 

6. За да се намали риска от повреда на електрическия щепсел или кабел, издърпвайте 

щепсела, а не кабела, когато разкачвате зарядното. 

7. Не трябва да се използва удължител, освен ако това не е абсолютно необходимо. 

Използването на неподходящ удължител може да доведе до опасност от пожар и токов 

удар. 

8. Не използвайте зарядното устройство с повреден кабел или щепсел – незабавно 

подменете кабела или щепсела. 

9. Не използвайте зарядното устройство, ако е било ударено силно, изпускано или 

повредено по какъвто и да било друг начин; занесете го на квалифициран сервизен 

служител. 

10. Не разглобявайте зарядното устройство; занесете го на квалифициран сервизен 

служител, когато има необходимост т поправки или обслужване. Неправилното 



сглобяване може да доведе до риск от токов удар или пожар 

11. За да предотвратите нараняване при почистване или поддръжка, разкачете всички 

акумулатори и ги преместете, за да освободите достъпа до устройството. Изключете 

RC530E от контакта на стената. Използвайте леко навлажнено парче, за да почистите 

корпуса и комплектите с проводници. Да не се използват разтворители или сапун. 

12. Поставете захранващите кабели на място, където няма да ги настъпите, да се препънете 

или да ги подложите на напрежение от никакъв тип. 

13. За подмяна на предпазителите се свържете с дистрибуторите за подмяна. Всякакви 

промени или неправилно сглобяване може да доведе до пожар или токов удар и 

отпадане на гаранцията. 

14. Никога не се опитвайте да зареждате замръзнал акумулатор. Оставете акумулатора да 

достигне стайна температура преди да свържете. Препоръчителния работен диапазон е 

0℃ до 50℃ околна температура.  

15. Никога не използвайте RC530E в или на лодка или друг воден съд. Трябва да махнете 

акумулатора от лодката или водния съд и да заредите акумулатора на място с правилно 

инсталирано устройство RC530E. 

16. Не монтирайте RC530E, където ще бъде изложен на влага или суров климат или в 

близост до възпламеними материали като отпадъци, запалими течности или изпарения. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - РИСК ОТ ВЗРИВООПАСНИ ГАЗОВЕ 

1. РАБОТАТА В БЛИЗОСТ ДО ОЛОВНО-КИСЕЛИНЕН АКУМУЛАТОР Е ОПАСНА. 

АКУМУЛАТОРИТЕ ГЕНЕРИРАТ ВЗРИВООПАСНИ ГАЗОВЕ ПРИ НОРМАЛНАТА 

РАБОТА НА АКУМУЛАТОРА. ПОРАДИ ТАЗИ ПРИЧИНА, ОТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНА 

ВАЖНОСТ Е ВСЕКИ ПЪТ ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ СВОЯ RC530E ДА ПРОЧЕТЕТЕ 

ТОВА РЪКОВОДСТВО И ДА СЛЕДВАТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ТОЧНО. 

 

2. За да намалите риска от взривяване на акумулатора, следвайте тези инструкции и 

публикуваните такива от производителя на акумулатора и производителя на всяко друго 

оборудване, което възнамерявате да използвате в близост до акумулатора. Съблюдавайте 

предупредителните маркировки на тези устройства. 

3. Не излагайте RC530E на пряка слънчева светлина, дъжд или сняг. 



4. СВЪРЗВАЙТЕ И МАХАЙТЕ DC ИЗХОДНИТЕ ЩИПКИ САМО СЛЕД ПОСТАВЯНЕ 

НА ВСИЧКИ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИ НА ЗАРЯДНОТО УСТРОЙСТВО В ПОЗИЦИЯ 

ИЗКЛЮЧЕНО И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА АС КАБЕЛА ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ КОНТАКТ. 

НИКОГА НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ ЩИПКИТЕ ДА СЕ ДОКОСВАТ ЕДНА ДРУГА 

ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ: 

1. В достатъчна близост, за да ви чуе, трябва да има някой, който да Ви дойде на помощ, 

когато работите близо до оловно-киселинен акумулатор. 

2. Осигурете много прясна вода и сапун наблизо, в случай че киселината от акумулатора 

влезе в контакт с кожата, дрехите или очите. 

3. Носете цялостна защита на очите и защитно облекло. 

4. Избягвайте да докосвате очите си, докато работите в близост до акумулатор. 

5. Ако киселината от акумулатора влезе в контакт с кожата или облеклата, измийте 

незабавно със сапун и вода. Ако в очите попадне киселина, незабавно изплакнете очите 

с течаща студена вода в продължение на най-малко десет минути и незабавно потърсете 

медицинска помощ. 

6. НИКОГА не пушете и не допускайте искри или пламъци в близост до акумулатора или 

двигателя. 

7. Бъдете изключително внимателни, за да намалите риска от това да изпуснете метален 

инструмент върху акумулатора. Може да предизвика искра или късо съединение на 

акумулатора или други електрически части и може да причини експлозия. 

8. Махнете личните метални предмети като пръстени, гривни, огърлици и часовници, 

когато работите с оловно-киселинен акумулатор. Това може да предизвика достатъчно 

силно късо съединение, за да завари някой пръстен или подобен предмет към метал и да 

причини сериозно изгаряне. 

9. Този прибор не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени 

физически, сензорни или умствени способности или с липса на опит и познания, ако не 

им се осигури надзор или инструктаж по отношение на употребата на прибора от лице 

отговорно за тяхната безопасност. 

10. Деца трябва да се надзирават, за да е сигурно, че не си играят с уреда. 



ПОДГОТОВКА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ: 

1. Уверете се, че районът около акумулаторът е добре вентилиран, докато акумулаторът се 

зарежда. Газът може да бъде принудително издухан настрани като се използва парче 

картон или друг неметален материал като ветрило. 

2. Чистете клемите на акумулатора. Внимавайте в очите да не попадне ръжда. 

3. Огледайте акумулатора за спукан корпус или капак. Ако акумулаторът е повреден, не 

използвайте зарядното устройство. 

4. Ако акумулаторът не е запечатан, добавяйте дестилирана вода във всяка клетка, докато 

киселината на акумулатора достигне нивото, указано от производителя. Това подпомага 

изчистването на излишния газ от клетките. Не препълвайте. При акумулатори без 

капачки на клетките, следвайте внимателно инструкциите за презареждане на 

производителя. 

5. Ако е необходимо да се махне акумулаторът от превозното средство за презареждане, 

винаги първо махайте заземителната клема от акумулатора. Уверете се, че всички 

аксесоари в превозното средство са изключени, за да сте сигурни, че няма да 

предизвикате волтова дъга. 

6. Запознайте се с всички специфични предпазни мерки на производителя на акумулатора, 

като например отстраняването или не отстраняването на капачките на клетките при 

зареждане и препоръчаните степени на зареждане. 

7. Определете волтажа на акумулатора като направите справка с ръководството на 

потребителя и се уверете, че отговаря на изходната номинална мощност на зарядното 

устройство. 

8. Ако по акумулатора и клемите има бяла или синкава коричка, в зарядната система 

трябва да има проблем. Тези проблеми трябва да бъдат коригирани преди акумулаторът 

да бъде върнат след зареждането. 

РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО ЗА ЗАРЕЖДАНЕ/ПОДДЪРЖАНЕ: 

1. Поставете зарядното устройство толкова далеч от акумулатора, колкото DC кабелите 

позволяват. 

2. Никога не поставяйте зарядното устройство директно над зареждания акумулатор. 



Газовете от акумулатора ще предизвикат корозия и ще повредят зарядното устройство. 

3. Никога не позволявайте киселината от акумулатора да капе по зарядното устройство, 

когато отчитате теглото или пълните акумулатора. 

4. Не пускайте зарядното устройство в затворен район и не ограничавайте вентилацията 

по никакъв начин. 

5. Не поставяйте акумулатора върху зарядното устройство. 

ПОСТАВЯНЕ И ОПЕРАЦИИ: 

1. Уверете се, че акумулаторите могат да бъдат поставени на най-малко 60 см. Например, 

ако акумулаторите се поставят на пода, уверете се, че RC530E е монтиран на най-малко 

60 см, но не повече от дължината на проводниците, простиращи се от RC530E. Уверете 

се, че стаята е много добре вентилирана. 

2. Монтирайте RC530E далеч от всякакви поправки или обслужване на превозни 

средства. Уверете се, че никога няма да стартирате или оставяте работещ двигател в 

близост до зарежданите акумулатори.  

3. Уверете се, че общият ампераж, използван от RC530E не надвишава амперажния 

капацитет на доставящия източник. Ако не знаете как да определите това, накарайте 

квалифициран техник да определи капацитета. 

4. Уверете се, че клемите на акумулатора са чисти. Изчеткайте ги с телена четка, ако е 

необходимо. Захванете черния проводник към отрицателната клема на акумулатора. 

Захванете червения проводник към положителната клема на акумулатора.  

※Странично монтираните акумулатори изискват вкарването на адаптер от оловен 

 стълб. Обикновените болтове не са безопасни. Те няма да позволят  точното 

отчитане и не трябва да се използват. 

5. Свържете RC530E към заземен захранващ контакт, който е окабелен в съответствие с 

местните електрически разпоредби. 

 

6. Използвайте подходящи AC захранващи връзки: 

Ако в контактът не може да влезе щепсел със заземяващ щифт, ще ви трябва временен 



заземителен адаптер. Уверете се, че металното заземително ухо е завито добре към 

планката. Използвайте този адаптер само като временен начин на свързване. Накарайте 

квалифициран техник да монтира подходящ контакт възможно най-скоро. 

Предупреждение! 

Не променяйте щепсела или кабела на RC530E. Ако го направите, това би 

представлявало сериозен риск за безопасността. Трябва да имате подходящо заземяване 

в контакта. Ако не знаете как да тествате контакта за подходящо заземяване, накарайте 

квалифициран техник да го тества вместо Вас. 

7. ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАЗЕМЯВАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА АС ЗАХРАНВАЩИЯ КАБЕЛ: 

Зарядното устройство трябва да е заземено, за да се намали риска от токов удар. 

Зарядното устройство е оборудвано с електрически кабел имащ оборудване – 

заземителен проводник и заземителен щепсел. Щепселът трябва да се включва в 

контакт, който е правилно монтиран и заземен в съответствие с всички местни укази и 

разпоредби. 

 

ОПАСНОСТ – Никога не променяйте доставените AC кабел и щепсел – ако не пасва на 

контакта, накарайте квалифициран техник да монтира подходящ контакт. 

Неправилното свързване може да доведе до риск от токов удар. 

 

Това зарядно устройство за акумулатори е за употреба с верига с номинал 220/240VAC 

и ма заземителен щепсел, който изглежда като щепсела, показан на скица А на 

ФИГУРА 1А. Може да се използва временен адаптер, който изглежда като адаптера, 

показан на скица В и С на ФИГУРА 1В, за свързване на този щепсел към двуполюсен 

контакт, както е показано на скица В, ако няма подходящо заземен контакт. Временният 

адаптер трябва да се използва само до момента, когато може да бъде монтиран 

подходящо заземен контакт от квалифициран техник. 

 

ОПАСНОСТ – Преди да използвате адаптер според показаното, уверете се, че 

централният винт на контакта е заземен. Зеленото твърдо ухо или гайка, подаваща се от 

адаптера, трябва да бъде свързана към подходящо заземен контакт – уверете се, че е 

заземен. Ако е необходимо, подменете първоначалния винт на покриващата планка на 



контакта с по-дълъг винт, който ще закрепи ухото или гайката на адаптера към 

покриващата планка на контакта и ще направи заземителна връзка към заземения 

контакт. 

 

ФИГУРА 1А 

   

    Заземяващ щифт 

 

ФИГУРА 1В 

                   Скица (В) 

   Заземителен метод Скица (С) 

  

Капак на заземена 

кутия на контакт  

Скица (А) 

Метален винт 

Кутия на контакт 



8. Когато се използва RC530E, той ще демонстрира светодиодни светлини както следва: 

 

И двете светодиодни светлини - зелена и червена са изключени: НЯМА AC 

захранване 

Няма приложено АС захранване. 

 

Мига само зелената светлина: Изчакване за зареждане на акумулатори 

Преди да използвате, моля, проверете следните: 

a. Щипките свързани ли са правилно към акумулаторите? 

б. Волтажът на акумулатора под 1 волтаж ли е? 

в. Зарежда ли се акумулатора? 

 

Зелената светлина свети, а червената светлина мига: Зареждане на акумулатори 

RC530E зарежда акумулаторите. 

 

Свети само червената светлина: НЕИЗПРАВЕН акумулатор  

Моля, уверете се отново, че всички щипки и щифтове на акумулатора са чисти. 

Ако червената светлина продължава да свети: 

a. Проверете дали акумулаторите са 12V или не. 

б. Ако да, акумулаторът не задържа заряда. Той  

 трябва да бъде сменен незабавно. 

 

Светят и зелената, и червената светлина: 75% зареден 

Акумулаторът е зареден на най-малко 75% и е готов за тест на зареждането или може 

да бъде върнат в експлоатация. Продължаващото зареждане щ зареди акумулатора 

докрай. 

 

※Някои акумулатори ще преминат и приемат заряда, на няма да могат да преминат 

теста за заряд. Всички акумулатори трябва да бъдат тествани за заряд след зареждане. 

 



Свети само зелената светлина: Акумулаторите са напълно заредени и са в режим 

на поддържане 

Взаимоотношението волтаж/ток ще бъде автоматично регулирано, за да се поддържа 

акумулаторът в напълно заредено състояние. Акумулаторът е готов за тест на заряда 

или за връщане в експлоатация. Ако волтажът на акумулатора падне под 12,8 волта, 

RC530E автоматично превключва в режим на зареждане и презарежда до OCV от 13,5 

волта. 

 

 

Мига червената светлина: ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАРЕЖДАНЕ 

Силно разреден акумулатор или леко сулфитиран: 

a. Ако акумулаторът може да бъде възстановен в рамките на 24 часа, светлината ще 

превключи към цикъла на зарежданеЗАРЕЖДАНЕ (Зелената светлина свети, а 

червената мига), 75% ЗАРЕДЕН (И зелената, и червената светлина светят) и 

ЗАРЕДЕН/ПОДДРЪЖКА (Свети само зелената светлина). 

б. След 24 часа зареждане светлината превключва на НЕИЗПРАВЕН АКУМУЛАТОР 

(свети само червената светлина). Акумулаторът не задържа заряда. Той трябва да 

бъде сменен незабавно. 

 

Свети само жълтата светлина: ОБЪРНАТИ ЩИПКИ 

Проверете за свързване с обърнат поляритет. Уверете се, че поляритетът е правилен 

(червената щипка към положително и черната щипка към отрицателно). 

 

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ НА ФУНКЦИИТЕ: ЗАПАЛВАНЕ НА 

ДВИГАТЕЛ/ВОЛТОВЕ/АМПЕРИ 

A.ENGINE START (ЗАПАЛВАНЕ НА ДВИГАТЕЛ): Поставете превключвател на 

функциите на позиция ENGINE START. Цифровият светодиоден 

код показва 000. Използвайте тази настройка за запалване на 

превозно средство с разреден акумулатор. Може да осигури най-

малко 90 ампера ток по време на запалването на двигателя. 

 



 

a. Изключете всички светлини и аксесоари в спряното превозно средство. 

b. Следвайте инструкциите в ПОСТАВЯНЕ И ОПЕРАЦИИ, за да свържете зарядното 

устройство към акумулатора. 

c. Поставете превключвател на функциите на позиция ENGINE START (ЗАПАЛВАНЕ 

НА ДВИГАТЕЛ). 

d. Заредете акумулатора за най-малко 5 минути преди да опитате да запалите 

превозното средство. 

e. Запалете превозното средство със свързано към акумулатора зарядно устройство. 

f. Показване на цифровия светодиоден код 888: RC530E зарежда акумулаторите. 

g. Показване на цифровия светодиоден код мигащ 888:  

След запалване на двигателя, зареждащото напрежение автоматично ще бъде 

изключено. Ако превозното средство не запали, разкачете щипките от 

акумулаторните щифтове и свържете отново щипките към акумулаторните щифтове, 

за да продължите да зареждате акумулатора. Необходими са най-малко 3 минути 

охлаждане преди втория опит за запалване. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Не запалвайте двигателя за повече от 5 секунди на всеки 3-минутен 

период, прекомерните опити за запалване могат да прегреят и повредят 

стартера. Ако превозното средство не запали, докато стартерът се охлажда, 

оставете зарядното устройство да зарежда акумулатора. Изключете зарядното 

устройство от контакта преди да разкачите DC щипките от акумулатора.   

 

B.VOLTS (ВОЛТОВЕ): Поставете превключвател на функциите на позиция VOLTS. 

Цифровият светодиоден дисплей показва Волтове замервайки 

акумулаторите, докато зареждате със зарядното устройство за акумулатори 

RC530E. 

C.AMPS (АМПЕРИ): Поставете превключвател на функциите на позиция AMPS. 

Цифровият светодиоден дисплей показва Ампери замервайки акумулаторите, 

докато зареждате със зарядното устройство за акумулатори RC530E. 

 



РЕГУЛИРУЕМИ ВОЛТАЖИ НА ЗАРЕЖДАНЕ 13V-16V: ВОЛТОВЕ 

УВЕЛИЧАВАНЕ/НАМАЛЯВАНЕ  

a. Свържете АС захранващия кабел към електрическия контакт. 

b. Отчетете стикера за типовете волтажен заряд на акумулатора при различни 

температурни диапазони. Преди да свържете щипките на зарядното устройство към 

акумулаторните щифтове, изберете и задайте максималните волтове като натиснете 

бутона за увеличаване на волтовете (+) или за намаляване на волтовете (-).  

c. Максималният волтаж на зареждане е 14,4V, ако зарядният волтаж не е зададен. 

 

9. Разкачване на акумулатора от RC530E: 

RC530E безопасно поддържа акумулатора на пълен заряд, когато свети зелената 

светлина. Акумулаторът е готов. Просто махнете щипките от акумулатора и ги 

поставете на чиста работна повърхност, далеч от други акумулатори или акумулаторни 

щипки. Сега можете да тествате акумулатора за заряд, ако е необходимо. 

※ 1.Ако акумулаторните щипки бъдат случайно разкачени, докато тече зареждане, 

RC530E ще се изключи. Зелената индикаторна светлина ще започне да мига. 

Просто свържете отново зареждания акумулатор. 

2.Не разкачвайте акумулатора, докато се зарежда. Изчакайте зелената светодиодна 

светлина да се включи. 

 

  



 

10. Защо предлагаме 5-етапно зареждане? 

 

Графиката на кривата волтаж/ток 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Предвари

телно 

зареждан

е 

Бързо 

зареждане:  
Бавно 

зареждане   
ПЪЛЕН 

ЗАРЯД 

n 

вкл. 

Волтаж 

Ток 

Време 

30A 

5A 

12,8V 

75% 100% 



1
ви

 етап: Предварително зареждане: 

За напълно разредени или леко сулфитирани акумулатори, волтажът на отворената верига 

е под 11,8V. Зарядното устройство започва да подава висок волтаж с ток под 2 АМР, за да 

зареди акумулатора. За да се избегне повреждането на планките от висок ток, целта на 

този етап е да се запази напълно разреденият или леко сулфитиран акумулатор за 

възстановяване. 

 

2
ри

 етап: Бързо зареждане: 

Зарядното устройство RC530E зарежда с висок ток (30AMP), за да зареди акумулатора 

бързо, докато волтажът не достигне зададеното ниво (например 14,6V). Постоянният ток 

(30 АМР) зарежда акумулатора бързо, докато той не се върне до 75% от заряда, когато има 

капацитет да запали двигателя. Целта на този етап е да зареди акумулатора по най-

бързия и ефективен начин.  

 

3
ти

 етап: Бавно зареждане: 

Зарядното устройство RC530E подава слаб ток (5 Amp), за да зареди акумулатора бавно, 

докато акумулаторът не се върне до 100% от заряда. Това е много полезно за сулфитирани 

акумулатори, които ще бъдат активирани. Целта на този етап е да зареди напълно 

акумулатора по безопасен начин. 

 

4
ти

 етап: Пълен заряд: 

В този етап зарядното устройство RC530E ще се изключи автоматично, когато 

акумулаторът е 100% зареден. Зарядното устройство непрекъснато ще следи волтажа на 

акумулатора, за да прецени дали трябва да се подаде нов заряд. Целта на този етап е да 

зареди напълно акумулатора без да го презарежда.  

 

5
ти

 етап: Поддържане флотация: 

Ако волтажът падне под предварително зададеното ниво (12.8V) чрез саморазряд на 

акумулатора, зарядното устройство RC530E започва зареждане със слаб ток (5Amp), за да 

поддържа акумулатора в състояние на пълен заряд. Цикълът се повтаря, докато 

зарядното устройство е в режим "Поддържане флотация".  



ЗАРЯДЕН КАПАЦИТЕТ 

 

Капацитет на акумулатора RC530E (30Amp/12V) 

ПРИЛОЖЕНИЯ CCA 
Време за зареждане 

(часове) 

 100 Не се препоръчва 

 120 Не се препоръчва 

 200 Не се препоръчва 

 300 Не се препоръчва 

 
400 1,5 часа 

      500 2 часа 

 600 2,5 часа 

 750 3 часа 

 
1000 4 часа 

   Дълбок цикъл Зареждане 

 

ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ 

Всяко акумулаторно зарядно устройство с материални или производствени дефекти ще 

бъде поправено или заменено в съответствие с процедурите по тестване за поправки и 

връщане на дефектни стоки. Наличието на дефекти ще бъде определено от продавача в 

съответствие с публикуваните процедури. Публикуваните тестови процедури са налични 

при поискване. 

Тази гаранция не покрива устройствата, повредени при инцидент, със сила, при 

извършване на промени, използване за цел, различна от предназначението или неспазване 

на инструкциите за експлоатация. Тази гаранция е изключително ограничена до 

първоначалните крайни купувачи. Тази гаранция не може да бъде прехвърляна или 

приписвана. За всички искове се иска доказателство за покупка. Гаранцията не може да 

 



бъде осигурена без доказателство за покупка. Гаранционните искове трябва да се изпращат 

предплатени с дата на доказателството за покупка. Повредите, предизвикани при 

изпращането представляват отговорност на изпращача (потребителското звено за 

връщане). Ако върнатото устройство е гаранционно, изпращачът понася само разходите за 

изпращане. Продавачът си запазва правото да подменя или предлага алтернативни 

гаранционни възможности по свое усмотрение. 

Единственият и изключителен начин за отстраняване на неизправности за всяко отчетено 

като дефектно устройство е поправка или замяна, според избора на продавача. В никакъв 

случай продавачът не може да бъде държан отговорен за всякакви преки, непреки, 

специални, инцидентни или резултатни щети (включително загуба на приходи), 

независимо дали това е въз основа на гаранция, договор, закононарушение или друг 

правен норматив. 

 

ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ: 

Опаковайте с достатъчно материали, за да предотвратите повреда при изпращането. 

Повредите, предизвикани при изпращането за връщане на стоката, не се покриват от тази 

гаранция. Разходите за поправка на такива щети ще бъдат наложени на изпращача. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

КОГАТО ВРЪЩАТЕ СТОКИ, МОЛЯ, ПОСОЧВАЙТЕ „RETURN GOODS (ВРЪЩАНЕ НА 

СТОКИ)“ НА ВСИЧКИ ФАКТУРИ И СВЪРЗАНИТЕ С ТОВА ТРАНСПОРТНИ 

ДОКУМЕНТИ, ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ. 

 

 

 

 

 

Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o. 

Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice 

Tel.: + 48 (032) 6036107, Faks: + 48 (032) 603-61-08 

e-mail: checkstar@magnetimarelli.com 

www.magnetimarelli-checkstar.pl 
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