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Özellikler: 
 

Şarj Bataryaları-----------------------12V KURŞUN ASİT,      AGM, JEL, 
VRLA Bataryaları 

                 (Yeniden şarj edilebilen bataryaları içermez) 

 

Giriş------------------------SC015E 220-240 VAC 0.5A 50Hz 

       SC3E 220-240 VAC 0.8A 50Hz 

         SC5E 220-240VAC/1A/50Hz 

Şarj Çıkış Modu----------------------- SC015E 1.5 AMPER 

                                   SC3E 3 AMPER 

                                 SC5E 5 AMPER 

Koruma Çıkış Modu---------------------------- Darbeli Şarj 

Bağlantı Kabloları----------------------------------------------183 SM 

Ebatlar-----------------------16.0 (U) X 9.6 (G) X 5.4 (Y) SM 

Ağırlık-----------------------------------------------------0.85 KG  

 

 

 

 

 

 

  



SC015E, SC3E & SC5E GÜÇ DEĞİŞİMLİ DİJİTAL İŞLEMLİ BATARYA ŞARJ 

CİHAZI/KORUYUCU 

 

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI： 

1. BU TALİMATLARI KAYDEDİN. Bu kullanım kılavuzu, DHC Batarya Şarj 

Cihazı/Koruyucu hakkında önemli emniyet ve çalışma talimatları içermektedir. 

2. DHC Şarj Cihazlarını sadece 12 voltluk KURŞUN ASİT, AGM ve JELLİ ELEKTROLİT 

(GEL-CELL) bataryalarda kullanın. Cihazı, başka gerilim seviyeleri olan bataryalarda veya 

genelde küçük ev aletlerinde bulunan batarya türlerinde (KURU PİL, NİKEL KADMİYUM, 

NİKEL METAL HİDRİD, vs.) kullanmaya kalkışmayın. Bu, şarj cihazlarının ve bataryaların 

patlamasına sebep olabilir ve dolayısıyla insanların yaralanmasına veya eşyanızın hasar 

görmesine yol açabilir. 

3. DHC Şarj Cihazlarını doğrudan güneş ışığına, yağmura veya kara maruz bırakmayın.  

4. DHC Şarj Cihazlarını kullanılmakta olan veya takılmış bataryalarda kullanmayın. 

Gerekiyorsa bataryaları araçtan çıkarın ve DHC Şarj Cihazlarının düzgün bir şekilde 

kurulduğu bir yere götürün. 

5. DHC Şarj Cihazlarını tavsiye edilmeyen bağlantılarla kullanmayın. Tavsiye edilmeyen 

bağlantılar yaralanmaya, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir ve garantiyi 

geçersiz hale getirir. 

6. Elektrik fişi ve kablosunun zarar görme riskini azaltmak için şarj cihazının bağlantısını 

keserken kablodan değil fişten çekin. 

7. Mutlaka kullanılması gerekmediği sürece uzatma kablosu kullanılmamalıdır. Uzatma 

kablosunun yanlış kullanımı elektrik çarpması ve yangın riski oluşturabilir. 

8. Şarj cihazını zarar görmüş kablo veya fişle çalıştırmayın – derhal kabloyu veya fişi değiştirin. 

9. Şarj cihazı güçlü bir darbeye maruz kaldıysa, cihaz düşürüldüyse veya bir şekilde zarar 

görmüşse şarj cihazını çalıştırmayın; nitelikli bir servis yetkilisine götürün.  

10. Şarj cihazını sökmeyin, bakım veya tamir gerekiyorsa nitelikli bir servis yetkilisine götürün. 

Yanlış sökülmesi elektrik çarpması veya yangın riski oluşturabilir.  

11. Temizlik veya bakım süresince yaralanmayı önlemek için tüm bataryaların bağlantısını kesin 



ve üniteye erişimi kolaylaştıracak bir yere kaldırın. DHC Şarj Cihazlarının fişini duvar 

prizinden çekin. Muhafazayı ve bağlantı kablolarını temizlemek için hafifçe nemlendirilmiş 

bir bez kullanın. Çözücü maddeler veya sabunlar kullanmayın. 

12. Güç kablolarını basılmayacağı, kimsenin takılıp düşmeyeceği veya zorlanmaya maruz 

kalmayacağı veya kötü şekilde kullanılmayacağı bir yere koyun. 

13. Sigortayı değiştirmek amacıyla bayilerle değişim yapmaları için irtibata girin. Sigortayı 

kurcalamak veya yanlış montaj elektrik çarpması veya yangına neden olabilir ve garantiyi 

geçersiz hale getirir. 

14. Asla donmuş bir bataryayı şarj etmeyi denemeyin. Bağlantıdan önce bataryanın oda 

sıcaklığına dönmesini bekleyin. Ortam sıcaklığında önerilen çalıştırma aralığı 0℃ (32℉) ile 

50℃ (104℉)  arasıdır. 

15. Asla DHC Şarj Cihazlarını herhangi bir botta veya deniz aracında kullanmayın. Bataryayı bot 

veya deniz aracından sökmeli ve bataryayı DHC Şarj Cihazlarının doğru kurulduğu bir yerde 

şarj etmelisiniz.  

16. DHC Şarj Cihazını nem veya sert havaya maruz kalabileceği veya çöp, parlayıcı sıvı ve buhar 

gibi yanıcı maddelerin yakınına kurmayın.  

UYARI  -- PATLAYICI GAZ RİSKİ 

1. KURŞUN ASİT BİR BATARYANIN ETRAFINDA ÇALIŞMAK TEHLİKELİDİR. 

BATARYANIN NORMAL ÇALIŞMASI SÜRESİNCE BATARYALAR PATLAYICI GAZ 

MEYDANA GETİRİR. BU NEDENLE DHC ŞARJ CİHAZLARINI KULLANMADAN 

ÖNCE HER SEFERİNDE BU KILAVUZU OKUMANIZ, TALİMATLARA TAMAMEN 

UYMANIZ SON DERECE ÖNEMLİDİR.  

2. Bataryanın patlama riskini azaltmak için bu talimatlara ve batarya üreticisi ile bataryanın 

yakınında kullanmayı düşündüğünüz donanımın üreticisi tarafından yayınlanan talimatlara 

uyun. Bu nesnelerde bulunan uyarıcı işaretleri inceleyin. 

KİŞİSEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ： 

1. Kurşun asit bir bataryanın yakınında çalışırken size yardıma gelmesi için, sesinizi 

ulaştırabileceğiniz bir yerde veya yakınınızda birileri olmalıdır. 



2. Batarya asidinin teninize, giysinize veya gözlerinize temas etmesi durumuna karşı yanınızda 

bolca temiz su ve sabun bulundurun.  

3. Tam koruyucu gözlük ve koruyucu kıyafet giyin.  

4. Bataryanın yanında çalışırken gözlerinize dokunmaktan kaçının.  

5. Batarya asidi teninize veya kıyafetinize temas ederse derhal su ve sabunla yıkayın. 

Gözlerinize asit kaçarsa, derhal akmakta olan soğuk suyla gözlerinizi en az on dakika yıkayın 

ve derhal tıbbi müdahale alın. 

6. ASLA batarya veya motorun çevresinde sigara içmeyin veya alev veya kıvılcım oluşumuna 

izin vermeyin. 

7. Bataryaya metal bir alet düşme riskini azaltma konusunda daha fazla dikkatli olun. Aksi 

takdirde kıvılcım saçabilir veya batarya veya diğer elektrikli parçalar kısa devre yapabilir ve 

patlamaya neden olabilir.  

8. Kurşun asit bir batarya ile çalışırken yüzük, bilezik, kolye ve saat gibi kişisel metal 

eşyalarınızı çıkarın. Bu, yüzük veya benzer metal eşyanın metale kaynak olmasını sağlayacak 

kadar yüksek bir kısa devre akımı üretebilir.  

9. Fiziksel, duyusal veya zihinsel becerileri az olan veya tecrübesi ve bilgisi yeterli olmayan 

kişiler (çocuklar dâhil) gözetim altında değilse veya bu kişilere güvenlikten sorumlu yetkili 

tarafından cihazın kullanımıyla ilgili talimat verilmediyse bu cihaz bu kişilerin kullanımına 

uygun değildir.  

10. Çocuklar, bu cihazla oynamadıklarından emin olmak için denetlenmelidir.  

CİHAZI ŞARJA HAZIRLAMA： 

1. Batarya şarj edilirken, batarya çevresinin iyi havalandırılmış olduğundan emin olun. Gaz, bir 

mukavva parçası veya fan gibi metal olmayan bir öğe yardımıyla uzaklaştırılabilir  

2. Batarya uçlarını temizleyin. Korozyonun, gözlerle temas etmemesi konusunda dikkatli olun.  

3. Bataryayla ilgili muhafaza veya kılıfta çatlak veya kırık olup olmadığını kontrol edin. Batarya 

zarar görmüşse şarj cihazını kullanmayın. 

4. Batarya mühürlü-bakımsız tip değilse, üretici tarafından belirtilen seviyeye gelene kadar her 

bir pile saf su ekleyin. Bu yöntem pillerden fazla gazı arındırır. Aşırı su eklemeyin. Pil kapağı 

olmayan bir bataryada üreticinin yeniden şarj etme talimatlarına dikkatli bir şekilde uyun. 

5. Bataryayı şarj etmek için araçtan sökmek gerekirse daima öncelikle toprak terminalini 



bataryadan sökün. Ark oluşumunu engellemek için araçtaki tüm aksesuarların kapalı 

olduğundan emin olun. 

6. Şarj sırasında pil kapaklarını sökmek veya sökmemek gibi batarya üreticilerinin belirttiği tüm 

özel önlemleri ve tavsiye edilen şarj seviyelerini öğrenin.  

7. Arabanın kullanım kılavuzuna bakarak bataryanın gerilimini teşhis edin ve gerilimin batarya 

şarj cihazının çıkış seviyesine uygun olduğundan emin olun. 

8. Batarya ve terminallerde beyaz veya mavimtırak bir tortu olursa şarj sisteminde bir sorun 

olabilir. Bu sorunlar, şarjın ardından bataryayı değiştirmeden önce düzeltilmelidir.  

ŞARJ CİHAZININ/KORUYUCUNUN KONUMU: 

1. Şarj cihazını DC kablolarının mümkün kıldığı yere kadar olabildiğince bataryadan uzağa 

koyun.  

2. Asla şarj edilmekte olan bataryanın üzerine şarj cihazını doğrudan koymayın. Bataryadan 

çıkan gazlar şarj cihazını aşındıracak ve cihaza zarar verecektir.  

3. Yoğunluğu okurken veya bataryayı doldururken asla batarya asidinin şarj cihazı üzerine 

damlamasına izin vermeyin. 

4. Şarj cihazını kapalı alanda veya havalandırmanın kısıtlı olduğu bir yerde çalıştırmayın.  

5. Şarj cihazının tepesine batarya kurmayın.  

KURULUM & ÇALIŞTIRMA: 

1. Odada yüksek havalandırma yapıldığından emin olun. 

2. DHC Şarj Cihazlarını, aracın tamir edildiği veya bakım yapıldığı yerden uzak bir yere kurun. 

Motorun şarj edilmekte olan bataryaların yanında asla başlatılmadığından ve çalışmadığından 

emin olun. 

3. DHC Şarj Cihazları tarafından kullanılan toplam amper, güç kaynağının amper kapasitesini 

geçmemelidir. Bunun nasıl belirleneceğini bilmiyorsanız nitelikli bir elektrikçiye bunu 

yaptırabilirsiniz. 

4. Yalnızca herhangi bir şarj cihazı düğmesini kapalı konuma ayarladıktan ve AC kablosunu 

elektrik prizinden çıkardıktan sonra DC çıkış klipslerinin bağlantısını yapın veya kesin. Asla 

klipslerin birbirine temas etmesine izin vermeyin. 



5. Batarya uçlarının temiz olduğundan emin olun. Gerekiyorsa uçları fırçalayın. Siyah bağlama 

kablosunu eksi uca kenetleyin. Kırmızı bağlama kablosunu ise artı uca kenetleyin. 

6. DHC Şarj Cihazlarını yerel elektrik kodlara uygun şeklinde bağlanmış topraklı bir güç 

prizine takın 

 

※Yandan bağlantılı bataryalar, kablo ön adaptörünün takılmasını gerektirir. Düz cıvatalar 

güvenli değildir. Değerin doğru okunmasına izin vermeyeceklerdir ve kullanılmamaları gerekir. 

7. TOPRAKLAMA VE AC GÜÇ KABLOSUNUN BAĞLANTI TALİMATLARI: 

Elektrik çarpma riskini azaltmak için şarj cihazı topraklanmalıdır. Şarj cihazı, topraklama teli 

ve prizi olan bir elektrik kablosuyla donatılmıştır. Priz, doğru kurulmuş, tüm yerel kodlara ve 

yönetmeliklere uygun olarak topraklanmış bir çıkışa takılmalıdır. 

 

TEHLİKE – Asla verilen AC kablosunu veya prizi değiştirmeyin – bunlar çıkışa uymazsa 

nitelikli bir elektrikçiye doğru priz taktırın. Düzgün olmayan bağlantı elektrik çarpma riskine 

neden olabilir. 

 

Bu batarya şarj cihazı, 220/240VAC’lık nominal devrede kullanım içindir ve cihazda ŞEKİL 

1A’daki A şemasında gösterilen prize benzeyen bir topraklama prizi bulunur. Doğru 

topraklanmış bir priz yoksa ŞEKİL 1B’deki B ve C şemalarında gösterilen adaptöre benzeyen 

geçici bir adaptör, bu prizi B şemasında gösterilen çift kutuplu prize bağlamakta 

kullanılabilir. Geçici adaptör, sadece nitelikli bir elektrikçi tarafından doğru topraklanmış bir 

priz takılana kadar kullanılmalıdır. 

 

TEHLİKE – Adaptörü gösterildiği gibi kullanmadan önce priz levhası merkez vidasının 

topraklandığından emin olun. Yeşil sert kulak veya adaptörden gelen uzantı doğru 

topraklanmış bir çıkışa bağlanmalıdır – prizin topraklandığından emin olun. Gerekirse 

orijinal priz kapak plakası vidasını, adaptör kulağı veya uzantısının priz kapak plakasına olan 

bağlantısını sağlamlaştıracak ve toprak hattının topraklanmış prize gitmesini sağlayacak daha 

uzun bir vidayla değiştirin.  



ŞEKİL 1A 

    

       Topraklama pimi 

 

ŞEKİL 1B 

                               (B) Şeması  

Topraklama aracı (C) Şeması 

 

8. DHC Şarj Cihazı kullanılırken, LED ışıklarını aşağıdaki şekilde gösterecektir: 

 

Her iki yeşil ve kırmızı LED ışığı yanmıyor: AC’de güç bağlantısı yok 

Uygulanan bir AC gücü yoktur. 

 

Sadece yeşil ışık yanıp sönüyor: Şarj bataryaları beklemede  

Kullanmadan önce aşağıdakileri kontrol edin: 

a. Klempler bataryalara düzgün şekilde bağlanmış mı? 

b. Bataryanın gerilimi 1 volt’un altında mı? 

c. Şarjda olan batarya var mı? 

 

Yeşil ışık açık ve kırmızı ışık yanıp sönüyor: Bataryalar şarj oluyor 

Topraklanmış Priz 

Kutusunun Kapağı  

(A) Şeması 

Metal vida 

Priz kutusu 



DHC Şarj Cihazı bataryaları şarj ediyor. 

 

Sadece kırmızı ışık yanıyor: Arızalı batarya ve oldukça boşalmış batarya 

Lütfen batarya başları ve klemplerinin tümünün temiz olduğundan emin olun. 

Kırmızı ışık yanmaya devam ederse: 

a. Bataryaların 12V’luk batarya olup olmadığını kontrol edin. 

b. Bataryalar 12V ise batarya şarj olmaz. Derhal değiştirilmeleri gerekir. 

c. Ya da oldukça boşalmış bir bataryanın şarj olması için daha fazla zamana ihtiyacı var. 

  Eğer kırmızı ışık, 20 saat şarjdan sonra halen yanıyorsa lütfen bataryayı değiştirin. 

 

Yeşil ışık ve kırmızı ışığın her ikisi yanıyor : %75 şarj edilmiş 

Bataryanın en az %75’i şarj edilmiştir ve yükleme testine hazırdır veya çalıştırılabilir. Şarja 

devam edilmesi durumunda batarya tamamen şarj edilecektir.  

 

※Bazı bataryalar şarja izin verecek ve şarjı kabul edecektir, fakat yükleme testini 

geçemeyeceklerdir. Bataryaların tümü şarjdan sonra yükleme testine tabi olmalıdır. 

 

Sadece yeşil ışık yanıyor: Bataryalar tamamen dolmuştur ve korumaya alınmıştır 

Bataryayı tamamen şarj olmuş seviyede korumak için cihaz, gerilim/akım ilişkisini otomatik 

olarak ayarlayacaktır. Batarya yükleme testine hazırdır veya çalıştırılabilir. Bataryanın 

gerilimi 12,8 volt’un altına düşerse şarj cihazı otomatik olarak şarj moduna geçer ve 14,8 

voltluk OCV’ye yeniden şarj eder. 

 

 

9. Bataryanın şarj cihazı ile bağlantısının kesilmesi： 

Yeşil ışık yandığında DHC Şarj Cihazları, bataryayı güvenli bir şekilde tam şarjda 

korumaktadır. Batarya hazırdır. Sadece batarya klemplerini sökün ve klempleri diğer 

bataryalar ve batarya klemplerinden uzakta olan açık bir çalışma yüzeyine koyun. Gerekliyse 

artık bataryayı yük testine tabi tutabilirsiniz. 

※  1. Şarj sırasında batarya klempleri yanlışlıkla ayrıldığında şarj cihazı kapanacaktır. Yeşil 



gösterge ışığı yanıp sönmeye başlayacaktır. Sadece şarj edilmiş olan bataryayı 

yeniden bağlayın. 

2. Şarj sırasında bataryanın bağlantısını kesmeyin. Yeşil ve kırmızı LED ışıklarının her 

ikisinin de yanmasını bekleyin. 

 

10. DHC 5 Aşamalı Şarjı: 

DHC Profesyonel Şarj Cihazı, yalnızca bir bataryayı etkin bir şekilde şarj etmeyecek, 

ayrıca zorunlu bataryanın ömrünü de uzatacak 5 Aşamalı Otomatik Gerçek Saf DC akım 

şarj kapasitesini sağlar.  

 

11. Neden 5 Aşamalı Şarj İşlemini Öneriyoruz? 

 

  



Gerilim/akım eğrisi grafiği 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Desulphation 

Fast Charge 

Sülfat Giderm Hızlı 

Şarj 

 

  

 

 

 

 

 

 

Dengeleme 
ve Analiz 

TAMAMEN  

DOLU 
Dalgalanmayı  
Koruma 

Gerilim 

Akım 



1. Aşama: Sülfat Giderme: 

Düşük gerilim gösteren ve etkinleştirmesi zor olan büyük ölçüde şarjı azalmış ve hafifçe 

sülfatlanmış bataryalara odaklanır. DHC Şarj Cihazı, voltaj beklenilen yeniden şarj seviyesini 

geri kazanana ve ulaşana kadar bataryayı şarj etmek için şarj darbesini başlatacaktır. Bu 

aşamanın amacı, fazla boşalmış veya hafif sülfatlanmış bataryayı geri kazanım için 

kurtarmaktır. 

 

2. Aşama: Hızlı Şarj: 

Bataryanın gerilimi, ayar seviyesinin üzerinde olduğu zaman, DHC Şarj Cihazı, şarjın %75’ine 

dönene kadar, bataryayı hızlıca şarj etmek için yüksek bir akım taşır. Bu aşamanın amacı 

bataryayı en hızlı ve en verimli şekilde şarj etmektir. 

 

3. Aşama: Dengeleme ve Analiz: 

Gerilim, (önceden ayarlanmış) güvenli bir maksimum gerilime ulaştığında, DHC Şarj Cihazı 

Hızlı Şarjı otomatik olarak kesecektir ve bataryayı şarj etmek için daha küçük bir akımlı bir şarj 

darbesi başlatacaktır. Bu aşamanın amacı bataryayı güvenli bir şekilde tamamen şarj 

etmektir.  

 

4
.
 Aşama: Tamamen Dolu Şarj: 

Bu aşamada batarya %100 doluyken DHC Şarj Cihazı otomatik olarak kapanacaktır. Şarj cihazı, 

yeni bir şarj darbesinin gerekip gerekmediğine karar vermek için batarya gerilimini sürekli 

olarak kontrol edecektir. Bu aşamanın amacı bataryayı aşırı yüklemeden tamamen şarj 

etmektir. 

 

5.Aşama: Dalgalanmayı Koruma: 

Bataryanın kendi kendine boşalmasıyla gerilim önceden ayarlı seviyenin altına düşerse, DHC 

Şarj Cihazı, bataryayı tam şarj durumunda korumak için düşük bir akımla bir şarj darbesi 

başlatır. Şarj cihazı “Dalgalanmayı koruma” modunda olduğu sürece bu döngü devam eder.  

 

 

 



ŞARJ KAPASİTESİ 

 

Batarya Kapasitesi 
SC015E  

(1.5AMP/12V) 

SC3E 

(3AMP/12V) 

SC5E 

(5Amp/12V) 

UYGULAMALAR CCA (Soğuk Marş Akımı) Şarj Süresi 

 
100 5 saat 3 saat 

Tavsiye 

edilmez 

 
120 6 saat 3.5 saat 

Tavsiye 

edilmez 

 200 Koruma 6 saat 3.5 saat 

 300 Koruma 8 saat 6 saat 

 400 Koruma 11 saat 7.5 saat 

          500 Koruma 10 saat 10 saat 

 600 Koruma 12 saat 12 saat 

 750 X 15 saat 15 saat 

    Derin Çevrim Koruma Şarj Şarj 

 

12. DHC Şarj Cihazlarının diğer avantajları: 

 

Enerji Tasarrufu: DHC Şarj Cihazları, şarj işleminde güç tüketimini azaltan ve geleneksel şarj 

cihazlarına göre %20 enerji tasarrufu yapan Gerçek Saf DC akım şarj etme 

kapasitesini sağlar. 

 

Zaman Tasarrufu: Değiştirme modu teknolojisi, bataryayı geleneksel teknolojiyi kullanan 

ünitelere göre en az 1.5 kez daha hızlı şarj eder. 

 

Güvenli: IP65 Toz/Sıçrama/Yağmur geçirmez; Ters bağlantı/ Kıvılcım koruması; Aşırı şarj 

ve kısa devre koruma.                             

 



Kolay: Parlak LED lambaları şarj durumunu tam olarak tanımlar. 

 

Hafif: Taşınabilir ve kompakt. 

 

 

GARANTİ HÜKÜMLERİ VE KOŞULLARI 

Malzemesi veya işçiliği kusurlu olan batarya şarj cihazı yayınlanmış kusurlu iade testi tamir 

prosedürlerine göre tamir edilecek veya değiştirilecektir. Kusurun olma durumu satıcı tarafından 

yayınlanmış prosedürlere göre belirlenecektir. Yayınlanmış test prosedürleri istenildiğinde 

verilecektir. 

Bu garanti, kaza, kötü kullanım, değiştirme, amaç dışı kullanım ve çalışma talimatlarına 

uymamadan dolayı zarar görmüş hiçbir üniteyi kapsamaz. Bu garanti, özellikle orijinal 

perakende alıcıları için kısıtlıdır. Bu garanti devredilemez veya aktarılamaz. Tüm iddia edilen 

talepler için satın alma işleminin ispatlanması gerekir. Satın alma ispatlanmadan garanti 

onaylanamaz. Garanti talepleri satın almanın ispatlandığı tarihle beraber peşin ödenerek 

iletilmelidir. Nakliye süresince meydana gelen hasar nakliyecinin (müşteri tarafından iade edilen 

ünite) sorumluluğundadır. İade edilen ünitenin garantisi kabul edilirse nakliyeci sadece nakliye 

maliyetini karşılayacaktır. Satıcı kendi takdirine göre ürünü değiştirme veya değişik garanti 

seçenekleri sunma hakkını saklı tutar.  

Kusurlu bulunan ünite için tek ve yegâne çözüm satıcının tercihine göre tamirat veya değişimdir. 

Satıcı hiçbir olayda garantiye, sözleşmeye, haksızlığa veya başka bir hukuk kuramına dayanarak  

doğrudan, dolaylı, özel, arızi veya bağlı hasarlar (kaybedilen kar dâhil) için sorumlu 

olmayacaktır.  

 

ÜRÜNLERİN İADESİ: 

Nakliye esnasında hasarı önlemek için yeterli derecede ilave paketleme 

 

 

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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