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Instruções de segurança 

 
Cuidado 
Leia todos os avisos de segurança e todas as instruções. O não cumprimento de todos 
os avisos e instruções pode resultar em choque elétrico, incêndio e / ou ferimentos 
graves. 

O termo “ferramenta elétrica” nos avisos refere-se a sua ferramenta elétrica operada por 
rede elétrica (com fio) ou ferramenta acionada por bateria (sem fio). 

Nota: Salve todos os avisos e instruções para referência futura. 

 

1) Segurança da área de trabalho 
a. Gases explosivos: evite chamas e faíscas, certifique-se de que o local de 

trabalho esteja bem ventilado durante o carregamento. 
b. A carga contém componentes como a chave e o fusível que podem 

causar centelhas e faíscas. Certifique-se de que a garagem ou sala está 
bem ventilada. 

c. Para uso interno, não exponha à chuva ou umidade. 
d. Não coloque o carregador em uma superfície quente. 
e. Existe um risco agudo de explosão se houver odor a gás. Desconecte as 

pinças de carregamento, ventile a sala imediatamente e completamente 
e peça a um revendedor para inspecionar o carregador. 

2) Segurança elétrica 
a. O carregador foi projetado para baterias de chumbo-ácido de 12 V e 24 

V. 
b. Nunca use o dispositivo para carregar baterias não recarregáveis ou 

baterias com defeito. 
c. Não carregue várias baterias simultaneamente. 
d. Não provoque curto-circuito nas pinças de carregamento. 
e. Este carregador não é adequado para baterias sem manutenção. 
f. Nunca use o cabo para qualquer outro propósito além do uso pretendido. 
g. Indique a polaridade corretamente, o ânodo é vermelho / sinal (+), o 

cátodo é preto / sinal (-). 
h. Picos de tensão podem danificar componentes eletrônicos. Portanto, é 

aconselhável desconectar a bateria do sistema durante o carregamento. 
3) Segurança pessoal 

a. Use óculos de proteção e luvas ao carregar a bateria. Existe um alto risco 
de ferimentos por ácido corrosivo. 

b. Para evitar faíscas devido à descarga eletrostática, nunca use roupas 
feitas de materiais sintéticos ao carregar a bateria. 

c. Mantenha crianças e animais de estimação longe da bateria e do 
carregador. 

d. O ácido da bateria é corrosivo. Se salpicar ácido na sua pele ou roupa, 
lave imediatamente e consulte um médico se necessário. 

e. Use luvas à prova de ácido e óculos de segurança sempre que conectar 
a bateria, carregue-a e sempre que adicionar ácido ou reabastecer com 
água destilada. 

4) Usar e cuidar 
a. O cabo de alimentação e os cabos de carregamento devem estar em 

perfeitas condições. 
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 Outras regras de segurança 

b. Mantenha as aberturas de ventilação sem sujeira. 
c. Não transporte o aparelho pelo cabo e nunca puxe pelo cabo para retirar 

a ficha da tomada. Proteja o cabo do calor, óleo e pontas afiadas. 
d. Mantenha os terminais limpos e proteja-os da corrosão. 
e. Se o fusível próximo ao indicador de corrente de carga queimar, 

substitua-o por um fusível da mesma amperagem. 
5) Serviço 

a. Faça com que sua ferramenta seja reparada por uma pessoa qualificada 
e use peças de reposição recomendadas pelo fabricante. Isso irá garantir 
que a segurança da ferramenta seja mantida. 

 

 

• O descarte de baterias indesejadas deve ser feito apenas em oficinas, estações 
especiais de coleta de baterias ou centros especiais de coleta de lixo. Peça às 
autoridades locais mais detalhes 

• Desconecte a alimentação antes de fazer ou interromper as conexões com a 
bateria. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo 
fabricante ou revendedor para evitar riscos. 

• O cátodo do carregador de bateria que não está conectado ao chassi do veículo 
deve ser conectado primeiro. O ânodo deve ser corrigido para o da bateria. E 
então conectado à fonte principal. Após o carregamento, desconecte o 
carregador da bateria da rede elétrica. 

• Os fabricantes de veículos motorizados recomendam desconectar a bateria do 
sistema elétrico do veículo antes de carregá-la. 

 
Leia o manual de instruções antes de usar. 

 Conformidade CE. 

 
Use óculos de segurança, proteção auditiva e máscara. 

 

Resíduos de produtos elétricos não devem ser descartados com o lixo 
doméstico. Recicle nas instalações apropriadas. Consulte as autoridades 
locais ou o revendedor para obter conselhos sobre reciclagem. 

 
Alerta de segurança. Use apenas acessórios aprovados pelo fabricante. 

 

Outros riscos 
 

Mesmo quando a ferramenta elétrica é usada conforme prescrito, não é possível 
eliminar todos os fatores de risco residuais: 
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a. Defeitos para a saúde resultantes da emissão de vibrações se a ferramenta 
elétrica for utilizada por um longo período de tempo ou se não for gerida e 
mantida adequadamente. 

b. Lesões e danos materiais causados pela quebra repentina de acessórios 
quebrados. 
 

Cuidado 
Esta ferramenta elétrica produz um campo eletromagnético durante a 
operação. Este campo pode, em algumas circunstâncias, interferir 
com implantes médicos ativos ou passivos. 

Para reduzir o risco de lesões graves, recomendamos que os 
indivíduos com implantes médicos consultem seu médico antes de 
usar esta ferramenta elétrica. 

Se o cabo for danificado ou cortado durante o trabalho, não toque no cabo, desconecte 
imediatamente a ferramenta. Nunca use a máquina com um cabo danificado. 

A máquina não deve estar úmida e não deve ser usada em ambientes úmidos. 

Atenção 
O trabalho seguro com esta máquina só é possível quando as informações 
de operação ou segurança são lidas na íntegra e as instruções nelas 
contidas são estritamente seguidas. 

 

Dados técnicos 
 

 

  

Desconecte a alimentação antes de fazer ou interromper as conexões com a bateria. 
Aviso: Gases explosivos. Evite chamas e faíscas. Forneça ventilação adequada durante o carregamento. 

Voltagem Atual Fusível Voltagem Atual Fusível 

ENTRADA NOMINAL SAÍDA NOMINAL 

BATERIA 

TBC1601 



5 
 

 Norma padrão da UE 

 
Transformador monofásico - retificador 

 
Por favor, leia o manual de instruções cuidadosamente antes de 

usar 

 
Use apenas dentro de casa 

 
Nível de proteção 

 
O ânodo e o cátodo da bateria. 

 

Descrição do produto 

 

 
1. Saída de pólo negativo 

3. Cabo de alimentação 
4. Chave de saída de energia 
5. Medidor de corrente 
6. Botão liga / desliga 
7. Alça 
8. Fusível de saída 
9. Chave de tensão 
10. Fusível de entrada 
 
Nota: Nem todos os acessórios ilustrados ou descritos devem ser incluídos na entrega padrão. 
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Funcionamento  
  

Carga da bateria 

 

figura 1 
Desconecte ou remova a tampa da bateria. 

Figura 2 
Verifique o nível de ácido da bateria. Encha com água destilada, se necessário. 

BATERIA 

Completo 

Metade 

Vazio 
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Lembre-se de que o ácido da bateria é corrosivo, portanto, você deve lavar os respingos 
de ácido imediata e completamente com água em abundância e consultar um médico 
se necessário. 

Gases eletrolíticos perigosos podem surgir durante o carregamento. Portanto, você 
deve evitar faíscas e chamas abertas durante o carregamento. Risco de explosão. 

Figura 3 
Primeiro, conecte o cabo de carregamento vermelho ao pólo positivo da bateria. 

Figura 4 
Em seguida, conecte o cabo de carregamento preto ao pólo negativo da bateria. 

Figura 5 
Assim que a bateria estiver conectada ao carregador, você pode conectá-lo a uma 
tomada de 220-240V ~ 50 / 60Hz e 110-120V ~ 60Hz. É proibido conectar o carregador 
a uma tomada com qualquer outra tensão de alimentação. 

Figura 6 
A única maneira de determinar o estado exato da bateria (nível de carga) é medir a 
densidade do ácido com um medidor de ácido. 

Observe que os gases são liberados durante o carregamento. 

Usando o seguinte: 

Valores de densidade de ácido (kg / em 20) 

1,28 bateria carregada 

1,21 bateria carregada pela metade 

1.16 bateria vazia 

Figura 7 
Desconecte o plugue de alimentação ou tomada. 

Figura 8 
Primeiro, desconecte o cabo de carregamento preto do pólo negativo da bateria. 

Figura 9 
Em seguida, desconecte o cabo de carregamento do pólo positivo da bateria. 

Figura 10 
Parafuse ou pressione o plugue da bateria no lugar. 

Figura 11: Proteção contra sobrecarga 
O fusível plano fornece proteção contra inversão de polaridade e curtos-circuitos. Um 
fusível com defeito deve ser substituído por um idêntico. 

Nota: No disjuntor automático interrompe a carga em caso de sobrecarga térmica. O disjuntor 
liga novamente automaticamente após um intervalo de resfriamento. 
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Diagrama elétrico 

 

Manutenção 
 

• Certifique-se de que sua bateria esteja sempre colocada com segurança no 
veículo. 

• Verifique se a bateria está conectada corretamente ao sistema elétrico do 
veículo. 

• Mantenha a bateria limpa e seca. Aplique um pouco de graxa sem ácido e 
resistente a ácidos (vaselina) nos terminais. 

• O nível de ácido em baterias sem manutenção deve ser verificado 
aproximadamente a cada 4 semanas. Encha com água destilada conforme 
necessário. 

• Mantenha o carregador em um local seco. Remova qualquer vestígio de 
corrosão dos terminais de carregamento. 

Meio Ambiente  
 

• Não descarte aparelhos elétricos como lixo municipal não selecionado, use 
instalações de coleta seletiva. 

• Entre em contato com a autoridade local para obter informações sobre os 
sistemas de coleta disponíveis. 

• Se os aparelhos elétricos forem descartados em aterros, substâncias perigosas 
podem vazar para as águas subterrâneas e entrar na cadeia alimentar, 
prejudicando sua saúde e bem-estar. 

• Recicle as matérias-primas em vez de descartá-las como lixo. 
• A máquina, os acessórios e a embalagem devem ser classificados para 

reciclagem ecológica.  
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Vista expandida 
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LIXEIRA ELÉTRICA 

CARREGADOR DE BATERIA 
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