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Elektronische batterijlader  
Artikelnr.: 12711 

 

HANDLEIDING 
 
Vóór gebruik van de batterijlader moeten alle veiligheidsinstructies worden gelezen en er moet rekening mee 
worden gehouden om letsel van de gebruiker en schade aan het apparaat te vermijden. 
Bewaar deze handleiding om hem later als naslagwerk te gebruiken en geef hem mee bij het afgeven van de lader 
aan derden. 
 

Gebruik volgens de voorschriften 
 
Het lader dient uitsluitend voor het kort opladen en bijladen van open en een groter aantal gesloten, 
onderhoudsvrije loodzuuraccu’s met een nominale spanning van 6 Volt of 12 Volt en een capaciteit van 1,2-120 
Ah, zoals die in voertuigen worden ingezet, bijvoorbeeld: 

− Loodzuuraccu’s (WET) 

− Gel-accu‘s (geleiachtige elektrolyt) 

− AGM-accu’s (elektrolyt in glasvezelvlies) 

− onderhoudsvrije loodzuuraccu’s (MF) 
De lader is niet geschikt voor het opladen van bijvoorbeeld NiCd-, NiMH- of Li-Ion-accu’s of andere, niet 
oplaadbare accu’s.  
De oplader mag niet als starthulpmiddel worden gebruikt. Laad eerst de accu van het voertuig volledig op en 
verwijder de oplader voordat u het voertuig start.  
De oplader mag niet worden gebruikt als gelijkstroombron of voor andere doelen.  
De acculader is ontworpen om te worden gebruikt in een droge en veilige omgeving bij temperaturen van -5 °C tot 
+40 °C. 
Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen, personen met beperkte geestelijke vaardigheden of zonder 
ervaring en/of gebrek aan kennis. Daarvoor is de oplader niet ontworpen. Kinderen moeten uit de buurt van het 
apparaat worden gehouden.  
De lader is niet bestemd voor commercieel gebruik! 
 

Uitleg bij de symbolen 
 

 
Gebruiksaanwijzing lezen! 

 
Een elektrisch product mag niet via 

het huisvuil worden afgevoerd! 

 Dit apparat mag uitsluitend 
binnenshuis worden gebruikt!  

(environnement sec) 

 
Komt overeen met de EG-richtlijnen 

 Behuizing met randaarde  
(Beveilingsklasse II) 

 
IP65 

IP-beveilingsklasse  
Beveiligd tegen waterstraal 

 
Veiligheidsinstructie 
 

• Gebruik de lader alleen in gesloten ruimtes. 

• Halten kinderen en toeschouwers verre van uw werkplek. 

• Gebruik de lader niet in een vochtige of natte omgeving. 

• Let op voldoende belichting. 

• Stel de lader niet bloot aan directe zoninstraling, regen of sneeuw. 

• Gebruik de lader niet in de buurt van explosieve gassen of vloeistoffen. 

• Draag een veiligheidsbril en zuurbestendige veiligheidshandschoenen. 

• Bewaar de lader op een droge, en voor kinderen onbereikbare plek. 

• Draag de lader niet aan de kabel en trek er niet aan om de stekker uit het stopcontact te trekken. Bescherm de 
kabel tegen hitte, olie en scherpe kanten. 

• Wees er voor gebruik zeker van dat de lader en alle bijbehorende kabels in goede staat verkeren. 

• Laat beschadigde kabels vervangen door een geautoriseerd gespecialiseerd bedrijf. 

• Probeer niet om zelf reparaties uit te voeren. 
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• Indien niet gebruikt moet de lader altijd van de elektriciteit worden gehaald.  

• Vermijd in elk geval dat de krokodilklemmen met elkaar in aanraking komen, zodra de lader met de elektriciteit 
is verbonden. Gevaar voor kortsluiting!  

 

Bijkomende veiligheidsinstructies 
 

• Bij het laden van loodzuuraccu’s ontstaan brandbare gassen, daarom moeten open vuur en vonken worden 
vermeden.  

• Gebruik de lader alleen in een goed geventileerde ruimte. De lader mag noch in het voertuig noch onder de 
gesloten motorkap worden gebruikt.  

• Dek de oplader niet af omdat er anders oververhitting en daardoor beschadiging kan optreden. Zet de oplader 
tijdens de werking niet op een isolerende onderlaag (zoals styropor) – gevaar van hittestuwing! 

• Sluit altijd eerst de krokodilklemmen op de batterijpolen aan voor u de lader met de elektriciteit verbindt. 

• Om het laden te beëindigen eerst de stekker uit het stopcontact halen en dan de krokodilklemmen van de 
batterijpolen nemen. 

• Laat in geen geval batterijzuur op uw kleding of huid komen. Als dat wel gebeurt moeten de desbetreffende 
plekken rijkelijk met water worden gespoeld. Bij oogcontact moet bovendien direct medische hulp worden 
gezocht. 

 

Beschrijving van het apparaat 
 
1. Netstekker 
2. Zwarte batterijklem (minus) 
3. Rode batterieklem (plus) 
4. LED display 
5. MODE-toets  
6. Netkabel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technische gegevens 6 V-modus   12 V-modus 
 
Bedrijfsspanning  220-240 V~ / 50-60  Hz  220-240 V~ / 50-60 Hz 
Uitgangsspanning:   6 V DC    12 V DC 
Max. laadspanning:  7,4 V    14,6 V / 14,8 V 
Laadstroom:   2,0 A    2,0 A / 4,0 A 
Omgevingstemperatuur:  -5°C tot + 40°C   -5°C tot +40°C 
Bekistingsbescherming:  IP 65    IP 65 
 

Functies 
 
Het lader dient voor het opladen van accus met een capaciteit van 1,2-120 Ah. De lader is voorzien van een 
microprocessor. Via de MODE-toets kunnen al naar gelang het type accu, de toestand van de accu en de situatie 
in de omgeving verschillende laadmodi worden gekozen. Na keuze van de gewenste laadmodus herkent het lader 
de aangesloten batterij (spanning, capaciteit, toestand) en berekent op basis daarvan de benodigde 
laadparameters (laadspanning, laadstroom). Bij de keuze van een voor de aangesloten accu ongeschikte 
laadmodus, bij een defecte accu of verkeerd aangesloten poolklemmen is er geen sprake van laden en alle LED’s 
knipperen tegelijkertijd.  
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Mogelijke laadmodi 
 

Display Beschrijving 

 
6 volt-modus  
Oplaadprogramma voor 6 V-accu's, 1,2 Ah tot 14 Ah, temperaturen 
boven 0°C, Laadstroom: 2 A maximal, Laadspanning: 7,2 V  

 
6 volt-wintermodus  
Oplaadprogramma voor 6 V-accu's, 1,2 Ah tot 14 Ah, temperaturen onder 
0°C, Laadstroom: 2 A maximal, Laadspanning: 7,4 V  

 Motorfietsmodus  
Oplaadprogramma voor 12 V-accu's, 1,2 Ah tot 14 Ah, temperaturen 
boven 0°C, Laadstroom: 2 A maximal, Laadspanning: 14,6 V  
 

 
Wintermodus voor de motorfiets  
Oplaadprogramma voor 12 V-accu's, 1,2 Ah tot 14 Ah, temperaturen 
onder 0°C, Laadstroom: 2 A maximal, Laadspanning: 14,8 V  

 Automodus  
Oplaadprogramma voor 12 V-accu's, 14 Ah tot 120 Ah, temperaturen 
boven 0°C, Laadstroom: 4 A maximal, Laadspanning: 14,6 V  
 

 
Wintermodus voor de auto  
Oplaadprogramma voor 12 V-accu's, 14 Ah tot 120 Ah, temperaturen 
onder 0°C, Laadstroom: 4 A maximal, Laadspanning: 14,8 V  

 Druppellaadmodus  
Zodra de accu volledig is opgeladen, wordt de acculader automatisch 
naar de druppellaadmodus omgeschakeld. De bijbehorende LED brandt 
permanent. 

 

Storingsmeldingen 
 

Display Beschrijving 

 Storingsmelding na onjuiste aansluiting (verwisselde polen), kortsluiting, 
verkeerd gekozen oplaadprogramma of oververhitting. Alle LED’s 
knipperen tegelijkertijd. 
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Voorbereiding van de accu 
 

• Reinig de batterijpolen voor het aansluiten van de poolklemmen en verwijder roest of andere vervuiling.  

• Schroef eventueel de afdekkappen van de batterijvakken af en controleer om te beginnen de zuurstand. Mocht 
die onder de op de batterij gemarkeerde minimale stand liggen, vul de desbetreffende cellen dan met 
gedestilleerd water. Gebruik in geen geval normaal leidingwater! 

• Tijdens het laden moeten de batterijafsluitingen geopend blijven zodat voorkomende gassen kunnen 
verdampen.  

• Bij onderhoudsvrije, verzegelde batterijen vervalt het openen en bijvullen van gedestilleerd water. 
 

Het laden opstarten 
 
Let op: Zorg ervoor dat de oplader niet is aangesloten op het stopcontact en dat de adapter-laadkabel niet is 
aangesloten op de acculader. 
Sluit altijd eerst de rode pluskabel (+) van de oplader op de pluspool van de accu aan. Daarna sluit u de zwarte 
massakabel (-) op de minpool van de accu aan. Als u de accu in de ingebouwde staat oplaadt, sluit u de zwarte 
minkabel (-) op de carrosserie (blank gedeelte) aan, zover mogelijk uit de buurt van de accu, carburateur en brand-
stofleidingen. Houd deze volgorde steeds aan. 
Let op: Nadat de stekker in het stopcontact is gestoken, dient u het gewenste laadprogramma te selecteren door 
meermaals indrukken van de MODE-toets. Wanneer de MODE-toets niet wordt ingedrukt, wordt het 
oplaadprogramma niet gestart. Als het laadproces aan de gang is, kunt u niet meer overschakelen op een ander 
oplaadprogramma. Als u met een ander dan het ingestelde laadprogramma wilt laden, trekt u de netstekker uit het 
stopcontact en wacht u totdat alle LED’s iut zijn. Steek vervolgens de stekker weer in het stopcontact en ga verder 
zoals eerder hierboven beschreven. 
Steek nu het netsnoer (positie A in het overzicht) van de oplader in het stopcontact. De LED's gaan na elkaar aan 
totdat een laadmodus is geselecteerd. 
Wanneer de accu onjuist wordt aangesloten (polen verwisseld) of de oplader geen contact maakt, alle LED’s 
knipperen tegelijkertijd. 
Selecteer nu het gewenste oplaadprogramma door meermaals indrukken van de MODE-toets. 
De oplaadprogramma‘s kunnen in onderstaande volgorde, door het indrukken van de MODE-toets, worden 
geselecteerd: 
 
Motorfiets 6 V   Motorfiets 6 V Winter  
Motorfiets 12 V   Motorfiets 12 V Winter 
Auto 12 V   Auto 12 V Winter 

 
Afhankelijk van de laadtoestand van de accu past het apparaat de laadstroom aan, teneinde de aangesloten accu 
optimaal op te laden. Uitsluitend tijdens de hoofdlaadfase wordt geladen met de maximale laadstroom. Vlak voor-
dat de maximale laadcapaciteit wordt bereikt, wordt gewerkt met een lagere laadstroom. Zo wordt de accu rustig 
en optimaal tot aan de maximale capaciteit opgeladen. 
Tijdens het opladen knippert de bijbehorende LED langzaam.. 

Het opladen afsluiten 
 

• Haal om te beginnen het lader van de elektriciteit, verwijder dan de zwarte krokodilklem van de minpool of de 
carrosserie en tenslotte de rode klem van de PLUS-pool van de batterij. 

• Controleer eventueel de zuurstand en vul eventueel gedestilleerd water aan. Sluit in dat geval de afdekkappen 
zorgvuldig af.  

 

Schoonmaken en opbergen 
 

• Reinig de bekisting van het lader indien nodig met een vochtige doek. 

• Gebruik geen schoonmaakmiddelen, omdat die de bekisting kunnen aantasten. 

• Bewaar het lader in zijn originele verpakking op een droge, voor kinderen en onbevoegden niet toegankelijke 
plek. 
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Twee jaar volledige garantie 
 
De garantieperiode voor dit apparaat begint met de dag waarop u het koopt. De datum van koop toont u aan door 
het meesturen van de originele kassabon. 
 
Wij garanderen tijdens de garantieperiode: 

• kosteloze reparatie van eventuele storingen. 

• kosteloze vervanging van alle delen die kapot gaan. 

• met inbegrip van kosteloze, deskundige service (dat houdt in: kosteloze montage door onze vakmensen). 
Voorwaarde is wel dat de fout niet te herleiden is tot een onjuiste behandeling. 
 
Neem bij evt. vragen of kwaliteitsproblemen s.v.p. altijd direct contact op met de producent: 
 
Brüder Mannesmann Werkzeug GmbH 
Afdeling Reparatur-Service 
Lempstr. 24 
D-42859 Remscheid 
 

+49 (0)2191/37 14 71 

+49 (0)2191/38 64 77 

service@br-mannesmann.de 

 

Uitgerangeerd werktuig en milieubescherming 
 

• Mocht uw lader op een dag zo intensief gebruikt zijn dat het moet worden vervangen of mocht u het niet langer 
nodig hebben, dan dient u het elektroapparaat af te geven bij de centrale van uw afvalverwijderingsbedrijf voor 
elektrisch en elektronisch afval.  

• Informatie over plaatsen waar u uw elektrische apparatuur kunt afgeven krijgt u bij uw plaatselijke 
afvalverwerkingsbedrijf resp. bij de gemeente. 

• Elektrische apparatuur bevat waardevolle grondstoffen die kunnen worden hergebruikt. Als u dat dus bij een 
centraal punt van het afvalverwerkingsbedrijf afgeeft draagt u bij aan het hergebruiken van waardevolle 
grondstoffen. 

• Elektrische apparatuur bevat ook stoffen, die bij ondeskundige verwijdering tot schade voor mens en milieu 
kunnen leiden. 

• Het symbool van de doorgestreepte afvalton staat voor de verplichting om de zo gekenmerkte 
apparatuur apart af te geven bij een inzamelplaats voor elektrische en elektronische apparatuur, zodat die 
kan worden hergebruikt. 

 


