
 
 

Acculader 
Art.nr.: 12725 

 

HANDLEIDING 
 

Veiligheidsinstructie 
 
Voor u de acculader gebruikt moet u de volgende veiligheidsinstructie zorgvuldig lezen en er de 
hand aan te houden, om verwondingen van de gebruiker en schade aan het apparaat te 
vermijden. 
 

Gebruik volgens de voorschriften 
 
De acculader dient uitsluitend voor het opladen van loodzuur accu’s met een nominale 
spanning van 6 of 12 Volt en een capaciteit van 10-70 Ah. De lader is niet geschikt voor het 
opladen van bijvoorbeeld NiCd- of NiMH-accu's en andere niet oplaadbare batterijen.  
 

• Werk alleen in een gesloten ruimte met de acculader. 

• Houd kinderen en toeschouwers verre van uw werkplek. 

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

• Let op voldoende belichting. 

• Zorg ervoor dat de acculader niet wordt geconfronteerd met directe zonnestraling, regen of 
sneeuw. 

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

• Draag de juiste werkkleding. 

• Bewaar de acculader op een droge, veilige en voor kinderen niet bereikbare plek. 

• Draag de acculader niet aan de kabel en trek niet aan de kabel om de stekker uit het 
stopcontract te halen. Bescherm de kabel tegen hitte, olie en scherpe kanten. 

• Zorg er vóór gebruik voor dat de acculader en alle kabels volkomen in orde zijn. 

• Laat beschadigde kabels vervangen door een geautoriseerd vakbedrijf. 

• Probeer niet om zelf de een of andere reparaties uit te voeren. 

• Als u het niet gebruikt moet de acculader altijd van het elektriciteitsnet worden gehaald.  

• Vermijd onder alle omstandigheden dat de krokodilklemmen elkaar raken zodra de 
acculader verbonden is met het elektriciteitsnet. Gevaar voor kortsluiting!  

 

Extra veiligheidsinstructie 
 

• Bij het opladen van loodzuur accu’s ontstaan brandbare gassen, daarom moet contact met 
een open vlam worden vermeden.  

• Gebruik de acculader uitsluitend in een goed geluchte ruimte. De acculader mag noch in het 
voertuig noch onder de gesloten motorkap worden gebruikt.  

• Sluit altijd om te beginnen de krokodilklemmen aan de accupolen aan voor u de acculader 
met het elektriciteitsnet verbindt. 

• Voor het afsluiten van het laden eerst de netstekker uit het stopcontact halen en dan de 
krokodilklemmen van de accupolen af halen. 

• Laat in geen geval batterijzuur op uw kleding of huid komen. Als dat toch gebeurt, moeten 
de desbetreffende plekken worden gespoeld met rijkelijk water. Bij contact met de ogen 
moet bovendien direct een arts worden ingeschakeld. 



 
 

Beschrijving van de acculader 
 

1. Draaggreep 
2. Informatie: al dan niet opgeladen  
3. Zwarte accuklem (MIN) 
4. Rode accuklem (PLUS) 
5. Keuzeschakelaar opladen  
6. Netkabel 
 
 

 
 

Technische gegevens 
 
Bedrijfsspanning  230V~ / 50 Hz 
Oplaadspanning:   omschakelbaar 6V/12V 
Oplaadstroom:  

12V-batterijen 3,52 A 
  6V-batterijen 3,52 A  

Beschermingsklasse: IP20 
Omgevingstemperatuur:  0°C tot + 40°C 
 

Handleiding 
 

• Schroef indien nodig de afdekkappen van de accukamers af en controleer om te beginnen 
de stand van het accuzuur. Mocht die onder de op de accu gemarkeerde minimale stand 
liggen, dan vult u de desbetreffende accucellen met gedestilleerd water op. Gebruik in 
geen geval gewoon leidingwater! 

• Tijdens het laden moeten de accuafsluitingen open blijven zodat ontstaande gassen kunnen 
ontwijken.  

• Bij verzegelde accu’s is er geen sprake van het openen en het navullen van gedestilleerd 
water. 

 
1. Stel de laadspanning in op 6V of 12V met behulp van de tuimelschakelaar, al naar gelang 

de accu die moet worden opgeladen. Accuspanning en oplaadspanning moeten altijd in 
overeenstemming zijn! 

2. Maak eerst de rode oplaadklem vast aan de PLUS-pool van de accu en dan de zwarte kabel 
aan de minpool van de accu. Zorg ervoor dat de krokodilklemmen goed contact maken en 
goed bevestigd zijn. 

3. Pas dan steekt u de stekker van de kabel in een 230V~ stopcontact. 
4. De lichtdioden geven continu het oplaadpercentage van de accu tijdens het laden aan.  

• hoe meer LED‘s oplichten, des te geringer is het oplaadpercentage van de accu. 

• Bij een volledig ontladen accu lichten alle LED’s op. 

• Met toenemende oplaadduur gaat de ene na de andere LED uit. 

• Als de accu volledig is opgeladen lichten alleen de twee linker LED’s „100%“ en „MAX“ 
nog op. 

5. Haal eerst het acculader van het elektriciteitsnet en verwijder dan de zwarte krokodilklem 
van de minpool en als laatste de rode klem van de PLUS-pool van de accu. 

6. Controleer eventueel de stand van het accuzuur en vul dan evt. gedestilleerd water bij. Sluit 
in dat geval de afdekkappen weer zorgvuldig af. 



 
 

Schoonmaken en opslag 
 

• Maak de behuizing van de acculader eventueel schoon met een vochtige doek. 

• Laat geen vloeistoffen in het apparaat binnendringen. 

• Gebruik geen schoonmaakmiddelen omdat die de behuizing kunnen aantasten. 

• Bewaar de acculader in de originele verpakking op een droge, voor kinderen en 
onbevoegden niet bereikbare plek.  

  
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: 

• kostenloze reparatie van eventuele storingen. 

• kostenloze vervanging van alle onderdelen die kapot gaan. 

• met inbegrip van kostenloze, deskundige service (dat houdt in: kostenloze 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 Werkzeuge GmbH & Co. 
Abt. Reparatur-Service 
Lempstr. 24 
D-42859 Remscheid 
���� + 49 2191/37 14 71 
� + 49 2191/38 64 77 
@ service@br-mannesmann.de 
 
 
Uitgerangeerde elektrisch werktuig en milieubescherming 
 

• Mocht uw werklicht op een dag zo intensief gebruikt zijn dat het moet worden vervangen of 
mocht u het niet meer nodig hebben, dan dient u het elektrische apparaat af te geven bij een 
centraal verwijderingbedrijf 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 
die 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 met het oog op hergebruik. 


