
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 UWAGA! 

�  Nie naleŜy dopuszczać do całkowitego rozładowania baterii.  
� W przypadku, gdy wózek jest nieuŜywany naleŜy raz w miesiącu naładować 

baterie. 
�  Nie ładować baterii w sposób przerywany – naleŜy ładować baterie do 

maksymalnego poziomy, ładowarka wyłączy się samoczynnie po 
naładowaniu. 

 
 
 

 
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI ŁADOWARKI  
 
 
 

TYP IMPULS S 6/8 
DE DRIE  ELECTRONICS BV 
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1. Objaśnienie stosowanych symboli: 
 
 

   Uwaga! NaleŜy przeczytać instrukcję przed stosowaniem. 
 
 

  Zabrania się usuwania zuŜytych elementów wraz z odpadami domowymi. 
              Uszkodzone elementy przekazać do specjalnych punktów utylizacji. 
 
 

CE Urządzenie spełnia wymogi bezpieczeństwa określone Dyrektywą UE 89/336/EWG.  

  

2.Opis i specyfikacja urządzenia: 
Ładowarka jest bezobsługowym, w pełni zautomatyzowanym urządzeniem słuŜącym do 

uzupełniania energii w bateriach Ŝelowych 24V. Maksymalny prąd ładowania wynosi 8A. Urządzenie 
zasilane powinno być z sieci energetycznej napięciem zmiennym 230V o częstotliwości 50-60Hz, 1-
fazowym. Wydajność urządzenia pozwala na ładowanie baterii o minimalnej pojemności 40Ah, a 
maksymalnej 85Ah. 
Układ ładowarki posiada następujące zabezpieczenia: przeciwko odwrotnej polaryzacji, przepięciom 
oraz zabezpieczenie termiczne. 
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Szczegółowa specyfikacja: 
Prąd zasilający 230V - 50/60Hz – 1fazowy 
Nominalne napięcie ładowania 24V 
Maksymalne napięcie ładowania 35V 
Prąd ładowania Wartość ustalana przez dostawcę: 

max.6A dla Impuls S6 
max.8A dla Impuls S8 

Typ baterii Ołowiane z kwasem siarkowym - Ŝelowe 
Pojemność baterii Impuls S6: min. 40Ah – max. 60Ah 

Impuls S8: min. 60Ah – max. 85 Ah 
Uwaga: 
Pojemność maksymalna 80% po 8 godz.ładowania. 

Stosowane zabezpieczenia - przed odwrotną polaryzacją 
- przed zbyt duŜym napięciem 
- termiczne 

Moc ładowarki Impuls S6 – 195W 
Impuls S8 – 270W 

Sprawność ładowania Min. 80% (przy pełnym obciąŜeniu) 
Temperatura uŜytkowania 0ºC do +40ºC 
Wymiary obudowy urządzenia (wys. x szer. 
x głęb.) 

(70 x 150 x 200) mm 

Klasa ochrony II 
Ochrona obudowy IP 21 / IP 55 (w zaleŜności od modelu, patrz tabliczka 

znamionowa na spodniej ściance urządzenia) 
Masa całkowita 1.3 kg 
Transport i składowanie Temp. -15ºC do +50ºC 

Max. wilgotność powietrza 95% 
 

3.Zasilanie i warunki eksploatacji 
 Układ prostowniczy ładowarki mieści się w zamkniętej obudowie, z systemem chłodzącym – 
wentylator wymuszający wewnętrzny obieg powietrza. Z przodu urządzenia znajdują się dwie 
świecące diody koloru Ŝółtego i zielonego (opis znaczenia znajduje się w dalszej części instrukcji). 
Zasilanie do ładowarki doprowadzamy kablem o długości 1.9 m, zakończonym typową wtyczką 
słuŜącą do umieszczenia w gnieździe sieci elektrycznej (~230V). Połączenie ze sterownikiem wózka, 
dokonywane jest przy pomocy drugiego kabla o długości 2.4 m, zakończonego specjalną końcówką – 
wtykiem z trzema szpilkami.  

Miejsce dokoła ładowarki powinno być dobrze wentylowane. Intensywność oddawanego 
ciepła w trakcie ładowania moŜe być znaczna i w celu utrzymania optymalnej temperatury wewnątrz 
układu, ładowarka została wyposaŜona w wentylator, dzięki któremu ten warunek jest spełniony. Jeśli 
układy ładowarki nie będą dostatecznie chłodzone lub temperatura osiągnęła duŜą wartość, wtedy 
ładowarka rozpocznie proces ładowania bardzo małym prądem (w rezultacie proces ładowania 
znacznie się wydłuŜy). W przypadku, jeśli temperatura znacznie przekracza maksymalną 
dopuszczalną wartość, ładowarka samoczynnie przerwie proces ładowania. 
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4.Obsługa baterii 

• Świecenie jedynie zielonej diody, świadczy o pełnym naładowaniu baterii – moŜna wyłączyć 
ładowarkę (Uwaga: pierwszy odłączamy kabel zasilający ładowarkę, następnie przewód 
ładujący). Wcześniejsze przerwanie procesu ładowania baterii jest moŜliwe, naleŜy jednak 
pamiętać, Ŝe baterie są niedoładowane i moŜliwe będzie pokonanie mniejszego dystansu, 

• Jeśli zielona dioda świeci (baterie są juŜ naładowane) i do sterownika nadal podłączony jest 
przewód ładujący, ładowarka przechodzi do stanu podtrzymania naładowania baterii, 

• Jeśli baterie nie są często eksploatowane, wskazane jest doładowanie baterii, jednak nie 
częściej, niŜ raz w miesiącu, 

• ChociaŜ ładowarka ma moŜliwość ładowania głęboko rozładowanych baterii, jest 
niewskazane doprowadzać baterii do bardzo głębokiego rozładowania. Powoduje to 
drastyczne ograniczenie pojemności baterii, czyli w konsekwencji ich Ŝywotności. Jednak, jeśli 
coś takiego się wydarzy, naleŜy proces ładowania rozpocząć moŜliwie jak najszybciej, w celu 
zmniejszenia stopnia uszkodzenia baterii. 

• Ładowarka jest dostosowana tylko do jednego typu baterii określonych na początku instrukcji. 
Nie naleŜy stosować i ładować baterii innego typu, niŜ zaleca producent. Ewentualną wymianę 
naleŜy konsultować z naszymi dystrybutorami. 

 

5.Bezpieczeństwo uŜytkowania 

• Ładowarka nie powinna być naraŜona na pracę w warunkach duŜej wilgotności, 
• Ze względu na moŜliwość występowania znacznego iskrzenia przy podłączaniu urządzenia, 

zaleca się proces ładowania przeprowadzać w miejscu, w którym iskrzenie nie będzie 
powodować ryzyka niebezpieczeństwa, 

• Ładowarka jest przystosowana do pracy w warunkach domowych, 
• Unikać iskrzenia lub ognia w bezpośrednim kontakcie baterii, 
• Nie uŜywać do pracy ładowarki ze zdemontowaną obudową – moŜliwość dotknięcia 

elementów znajdujących się pod napięciem, 
• Nie dotykać zacisków baterii, podczas pracy ładowarki, 
• Nie przesuwać ładowarki, w trakcie ładowania,  
• Nie uŜywać ładowarki z nieoryginalnym okablowaniem lub wtyczkami, jeśli wymagać 

będzie tego sytuacja, skontaktować się serwisem, 
• Jeśli ładowarka nie pracuje prawidłowo, w pierwszej kolejności naleŜy spróbować odczytać 

przekazywane sygnały przez urządzenie, następnie usunąć wtyczkę z gniazda sieci, po czym 
skontaktować się z serwisem, 

• Nigdy nie naleŜy podejmować się samodzielnej próby naprawy ładowarki. 
 

6.Proces ładowania 

• NaleŜy umieścić wtyczkę kabla zasilającego ładowarki w gniazdku sieci elektrycznej, 
• Ładowarka po podłączeniu, powinna mrugnąć diodami LED, po czym przejść w stan 

gotowości do pracy – dwie diody LED Ŝółta i zielona powinny świecić się nieprzerwanie, 
• Następnie moŜna przystąpić do podłączenia końcówki przewodu ładującego do sterownika 

wózka – proces ładowania rozpocznie się automatycznie. Powinna świecić się juŜ tylko jedna 
Ŝółta dioda LED. Przy głębokim rozładowaniu baterii, na początku, proces ładowania 
rozpoczyna się małym prądem – tzw. przed-ładowanie. Po wstępnym ładowaniu ładowarka 
rozpoczyna ładowanie prądem z nominalną wartością – tzw. główne ładowanie. W ostatniej 
fazie ładowania (precyzyjnego doładowywania), natęŜenie prądu obniŜa się do bardzo małej 
wartości. Wielkość tego prądu zaleŜy od typu stosowanych baterii. 
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• Jeśli Ŝółta dioda LED zgaśnie, a zielona zaświeci się, bateria powinna być w stanie pełnego 
naładowania, a to pozwala na odłączenie kabla ładowania od sterownika. Jeśli kabel nie 
zostanie odłączony, baterie będą utrzymywane w stanie naładowania, poprzez płynący 
bardzo minimalny prąd. Samo rozładowywanie się baterii jest procesem naturalnym. Po 
odłączeniu kabla ładującego powinny zaświecić się: dioda Ŝółta i zielona. Po zakończeniu 
ładowania, naleŜy wtyczkę kabla zasilającego wyjąć z gniazda. 

7. Tabela wskazań diod LED 
 
 LED Ŝółta LED zielona 
Ładowarka wyłączona (wtyk 
wyciągnięty z gniazda sieciowego) 

○ ○ 

☼ 
 

○ Ładowarka włączona (zachowanie zaraz 
po włączeniu zasilania) 

○ 
 

☼ 

Ładowarka gotowa do pracy ● ● 
Ładowanie ● ○ 
Baterie naładowane ○ ● 
Błąd ☼ ☼ 
 
Legenda: 
○ – dioda nie świeci 
● – dioda świeci 
☼ - mruganie diody 
 
 
8. Meldunki o błędach i opis postępowania 
 W przypadku nie funkcjonowania ładowarki moŜe nastąpić ponowne jej zadziałanie poprzez 
najprostsze wyciągnięcie z gniazdka kabla zasilającego i ponowne jego włączenie.  
 
Przed tą czynnością naleŜy jednak zapoznać się z poniŜszym opisem meldunków o błędach: 
Ŝadna z LED diod nie świeci się 
• Brak napięcia 
 ( sprawdzić czy wtyczka jest dobrze osadzona w gniazdku, sprawdzić stan bezpieczników w skrzynce 
sieciowej, skontaktować się z serwisem energetycznym) 
• Obydwie LED diody świecą, (jeŜeli baterie nie są podłączone to sygnał ten nie jest meldunkiem 

błędu; w przypadku podłączonych baterii moŜe oznaczać brak napięcia po stronie baterii – 
sprawdzić i ponownie podłączyć baterie, co rozpocznie proces ładowania; polaryzacja biegunów 
jest niewłaściwa – sprawdzić i podłączyć prawidłowo; jeŜeli poprzednie czynności nie przyniosły 
efektu skontaktować się z dostawcą)  

• Ŝółta i zielona LED diody mrugają  
(liczba mignięć przedzielona kilkusekundowymi pauzami moŜe świadczyć o błędach): 
 
Liczba mrugnięć LED 
diod przedzielona 
krótką pauzą 

Opis błędu Postępowanie 

4 Za niska 
temperatura lub 
uszkodzony moduł 

Przenieść ładowarkę do pomieszczenia o 
temperaturze pow. 0ºC i rozpocząć ładowanie; 
jeŜeli nie przynosi to efektu lub sytuacja powtarza 
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się – kontakt z dostawcą; 
5 Temperatura za 

wysoka 
Wyłączyć ładowarką celem jej ostudzenia i 
rozpocząć ponowne ładowanie; jeŜeli problem 
powtarza się – kontakt z dostawcą; 

1, 2, 3, 6, 7, 8 Inne problemy Kontakt z dostawcą; 
 
 
9. Czyszczenie i konserwacja 
Kabel i obudowę ładowarki czyścić naleŜy lekko wilgotną ścierką przy pomocy ogólnie dostępnych 
nieagresywnych środków czyszczących. 
 
10. WaŜne informacje serwisowe 
W przypadku konieczności kontaktu z dostawcą prosimy o przygotowanie informacji nt. ładowarki: 
• Typ ładowarki (Impuls 6 lub Impuls 8) 
• Które LED diody świecą a które nie? 
• Kiedy zauwaŜono pierwsze meldunki o błędach? 
• Od kiedy ładowarka jest uŜytkowana? 
 
 
Producent EXENDIS B.V 
Keesomstraat 4, 
6716 Ede, Holandia 
P.O. Box 56, 
Tel +31/0318676111 
Faks +31/0318676401 
www. extendis.com 


