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يشحن بطاريات بقدرة ٦ فولت و١٢ فولت �ا يصل إ� ٤٠ أمب� ساعة يحافظ ع� البطاريات من كافة ا�نواع.

Wet Gel MF EFB AGM
ا�ركبات ا�ائية والسيارات ال�فيهية والسيارات الرياضية وجزازات العشب ومعدات الحدائق.

يحافظ ع� البطاريات من كافة ا�نواع.

هذه الشواحن مصممة لشحن ا�ركبات الصالحة لجميع الطرق 

وماكينات جز العشب والدراجات البخارية والسيارات والشاحنات 

والقوارب وا�قطورات والجرارات وا�عدات وغ�ها.

شاحن "UltraSafe Smart Charger" ا�دمج بدرجة عالية 

والصلب وا�حمول. يتميز بتقنية منع ال§ر والح¦ية من القطبية 

العكسية. يشحن �عدل الضعف من الشواحن العادية. يظل متصً¬ 

ع� مدار الساعة بدون وجود شحن زائد.

الرصاص الحامضية

يشحن البطاريات ا�فرغة بالكامل حتى 30 أمب�/ساعة. 

الذاكرة.
يعود إ� آخر ¿ط تم اختياره عند إعادة تشغيله.

الصيانة اÁضافية.
يحافظ ع� البطارية مشحونة بشكل كامل 

دون الحاجة إ� الشحن الزائد لف�ة غ� 

محدودة.

وسائل التشخيص.
تتوفر فيه أداة تشخيص بÄية من أجل اكتشاف 

القطبية العكسية والجهد ا�نخفض والبطاريات التالفة.

تتبع الحمل.
يقوم بفعالية بتغي� تيار الشحن عند وجود حمل ع� 

البطارية.

توف� الطاقة.
يعمل ع� تقليل استه¬ك الطاقة عندما È تكون 

هناك حاجة لكامل الطاقة.

شاشة مراقبة الحرارة.
يحتوي ع� مستشعرات حرارة داخلية تقوم 

بضبط الشحن بناًء ع� ا�ناخ ا�حيط.

."CANBUS" آمن.موصل كان
يوفر الح¦ية من القطبية العكسية وال§ر 

والشحن الزائد والتيار الزائد والدوائر ا�فتوحة 

والدوائر القص�ة والتسخÍ الزائد.

عوامل ا�مان.

التفاعلية.
يصدر تنبيًها بعملية الشحن القاÎة ع� التغذية 

الراجعة للبطارية العضوية.

الص¬بة.
مقاوم لÏتربة وا�اء وا�شعة فوق البنفسجية 

واÈرتطام والتصادم.

إمكانية اÈستعادة.
يستخدم ¿ط الشحن النابض عاÐ الجهد 

عندما يكتشف وجود جهد منخفض أو كÑتة 

أو فقد Ò الطاقة.

اÈستخدام ا�مثل.
يعمل ع� استقرار ال�كيب الكيمياÔ داخل البطارية 

.Õمن أجل رفع مستوى أدائها والعمر التشغي

التشغيل-إيقاف التشغيل.
Øنع الحاجة ا�تزايدة للطاقة الحلقية ا�حملة ع� 

البطاريات Ò ا�ركبات الهجينة الصغ�ة.

تعمل حواجز الس¬مة متعددة ا�ستويات ع� منع 

ا�وضاع غ� اÙمنة وغ� الطبيعية.

Øكن منفذ الشحن بشكل تلقاÔ من شحن 

."CANBUS" نظم موصل كان
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يحافظ ع� البطاريات من كافة ا�نواع.

هذه الشواحن مصممة لشحن ا�ركبات الصالحة لجميع الطرق 

وماكينات جز العشب والدراجات البخارية والسيارات والشاحنات 
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ا�واصفات الفنية

٪٨٥ Ðحوا

١٣ وات بحد أقصىى

٢ فولت (١٢ فولت) ٢ فولت (٦ فولت)

٠° مئوية إ� +٤٠° مئوية، ٣٢° فهرنهايت إ� +١٠٤° فهرنهايت

 شاحن "Ò "Smart Charger ٨ خطوات

 ٦ فولت و١٢ فولت

"Wet, Gel, MF, CA, EFB, AGM"

 ما يصل إ� ٣٠ أمب� ساعة (١٢ فولت)، ما يصل إ� ٣٠ أمب� 

ساعة (٦ فولت)، وتبقي البطاريات من جميع ا�حجام.

IPح¦ية ا�بيت ٦٠

 الحمل الحراري الطبيعي

 ٤٫٤ * ٢٫٧ * ١٫٥ بوصة (١١٢ * x ٦٩ * ٨١ملم)

٢٫٧٨٠٫٤٩ رطل (٠٫٢٢ كجم)

 <٥ مÕ أمب�

خطوات الشحن

(V) الجهد

(A) Ðالحا
مرحلة

التحليل
ص

التشخي

اÈستعادة

التجهيز

الحجم
ص

اÈمتصا

تحقيق ا�ثالية

الصيانة

محتويات الصندوق

"Smart Charger G750" شاحن•

"Integrated Eyelets" مزودة بثقوب مدمجة "Battery Clamp Connectors" موص¬ت•

•دليل ا�ستخدم ودليل معلومات والض¦ن

أ¿اط الشحن

Standby

È توجد طاقة
Ò وضع اÈستعداد È يقم الشاحن بعملية الشحن أو تزويد البطارية بأي طاقة. يتم 

تفعيل خاصية توف� الطاقة أثناء هذا النمط، حيث يقوم بسحب كميات صغ�ة جًدا من 

ا�خرج الكهرباÔ. يóء مصباح "LED" الÑتقاÐ عند اÈختيار.

١٤٫٥ فولت | ٠٫٧٥ أمب� | ما يصل إ�٣٠ أمب� ساعة õحطريقة
 "Enhanced Flooded"و "Gel Cell"بقوة ١٢ فولت و "Wet Cell" لشحن البطاريات بتقنيات

و"Maintenance-Free" و"Calcium". يóء مصباح "LED" ا�بيض عند اÈختيار.

٧٫٢٥ فولت | ٠٫٧٥ أمب� | ما يصل إ�٣٠ أمب� ساعة 
 "Enhanced Flooded"و "Gel Cell"بقوة ٦ فولت و "Wet Cell" لشحن البطاريات بتقنيات

و"Maintenance-Free" و"Calcium". يóء مصباح "LED" ا�بيض عند اÈختيار.

كابل التيار ا�ستمر: ١٢٥ بوصة

 (٣١٧٫٥ ملم)

تعبئة التجزئة:

ا�بعاد: ٦٫٤٦ بوصة x ٣٫٧٨ بوصة x ٤٫٠٢ بوصة

(١٦٤ * ٩٦ * ١٠٢ ملم)

الوزن: ١٫٠٨ رطل (٠٫٤٩ كجم)

كود ا�نتج العا�ي: ٠-٤٦٢٢١-١٠٠٣١-٠  

:Õالداخ øالصندوق الكرتو

ا�بعاد:٦٫٧٧ بوصة x ٤٫٠٩ بوصة x ٤٫٥٣ بوصة

(١٧٢ * ١٠٤ * ١١٥ ملم)

(يتبع) الوزن: ١٫٢٦l رطل (٠٫٤٩ كجم)

:úالرئي øالصندوق الكرتو

ا�بعاد: ١٧٫٢٤ بوصة x ١٤٫٢٥ بوصة x ٩٫٨٤ بوصة

(٤٣٨ * ٣٦٢ * ٢٥٠ ملم)

الوزن: ٢١٫٦٥ رطل (٩٫٨٢ كجم) 

الكمية: ١٦

الكود التجاري ا�وحد ١٠٠٤٦٢٢١١٠٠٣١٧

الوحدات Ò كل حاوية ٥٧٦ وحدة

نوع البطاريات:

كيمياء البطارية:

قدرة البطارية:

التصنيف:

التÑيد:

ا�بعاد (الطول *العرض *اÈرتفاع):

الوزن: 

التيار ا��دد لجهد اÁدخال:

التيار ا��دد لجهد التشغيل:

الكفاءة:

الطاقة:

اكتشاف جهد منخفض:

درجة الحرارة ا�حيطة:

نوعية الشاحن: 

تÄيف التيار ا�عاكس:

٦٠HZ-٢٤٠، ٥٠V VAC-٢٢٠ ،G اكتب

٦٠HZ-٢٤٠، ٥٠V VAC-٢٢٠ ،G اكتب




