1° Introdução
Obrigado por adquirir o carregador de baterias CB-2/5AT
O Carregador de Baterias CB-2/5AT foi desenvolvido para carregar baterias automotivas até 300A

2° Introdução de Segurança
Não exponha o Carregador de Baterias à raios solares ou chuva. Use somente em ambientes cobertos e
arejados.
O local de operação deve ser limpo, longe de poeira e pó de ferro.
Retire o fio de alimentação da tomada antes de conectar ou desconectar os grampos de carga da bateria.
Neste equipamento existem partes como interruptores, reles que pode provocar arcos voltaicos ou faíscas,
portanto caso o aparelho seja utilizado em um ambiente fechado coloque-o em um local ou recipiente que seja
apropriado para este fim.
Utilize o carregador somente em superfícies estáveis.
Em hipótese alguma utilize o carregador dentro do carro ou dentro da capota do motor.
Não cubra o equipamento enquanto ele estiver em uso, isso pode causar superaquecimento.
Não utilize o carregador de baterias próximo a paredes ou objetos que obstruam sua ventilação.
Não utilize este equipamento para carregar baterias que não sejam carregáveis.
Permita que somente pessoas adultas devidamente qualificadas operem este equipamento.
Não opere o equipamento quando estiver cansado ou sob influencia de álcool ou medicamentos.
Nunca modifique o equipamento ou trabalhe com peças faltantes, adaptadas ou não originais.
Nunca utilize o equipamento para nenhum fim que não seja aquele especificado neste manual, sob-riscos de
acidentes ou danos ao equipamento.
Enquanto estão sendo carregadas, as baterias produzem gases que podem provocarexplosões, não fume ou
produza faíscas próximo ao local de carregamento.
A substituição do fusível devera ser feita com o equipamento totalmente desligado da rede elétrica e também
da bateria.

3° Instruções de Uso
1. Examine sua bateria e localize os bornes referentes ao positivo (+) e o negativo (-).
2. Instale nesses bornes as garras de seu carregador obedecendo esta ordem.
GARRA VERMELHA : Instale no pólo positivo (+) da bateria
GARRA PRETA:Instale no pólo negativo (-) da bateria.
3. Selecione a tensão da sua rede elétrica na chave localizada na traseira do carregador de baterias (110/220V)
e conecte o plug de alimentação na rede elétrica.

4° Verificando o tempo de carga:
O tempo máximo para que a bateria esteja em ponto de uso, se obtém dividindo o valor da capacidade nominal da
bateria (Ah) pela corrente media do carregador que é de 2 ou 5A para o carregador CB-2/5AT
Ou seja: Tempo CB-2/5AT = Ah /2 ou Ah /5
O resultado é o tempo médio (em horas) que a baterias, completamente descarregada, levará para obter uma
tensão media de 13,2V.

5° Finalizando uma carga em uma bateria
Quando a bateria atingir a tensão de 13,5 volts o led verde indicara que a bateria esta com carga suficiente para ser
usada OBS: se a bateria estiver em carga para uso emergencial, você pode colocar ela em uso nesse estante .
O processo de carga indicado pela luz Vermelho dura até que a bateria esteja carregada, quando se carregam
pequenas baterias, alguns minutos ou horas para baterias maiores .

6° Entendendo os led,s indicadores do painel
Led 2 – VERDE: Indica o estado da Bateria (CARREGADO)
Led 3 – VERMELHO : Indica carregador em carga (CARREGANDO)

7° Exemplos de funcionamento dos Led,s de um carregamento bem sucedido.
Led 2 aceso intenso
Led 3 apagado

Bateria com carga completa!

8° Exemplos de carregador DESLIGADO com uma bateria conectada nas garras.

Led 2 apagado
Led 3 aceso

Bateria DESCARREGADA ! com menos de
13,2 volts de carga

Led 2 aceso
Led 3 apagado

Bateria CARREGADA ! com mais de 13,2
volts de carga

9° Exemplo de carregador LIGADO com uma bateria conectada nas garras.
Led 2 aceso
L ed 3 aceso

Bateria desconectada ou Bateria conectada com carga
em transição de CARREGANDO/CARREGADA

Led 2 apagado
Led 3 aceso

Bateria conectada e em carga CARREGANDO !

Led 2 aceso
Led 3 apagado

Bateria conectada e CARREGADA!

10° Soluções de problemas.
Led 2 – Verde nunca acende: verifique o tempo necessário para a bateria em
carga.Verifique se a bateria esta em bom estado, pois pode estar danificada.
Led 2-3 Apagados mesmo com o carregador ligado na tomada, verifique a
polaridade na bateria!

11° Dicas úteis
Carregue a bateria em lugares arejados para evitar acúmulo de gases.
Não tenha contato com o fluido da bateria, pois o mesmo é altamente corrosivo.
Limpe as oxidações para obter um bom resultado de contato entre as garras e a bateria
Verifique a tensão da bateria antes de ligar o carregador.
Verifique a polaridade dos bornes da bateria antes de conectar as garras do carregador

12° Veja alguns motivos para se ter este carregador
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

O carro fica muito tempo parado e descarrega a bateria na garagem.
Seu alternador está fraco e não carrega o suficiente a bateria.
O carro esta roubando carga da bateria.
Trabalha em oficina e necessita dar cargas em baterias.
Utiliza muito o som do carro e precisa reforçar a carga da bateria.
Pode ser utilizado em baterias de chumbo, seladas ou de gel, desde que sejam de 12v
Permite carregar baterias conectadas ao veiculo.
Carrega uma bateria por vez.

13° Especificações técnicas:
Carregador de Baterias Automotivo, portátil 12v 2/5A
Bivolt 110/230V~ 50/60Hz
2 Leds indicadores de estados (CARREGANDO/CARREGADO)

