
V4_27/07/2021

ΚΙΤ ΗΛΙΑΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣGR 1-4

www.gys.fr



2

ΚΙΤ ΗΛΙΑΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ GR

Το κιτ συντήρησης ηλιακής φόρτισης έχει σχεδιαστεί για να συντηρεί και να συντηρεί την μπαταρία 12 V. Τα δοχεία 
αναρρόφησης παρέχονται για να επιτρέπουν στον πίνακα να συνδέεται στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου ή σε άλλα 
παράθυρα. Μπορεί να συνδεθεί απευθείας με την μπαταρία χρησιμοποιώντας τα κλιπ αλιγάτορα ή να συνδεθεί στην 
υποδοχή αναπτήρα για να αποτρέψει την αποφόρτιση της μπαταρίας σας σε περίπτωση παρατεταμένης μη χρήσης.

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ

Πίσω όψη

Εμπρόσθια όψη

2 βεντούζες

Πένσα αναπτήρα

Εφαρμογές:
- Συντήρηση χρέωσης για μπαταρία 

αυτοκινήτου
μπαταρία 
μοτοσικλέτας
τετραπλή μπαταρία
μπαταρία σκαφών
μπαταρία 
τροχόσπιτου

Χαρακτηριστικά :
- Πλαστικό πλαίσιο ανθεκτικό στο νερό
- Δυνατότητα διόρθωσης σε παράθυρο ή σε τοίχο
- Προστασία από την αντίστροφη πολικότητα
- Διατηρεί τη μπαταρία σας φορτισμένη κατά τη διάρκεια 
παρατεταμένης μη χρήσης.
- Περιλαμβάνονται συνδέσεις, κλιπ αλιγάτορα και υποδοχή αναπτήρα.

Τεχνικά δεδομένα
Ισχυρός 1,5 W
Τάση 14.5V
Ενταση 0,09 Α

Σημείωση:  
-  Σε ορισμένα οχήματα, η πρίζα αναπτήρα ενδέχεται να μην λειτουργεί εάν η ανάφλεξη δεν είναι ενεργοποιημένη. Σε 

αυτήν την περίπτωση, συνδέστε το φορτιστή απευθείας στην μπαταρία χρησιμοποιώντας τα παρεχόμενα κλιπ και τα 
καλώδια.

- Εάν υπάρχει αρκετό φως, ο φορτιστής θα παράγει ενέργεια για να διατηρήσει τη μπαταρία φορτισμένη.
-  Ο ηλιακός φορτιστής δεν θα καταστρέψει την μπαταρία σας. Η προστασία αντίστροφης πολικότητας εξασφαλίζει τη 

σωστή λειτουργία του προϊόντος.
-  Ο φορτιστής έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί τη φόρτιση της μπαταρίας. Ωστόσο, αυτό το προϊόν δεν μπορεί σε καμία 

περίπτωση να ανακτήσει μια μπαταρία που έχει αποφορτιστεί πλήρως.

ΌΡΌΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η εγγύηση καλύπτει όλα τα κατασκευαστικά ελαττώματα ή ελαττώματα για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς 
(ανταλλακτικά και εργασία). 
Η εγγύηση δεν καλύπτει: 
• Όλες οι άλλες ζημιές λόγω μεταφοράς. 
• Κανονική φθορά εξαρτημάτων (π.χ. καλώδια, σφιγκτήρες κ.λπ.). 
• Συμβάντα λόγω ακατάλληλης χρήσης (σφάλμα τροφοδοσίας, πτώση, αποσυναρμολόγηση). 
• Βλάβες που σχετίζονται με το περιβάλλον (ρύπανση, σκουριά, σκόνη). 
Σε περίπτωση σφάλματος, επιστρέψτε τη συσκευή στον διανομέα σας, επισυνάπτοντας: 
- ημερομηνία απόδειξης αγοράς (απόδειξη, τιμολόγιο κ.λπ.) 
- ένα σημείωμα που εξηγεί την αποτυχία.
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ΕΙΚΌΝΌΓΡΑΜΜΑΤΑ

 συσκευή συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Η δήλωση συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στον 
ιστότοπό μας.

 υλικό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του ΗΒ. Η δήλωση συμμόρφωσης του ΗΒ είναι διαθέσιμη στον 
ιστότοπό μας (βλ. Συνοδευτική σελίδα).

 συσκευή συμμορφώνεται με τα πρότυπα του Μαρόκου. Το Cم δήλωση (CMIM) της συμμόρφωσης είναι 
διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας.

Το προϊόν υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή - Μην πετάτε σε απορρίμματα οικιακής χρήσης.

Ανακυκλώσιμο προϊόν που υπάγεται σε οδηγίες ταξινόμησης (σύμφωνα με το διάταγμα αριθ. 2014-1577).
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