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IMPORTANTE! 
(para o bom funcionamento e validação da garantia de ser carregador) 

 
TEMPERATURA / UMIDADE 
Utilize o equipamento em ambiente que tenham ventilação e que atinja no máximo 60 
graus célsius por curto período. O local pode ter até 90% de umidade mas sem 
condensação. 
 
ALIMENTAÇÃO DE REDE: 
Sempre que possível opte a instalação na voltagem de 220 volts pois a corrente é 
menor e o equipamento quando utilizado em 127 volts recebe tensão inferior a 100 
volts poderá ser danificado. O máximo admitido p/ 220 V é de 242 V e em 127 de 140V. 
Sempre verifique se a chave seletora de voltagem esta na voltagem correta da sua 
rede. 
 
CARREGADORES DE TRÊS SAÍDAS: 
Utilize sempre as 3 saídas, caso for utilizar apenas duas, veja qual o banco de baterias 
de maior amperagem e conecte ele em duas três saídas, caso for utilizar para apenas 
um banco de baterias, conecte as três saídas positivas juntas. 
 
LOCAL DA INSTALAÇÃO: 
Opte sempre por um local ventilado, e não obstrua as entradas e saídas de ar do 
equipamento.  Em instalações náuticas, se instalado em salas de máquinas, cuidado 
com eventual vazamento dos escapamentos pois a fuligem danificará o equipamento 
definitivamente. 
 
TRABALHO CONTÍNUO EM REGIME MÁXIMO: 
O uso em regime máximo é recomendado apenas por períodos que não ultrapassem 
uma hora. Verifique sempre se nenhuma das baterias tem algum elemento em curto 
pois isso também poderá causar esta anomalia. 
 
GARANTIA: 
 
Todos os produtos são garantidos contra defeitos de fabricação. Esta garantia tem prazo de 01 (um) ano, a partir 
da data de venda. Serão reparados ou substituídos, os produtos que comprovadamente tenham apresentado 
defeito durante o prazo de validade da garantia, sendo que para isso, deverão ser remetidos ao Departamento 
de Assistência Técnica, por conta e risco do comprador, anexando uma cópia da Nota Fiscal de Compra e a 
Ficha de Envio para Reparos. Salvo nos casos indicados acima, nenhuma outra garantia está implícita ou 
explícita, não sendo o fabricante responsável por qualquer perda ou dano, causado direta ou indiretamente pelo 
uso inadequado do equipamento para o fim desejado. Esta garantia será invalida se qualquer produto de nossa 
fabricação for sujeito a maus tratos, abusos, negligências, acidentes, conexões erradas, interligações a 
equipamentos não autorizados, alterações de circuitos, substituição de componentes, ou partes por outros não 

originais, instalação imprópria ou submetidos a outro uso não especificado pelo manual de operação. 


