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Osade kirjeldus 
 
 1 Aku laadimisseade 
   2 Kinnituskonks 
   3 Vooluvõrgu juhe koos pistikuga 
   4 Laadimise juhe  
   5 (+) liides (punane) 
   6 (–) liides (must) 
   7 Ootel- / sees näit 
   8 Kasutusrežiimi valiku nupp 
   9 Polaarsuskaitse 
10  Laadimisrežiim 

 
 
 
 
 
 
 
 
11  Laadimisrežiim korras (tuli põleb) 
12  Režiim 1| 6V (aku) 
13  Režiim 2| 12V (mootorratta aku) 
14  Režiim 3| 12V (auto aku) 
15  Režiim 4| 12V (talvelaadimine, 
AGM) 
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1 Sissejuhatus  
 
Käesolevas kasutusjuhendis kasutatakse järgmisi piktogramme ja hoiatusmärke:   
 

Elektriseadmed ei kuulu 
koduste jäätmete hulka! 
 
 
Jälgi hoiatus- ja 
turvalisusjuhiseid! 
 
Ettevaatust – elektrilöögi 
oht! Eluohtlik pinge! 
 
Plahvatuse oht! 
 
Tuleoht! 
 

 
Loe kasutusjuhend hoolikalt läbi ja tutvu 
selles olevate joonistega.  
Hoia kasutusjuhend alles ja anna see 
seadmega kaasa, kui seade loovutatakse 
kolmandale isikule.  
 
Bosch C3 sobib 6 V ja 12 V pliiakude ning 
elektrolüüt-, geel- ja 
AGM akude laadimiseks ja pinge alalhoiuks. 
Ruumis, kus kasutatakse aku laadijat, peab 
olema piisav ventilatsioon.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Kõrvalistel isikutel ja lastel ei 
ole lubatud olla seadme 
lähedal, kui toimub aku 
laadimine!  
 
Kasutada vaid siseruumides! 
 
Tolmukindel, veekindel 
 
 Söövituse oht! 
 
Tutvu kasutusjuhistega! 
 

 
 
 
Valmistaja ei vastuta ebasihipärasest 
kasutamisest põhjustatud vigastuste eest. 
Seade ei ole ette nähtud  
professionaalseks kasutamiseks.   
 
1.1 Tarnekomplekt:  
 
1 Aku laadimisseade  
1 Vooluvõrgu juhe ja pistik  
2 Laadimisjuhtme otsikud (1 punane, 1 
must)  
1 Laadimise juhe 
1 Kasutusjuhend  
1 Konkskinnitus  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



                                                                                                                                               
 

 1.3 Tehniline informatsioon 
Sisend 
 
Sisendpinge               230/50 Hz 
Voolutarve lülitumisel  < 50A 
 Voolutarve töötamisel maks. 0,6A 
Võimsus                      60W 
 
Väljund 
 

Väljundpinge       6V ¢ 

                          12V¢ 
Laadimispinge   14,7 V (± 0,25V), 
                          14,4 V (± 0,25 V), 
                            7,2 V (± 0,25 V) 
Laadimisvool       3,8 A (± 10 %),   
                            0,8 A (± 10 %) 
Väljundvool        0,8A / 3,8A 
 
Pinge kõikumine¹ maks. 150mV 
Tagasijooksu vool²      < 5 mA (ilma  

toitejuhtmeta) 
Kaitseklass          IP 65 (tolmukindel,                 

veekindel) 
Aku tüübid 6V + 12V pliiakud (AGM, geel, 

hooldatavad, 
hooldusvabad) 

Akude mahtuvus  6V: 1,2 Ah – 14 Ah 12V: 
1,2Ah – 120Ah   

Kaitse (sisene)       1,6A 
Müratase                < 50 dBA 
Ümbritseva keskkonna temperatuur 0 – + 40 

°C 
Mõõdud 185 x 81 x 55 mm (p x l x k) 
 
2 Turvalisus  
 
2.1 Turvalisusjuhised  

 
Ettevaatust! Vigastatud võrgujuhe 
on eluohtlik, elektrilöögi oht.   
 

Seadet ei tohi kasutada, kui selle võrgujuhe, 
laadimisjuhe või pistik on vigastatud.   
 
Vigastatud võrgujuhet võib parandada vaid 
pädev ja vastavat ametit tundev inimene.  

 
Kõrvalistel isikutel ja lastel ei ole 
lubatud olla seadme lähedal, kui 
toimub aku laadimine.  

 
Seadet ei tohi jätta laste käeulatusse, ega 
ka anda sellistele inimestele kasutada, kellel 

ei ole piisavalt teadmisi ja / või kogemusi 
seadme kohta.  
 

 
Õnnetuse oht!  
 

Enne sõidukile paigaldatud aku laadimist 
tuleb olla kindel, et süütevool ei ole sisse 
lülitatud ja on välistatud sõiduki iseeneslik 
liikuma hakkamine.   
 
Seadmega töötamisel kasuta alati 
isoleeritud käepidemega tööriistu. 
 

Plahvatusoht!  
Laadimisel eraldub 
plahvatusohtlikku gaasi.   

 
Akust võib laadimisprotsessi käigus 
eralduda gaasilises olekus vesiniku, mis 
segunedes õhus oleva hapnikuga, 
moodustab plahvatusohtliku gaasi, mis 
plahvatab kokkupuutel lahtise tulega.   
 
Akut tuleb laadida hästi ventileeritavas 
ruumis.   
 
Väldi lahtist tuld ruumis, kus toimub aku 
laadimine.   
 

  
Plahvatus- ja tuleoht!  
 

 
Aku laadimisseadmega ei tohi laadida kuiva 
akut.  
 
Väldi plahvatus- või tuleohtlike aineid samas 
ruumis, kus toimub aku laadimine!  
 
Laadimisseadme juhe ei tohi olla kontaktis 
kütusetoruga.   
 
Laadimise ajaks peab olema tagatud piisav 
ventilatsioon.   
 
Aku laadimisseadmega ei tohi laadida 
vigaseid akusid, või selliseid mis on 
jäätunud.   
 
Aku laadimisseadet tohib ühendada vaid 
sellisesse vooluvõrku, mille omadused on: 
230~ V 50 Hz, ja kus on maandusjuhe, 16 A 
kaitse ning lekkevoolu kaitse.   
 



                                                                                                                                               
 

Aku laadimisseadet ei tohi kasutada kohas, 
kus ümbritseva keskkonna temperatuur võib 
tõusta pikaajaliselt üle 50 °C .  
 
Seadet ei tohi katta teiste esemetega, kui 
seda kasutatakse.   
 
Aku klemmid tuleb kindlalt kaitsta lühise 
eest.   
 
Aku laadimisseadet ei tohi asetada aku 
peale, või vahetult selle kõrvale.   
 
Paiguta seade akust nii kaugele, kui 
võimalik.  
  

 
 Söövituse oht! 
  

Kasuta kaitseprille! Kasuta kaitsekindaid!  
Kui silma või nahale satub aku hapet, tuleb 
silma ja nahka viivitamatult loputada rohke 
puhta jooksva veega ja pöörduda seejärel 
koheselt arsti poole.  
 
 

Elektrilöögi oht!  
 
Aku laadimisseadet ei tohi avada. 

Valesti kokkupandud seade võib olla 
eluohtlik, kuna on elektrilöögi oht.   
 
Seade tuleb vooluvõrgust eemaldada enne, 
kui see ühendatakse akuga või seadet 
puhastades ja hooldades.   
 
Mõlemat laadimisjuhet (–) ja (+) tohib 
puudutada vaid isoleeritud kohast.   
 
Väldi mõlema laadimisjuhtme puudutamist 
üheaegselt, kui seade on töös.   
 
Enne laadimisjuhtmete ühendamist või lahti 
ühendamist tuleb seade eemaldada 
vooluvõrgust.   
 
Laadimise lõppedes tuleb alati eemaldada 
esimesena seadme miinus (–) juhe (must) 
aku miinus klemmilt (–).  
 
Katkesta vool seadmest kohe, kui ilmneb 
mõni häire seame töös või rike.   
 
Aku laadimisseadet tohib korrastada vaid 
vastavat kvalifikatsiooni omav isik.   

Ühenda seade alati lahti vooluvõrgust ja 
akult, kui seadet ei kasutata.   
 
3 Toote omadused  
 
Kõnealune seade on mõeldud hooldatavate 
ja hooldusvabade pliiakude laadimiseks, mis 
on kasutusel erinevates sõidukites   
(plii-, GEEL- ja AGM akud). Akude 
mahtuvuslikud väärtused on järgnevad: 6 V 
(1,2 Ah) – 6 V (14 Ah) ja  
12 V (1,2 Ah) – 12 V (120 Ah).  
 
Seadme ehitusest lähtuvalt võib sellega 
laadida akut   
Ligi 100% -ni nende mahtuvusest.  
 
Seadme on kokku neli erinevat 
laadimisrežiimi erinevaile aku tüüpidele ja 
tingimustele. See võimaldab teostada 
turvalist laadimist.   
 
Antud seadme üheks omaduseks on 
impulsslaadimine, mis võimaldab pea-aegu 
täielikult tühjenenud aku laadimist.  
 
Pinge säilituse režiim: Et aku oleks alati täis, 
võib seadme ühendada akule püsivalt. 
Seade lülitub peale laadimist automaatselt 
pinge säilituse režiimi.   
 
Vale kasutamise ja lühise eest kaitsvad 
funktsioonid võimaldavad seadme turvalist 
kasutamist. Seade lülitub laadimisrežiimi 
alles mõne sekundi pärast peale 
laadimisrežiimi valikut. Nii välditakse 
sädemete teket, mis tavaliselt esineb just 
seadme ühendamisel aku klemmidele.   
 
Aku laadimisseadet juhib mikroelektroonika.   
 
4 Kasutamine  
 
4.1 Enne kasutusele võttu  
 
Enne seadme ühendamist tutvu aku 
kasutusjuhisega.    
 
Lisaks tuleb jälgida sõiduki valmistaja 
juhiseid, kui akut laetakse ühendatuna 
sõidukile.   
 
Puhasta aku klemmid. Väldi samas 
klemmidelt eemalduva mustuse silma 
sattumist.   



                                                                                                                                               
 

Taga ruumis piisav ventilatsioon. Akust võib 
eralduda laadimise ajal plahvatusohtliku 
gaasi.   
 
4.2 Ühendamine  
 
Ühenda seadme plussjuhe (+) (punane) (5) 
aku (+) klemmile.  
 
Ühenda seadme miinusjuhe (–) (must) (6) 
aku (–) klemmile.  
NB: Kontrolli, et mõlemad juhtmed oleks 
kindlalt ühendatud.  
 
Seejärel ühenda seade vooluvõrku.   
 
Kohe, kui seade on ühendatud vooluvõrku, 
lülitub see automaatselt ooterežiimi.   
„Power“ (7) näidikul põleb sinine tuli.   
 
NB: Seade on varustatud 
polaarsuskaitsega.  
 
 LED (+) (–) (9) süttib, kui  (+) ja (–) 
laadimisjuhtmed (5) ja (6) on ühendatud 
valede klemmidega.   
 
4.3 Lahti ühendamine  
 
Kõigepealt eemalda seadme toitejuhe 
pistikupesast.   
  
Seejärel eemalda seadme (–) juhe (must) 
(6) aku (–) klemmilt.  
 
Lõpuks eemalda seadme (+) juhe (punane) 
(5) aku (+) klemmilt.  
 
4.4 Kasutusrežiimi valik   
 
Vajuta töörežiimi nuppu „Mode“ (8), kui 
soovid valida teatud režiimi.   
Valitud režiimi LED tuli süttib.   
 
Seadmel on järgnevad režiimid:  
 
Režiim 1 | 6 V (7,2 V / 0,8 A)  
 
Sobib akude, mille mahtuvus on alla 14 Ah, 
laadimiseks normaaltingimustel. Režiim 
sobib tavalistele ja geelakudele.   
 
Vajuta „Mode“ nuppu (8), kui soovid valida 
režiimi 1. LED näit (12) süttib. Kui peale 
seda ei tehta muid valikuid, siis käivitub 

laadimine automaatselt mõne sekundi 
pärast ja lisaks süttib LED näit. (10). Kui aku 
täis laetud, siis süttib LED näit (11) ja LED 
näit (10) kustub.   
 
Seade lülitub mõne hetke pärast 
automaatselt pinge säilitusrežiimi ja LED 
(11) hakkab vilkuma.  
 
Režiim 2 | 12 V (14,4 V / 0,8 A)  
 
Sobib akude, mille mahtuvus on alla 14 Ah, 
laadimiseks normaaltingimustel.   
 
Vajuta „Mode“ nuppu (8), kui soovid valida 
režiimi 2. LED näidikud (13+16) süttivad. Kui 
peale seda ei tehta muid valikuid, siis 
käivitub laadimine automaatselt mõne 
sekundi pärast ja lisaks süttib LED näit. (10). 
Kui aku täis laetud, siis süttib LED näit (11) 
ja LED näit (10) kustub.   
  
Seade lülitub mõne hetke pärast 
automaatselt pinge säilitusrežiimi ja LED 
(11) hakkab vilkuma.   
 
Režiim 3 | 12 V (14,4 V / 3,6 A)  
 
Sobib akude, mille mahtuvus on suurem, kui 
14 Ah, laadimiseks  normaaltingimustel.   
 
Vajuta „Mode“ nuppu (8), kui soovid valida 
režiimi 2. LED näidikud (14+16) süttivad. Kui 
peale seda ei tehta muid valikuid, siis 
käivitub laadimine automaatselt mõne 
sekundi pärast ja lisaks süttib LED näit. (10). 
Kui aku täis laetud, siis süttib LED näit (11) 
ja LED näit (10) kustub.    
 
Seade lülitub mõne hetke pärast 
automaatselt pinge säilitusrežiimi ja LED 
(11) hakkab vilkuma.   
 
Režiim 4 | 12 V (14,7 V / 3,8 A)  
 
Sobib akude, mille mahtuvus on suurem, kui 
14 Ah, laadimiseks külmades tingimustes, 
samuti AGM akudele mahtuvusega üle 14 
Ah.  
 
Vajuta „Mode“ nuppu (8), kui soovid valida 
režiimi 2. LED näidikud (15+16) süttivad. Kui 
peale seda ei tehta muid valikuid, siis 
käivitub laadimine automaatselt mõne 
sekundi pärast ja lisaks süttib LED näit. (10). 



                                                                                                                                               
 

Kui aku täis laetud, siis süttib LED näit (11) 
ja LED näit (10) kustub.  
 
Seade lülitub mõne hetke pärast 
automaatselt pinge säilitusrežiimi ja LED 
(11) hakkab vilkuma.   
  
 
4.5 Impulsslaadimine   
 
Tegemist on seadme automaatse 
funktsiooniga, mida ei saa valida käsitsi.  Kui 
aku pinge on 12 V laadimisrežiimi puhul 
vahemikus 7,5 V - 10,5 V, lülitub 
laadimisseade automaatselt 
impulsslaadimisele. Kui aku pinge tõuseb 
üle 10,5V, läheb seade üle automaatselt 
eelnevalt valitud režiimile.   
 
4.6 Seadme kaitsefunktsioonid  
 
Järgnevatel, normaalsest erinevatel 
tingimustel läheb seade ooterežiimi.   
 
Laadimisrežiim kestnud > 41 tundi  
  
Aku pinge < 7,5 V (12 V akud)  
  
Vooluahel ei ole suletud (seade ei ole 
ühendatud akuga)  
  
Juhtmed ühendatud akule valesti  
 
Vale ühenduse puhul süttib lisaks LED (9).  
Kui ei tehta muid valikuid, jääb seade 
ooterežiimi.   
 
4.7 Ülekuumenemiskaitse.   
 
Kui seade kuumeneb laadimisel liigselt, 
alandatakse väljundpinget automaatselt. Nii 
ennetatakse seadme rikkeid.   
 
5 Hooldamine 
 
Alati veendu, et seade on vooluvõrgust 
lahti ühendatud enne, kui temaga hakata 
tööle.   
 
Seade on hooldusvaba.   
  
Eemalda seade vooluvõrgust.  
Puhasta seadme korpuse plastik pinnad 
kuiva lapiga.   
  

Leotusaineid või söövitavaid pesuaineid ei 
tohi kasutada seadme puhastamiseks.   
 
6 Jäätmekäitlus  
 

 
Elektriseadmed ei kuulu 
majapidamisjäätmete hulka.  

 
Pakendi materjalid sobivad taaskasutuseks, 
need võib viia kohaliku kogumiskeskusesse.   
  
7 Lisainformatsioon  
 
7.1 Hooldus ja remont 
 
Seadet võib remontida vaid vastavat 
kvalifikatsiooni omav inimene ja 
varuosadeks tohib kasutada vaid 
originaalosi. Sellega tagatakse seadme 
turvaline kasutamine.   
 
7.2 Garantii  
 
Seadmele kehtib garantii 2 aastat alates 
ostu kuupäevast ostutšeki alusel.   
 
Garantii puhul palume pöörduda seadme 
müünud kaupluse poole.   
 
Garantii kehtib vaid seadme esmaostjale.   
 
Garantii korvab materjali- ja valmistusvead. 
Garantii alla ei kuulu normaalsest kulumisest 
tingitud vigastused. Seade on ette nähtud 
eraviisiliseks kasutamiseks ja ei sobi 
kasutamiseks autotöökodades või muudes 
analoogsetes kohtades.   
 
Garantii ei kehti, kui seadet on kasutatud 
juhistele mittevastavalt, liigset jõudu 
kasutades või seda on muudetud. Need 
garantii tingimused ei piira seadusega ette 
nähtud õigusi.  
  
 
 
Jätame endale õiguse seadmele tootearendusest 
tulenevateks muutusteks.   
 
¹ Signaali-müra suhe näitab voolu ja pinge häirete 
väärtusi.  
  
² Tagasijooksu vool on vool, millega seade tühjendab 
akut, kui seade ei ole ühendatud vooluvõrku.    


