
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПУСКО-ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 

Инструкция по эксплуатации

DK23-1215MTS 12/24 Вольта, 15/100 Ампер

Наименование и штамп 

торговой организации.

Найменування і штамп 

торгової організації.

С  условиями  гарантии ознакомлен, предпродажная проверка произведена, 

к внешнему виду, комплектации и упаковке изделия претензий не имею.

З умовами гарантії ознайомлений, передпродажна перевірка зроблена, до 

зовнішнього вигляду, комплектації та упаковці вироби претензій не маю.

Наименование (модель)

Дата продажи

Продавец (Ф.И.О., подпись) 

Найменування (модель)

Дата продажу

Продавець (П.І.Б., підпис) 

 Гарантийный срок эксплуатации устройства 24 месяца со дня продажи. Талон 

действителен при заполнении.

Гарантійний термін експлуатації пристрою 24 місяці з дня продажу. Талон 

дійсний при заповненні.
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Подпись покупателя
Підпис покупця

ПОДГОТОВКА К ЗАРЯДКЕ

1. Убедитесь, что все потребители тока транспортного средства выключены, только после 

этого начните процесс заряда АКБ. 

2. Убедитесь область вокруг батареи хорошо проветривается в процессе зарядки. 

3. Очистите клеммы батареи теплой водой с содой. 

4. Проверьте уровень электролита в батарее и при необходимости добавьте дистилли-

рованной воды до достижения необходимого уровня. Это позволит избежать повы-

шенного выделения взрывоопасного газа. Для необслуживаемой батареи, внимательно 

следуйте инструкции производителя АКБ. 

5. Убедитесь в соответствии напряжения батареи и положения кнопки переключения 

выходного напряжения. 

6. Не переключайте селектор в положение «ПУСК ДВИГАТЕЛЯ», в процессе зарядки 

батареи.

ЗАРЯДКА АКБ

Поставьте переключатель выбора функций прибора в положение «ЗАРЯДКА АКБ», затем 

селектором выберите напряжение заряжаемого аккумулятора (12/24 Вольта). 

Внимание! Никогда не устанавливайте рукоять в положение «12V START», если 

переключатель функций установлен в положение «ЗАРЯДКА АКБ»!

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ

Поставьте переключатель выбора функций прибора в положение «ПУСК ДВИГАТЕЛЯ», 

затем переключите селектор в положение «12V START».

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Убедитесь, что длины кабелей хватает для подключения питания и зажимов к клеммам 

АКБ.

2. Никогда не ставьте зарядное устройство непосредственно над батареей и наоборот.

3. Используйте зарядное устройство только в хорошо проветриваемом помещении. 

4. Располагайте зарядное устройство на высоте не менее 45 см над полом.

5. Подключайте и отключайте выходные зажимы постоянного тока только после установки 

переключателя в положение «ВЫКЛ» и выключения шнура питания из розетки. 

Избегайте касания зажимов между собой. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

1. Зарядка лодочной батареи должна производится только в снятом состоянии. Для 

зарядки на борту требуется оборудование, специально разработанное для 

использования в морских условиях. 

4. Проверьте полярность клемм батареи. Как правило, плюсовая клемма (POS, P, +) батареи 

имеет больший диаметр, чем минусовая (NEG, N, -). 

5. Определите, какая клемма батареи заземлена (подключена) к кузову. Если минусовая 

(как в большинстве автомобилей), соедините положительный (красный) зажим зарядного 

устройства с плюсовой клеммой (POS, P, +) АКБ, а вторую клемму расположите на 

удалении от АКБ на металлической заземленной части кузова. 

6. Для автомобиле с плюсовой заземленной клеммой, подключите отрицательный 

(черный) зажим зарядного устройства к отрицательной клемме (NEG, N, -) АКБ, а вторую 

клемму расположите на удалении от АКБ на металлической заземленной части кузова.

7. При отключении зарядного устройства, установите переключатель в положение «ВЫКЛ», 

отсоедините сетевой шнур, и только затем снимите зажимы с кузова автомобиля и 

клеммы аккумулятора.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

– Данное зарядное устройство предназначено для зарядки свинцово-кислотных батарей 

и не подходит для питания низковольтных электрических систем и зарядки сухо-

заряженных батарей. Игнорирование этого пункта может привести к серьезным травмам 

и повреждению имущества. 

– Избегайте попадания влаги внутрь устройства.

– Не используйте неисправное либо имеющее внешние повреждения зарядное 

устройство. 

– Не разбирайте зарядное устройство. Ремонт прибора должен производиться только в 

специализированном сервисном центре. 

– Старайтесь снимать личные вещи, сделанные из металла, такие как кольца, ожерелья, 

браслеты и часы при работе со свинцово-кислотными аккумуляторами. АКБ может 

генерировать ток короткого замыкания достаточный для приваривания кольца или 

других украшений к металлу, что ведет к получению тяжелых ожогов. 

– В процессе зарядки АКБ образуется взрывоопасная концентрация водорода в воздухе, 

во избежание взрыва категорически воспрещается курить вблизи заряжающегося 

аккумулятора! 

– При зарядке зарядное устройство следует размещать в специально оборудованном 

месте, исключающем контакт с взрывоопасными газами.

– НИКОГДА не заряжайте аккумулятор в закрытом или ограниченном пространстве без 

соответствующей вентиляции!

– Заряжайте только исправные АКБ. НИКОГДА не заряжайте замороженную АКБ.

– При наличии повреждений на кабеле или штепсельной вилке, использование ЗУ недо-

пустимо.

– Не отсоединяйте клеммы ЗУ от АКБ, в процессе зарядки. Дождитесь окончания зарядки, а 

при необходимости прервать процесс — сначала отсоедините ЗУ от сети и только потом 

отсоединяйте от АКБ.

– В случае утечки электролита из корпуса АКБ необходимо тщательно проветрить 

помещение, выключить ЗУ из сети, и лишь потом снять зажимы с АКБ. 

– Держите ЗУ вдали от детей. Использование устройства детьми без контроля взрослых 

недопустимо.

– Полностью защищайте глаза и одежду, работая со свинцово-кислотными батареями.

Если кислота АКБ попадет на кожу или глаза необходимо незамедлительно смыть ее 

тщательно большим количеством воды с мылом. Незамедлительно обратитесь к врачу. 

Попадание кислоты в глаза может привести к потере зрения.

– Следите, чтобы металлический инструмент или другой металл не попал на батарею. Металл 

может вызвать возгорание, короткое замыкание и т. д. Возгорание может вызвать взрыв.

230 В/50 Гц

12/24 В

15 А

100 А

до 190 А/ч

180 Ватт

Входное напряжение: 

Выходное напряжение: 

Максимальный ток зарядки:

Максимальный пусковой ток: 

Ёмкость АКБ: 

Мощность:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Інструкція з експлуатації

 ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ:

 — Отсутствие гарантийного талона, а также, если он не заполнен или 

заполнен не полностью.

— Несоблюдения правил хранения, эксплуатации и транспортиро-

вания.

— Попадания внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жид-

костей.

— Разборки изделия потребителем или лицом, не имеющим права на 

его ремонт.

— Стихийных бедствий, пожаров.
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 ГАРАНТІЯ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ У ВИПАДКУ:

— Відсутності гарантійного талона, а також, якщо він не заповнений 

або заповнений не повністю.

— Недотримання правил зберігання, експлуатації та транспорту-

вання. 

— Потрапляння всередину виробу сторонніх предметів, речовин, 

рідин. 

— Розборки виробу споживачем або особою, яка не має права на 

його ремонт. 

— Стихійних лих, пожеж.

Благодарим Вас за покупку автоматического пуско-зарядного устройства «Дорожная Карта»

Данное пуско-зарядное устройство позволяет заряжать широкий диапазон свинцово-кислотных аккумуляторных батарей 

автомобилей, мотоциклов, лодок с напряжением 12/24 В. Мощный трансформатор позволяет производить запуск двигателя в 

холодную погоду (с пусковым током 55/70/100 А). Устройство автоматически отключается после полной зарядки аккумулятора, 

что делает его безопасным и удобным в использовании. Об окончании процесса заряда батареи сигнализирует соответствующий 

светодиод. 

АВТОМАТИЧНИЙ ПУСКО-ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ 
DK23-1215MTS 12/24 Вольти, 15/100 Ампер

ПІДГОТОВКА ДО ЗАРЯДЖАННЯ

1. Переконайтеся, що всі споживачі струму транспортного засобу вимкнені, тільки після 

цього почніть процес заряду АКБ.

2. Переконайтеся що місце навколо батареї добре провітрюється в процесі зарядки.

3. Очистіть клеми батареї теплою водою з содою.

4. Перевірте рівень електроліту в батареї і при необхідності додайте дистильованої води до 

досягнення необхідного рівня. Це дозволить уникнути підвищеного виділення вибухо-

небезпечного газу. Для необслуговуваної батареї, уважно дотримуйтесь інструкції ви-

робника АКБ.

5. Переконайтеся відповідності напруги батареї і положення кнопки перемикання вихідної 

напруги.

6. Не перемикайте селектор в положення «ПУСК ДВИГАТЕЛЯ», в процесі зарядки батареї.

ЗАРЯДКА АКБ

Поставте перемикач вибору функцій приладу в положення «ЗАРЯДКА АКБ», потім 

селектором виберіть напругу заряджання акумулятора (12/24 Вольти). 

Увага! Ніколи не встановлюйте рукоять в положення «12V START», якщо перемикач 

функцій встановлений у положення «ЗАРЯДКА АКБ»!

ПУСК ДВИГУНА

Поставте перемикач вибору функцій приладу в положення «ПУСК ДВИГУНА», потім 

переведіть селектор в положення «12V START»

ПІДКЛЮЧЕННЯ І ЗАЗЕМЛЕННЯ ПРИСТРОЮ

1. Переконайтеся, що довжини кабелів вистачає для підключення живлення і затискачів до 

клем АКБ.

2. Ніколи не ставте зарядний пристрій безпосередньо над батареєю та навпаки.

3. Використовуйте зарядний пристрій тільки в добре провітрюваному приміщенні.

4. Розташовуйте зарядний пристрій на висоті не менше 45 см над підлогою.

5. Підключайте та відключайте вихідні затискачі постійного струму тільки після установки 

перемикача в положення «ВЫКЛ» і виключення шнура живлення з розетки. Уникайте 

торкання затискачів між собою.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ  

1. Зарядка батареї з човну повинна відбуватися тільки в знятому стані. Для зарядки на борту 

потрібно устаткування, спеціально розроблене для використання в морських умовах.

4. Перевірте полярність клем батареї. Зазвичай, плюсова клема (POS, P, +) батареї має 

більший діаметр, ніж мінусова (NEG, N, -).

5. Визначте, яка клема батареї заземлена (підключена) до кузова. Якщо мінусова (як у 

більшості автомобілів), з'єднайте позитивний (червоний) затискач зарядного пристрою з 

плюсовою клемою (POS, P, +) АКБ, а другу клему розташуйте на видаленні від АКБ на 

металевій заземленій частини кузова.

6. Для автомобілі з плюсовою заземленою клемою, підключіть негативний (чорний) 

затискач зарядного пристрою до негативної клеми (NEG, N, -) АКБ, а другий клему 

розташуйте на видаленні від АКБ на металевій частини кузова.

7. При відключенні зарядного пристрою, встановіть перемикач в положення «ВЫКЛ», 

від'єднайте мережевий шнур, і тільки потім зніміть затискачі з кузова автомобіля і клеми 

акумулятора.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ

– Цей зарядний пристрій призначений для зарядки свинцево-кислотних батарей і не 

підходить для електрозабезпечення низьковольтних електричних систем і зарядки 

сухозарядних батарей. Ігнорування цього пункту може привести до серйозних травм і 

пошкодження майна.

– Уникайте попадання вологи всередину пристрою.

– Не використовуйте несправний зарядний пристрій або такий, що має зовнішні пошкод-

ження.

– Не розбирайте зарядний пристрій. Ремонт приладу повинен проводитися тільки в спеціа-

лізованому сервісному центрі.

– Намагайтеся знімати особисті речі, зроблені з металу, такі як кільця, намиста, браслети і 

годинник при роботі зі свинцево-кислотними акумуляторами. АКБ може генерувати 

струм короткого замикання достатній для приварювання кільця або інших прикрас до 

металу, що веде до отримання важких опіків.

– У процесі зарядки АКБ утворюється вибухонебезпечна концентрація водню в повітрі, 

щоб уникнути вибуху категорично забороняється палити поблизу заряджаючогося 

акумулятора!

– При зарядці, пристрій слід розміщувати в спеціально обладнаному місці, що виключає 

контакт з вибухонебезпечними газами.

– НІКОЛИ не заряджайте акумулятор в закритому чи обмеженому просторі без відповідної 

вентиляції!

– Заряджайте тільки справні АКБ. НІКОЛИ не заряджайте заморожену АКБ.

– При наявності ушкоджень на кабелі або штепсельній вилці, використання ЗУ непри-

пустимо.

– Не від'єднуйте клеми ЗУ від АКБ, в процесі зарядки. Дочекайтеся закінчення зарядки, а 

при необхідності перервати процес — спочатку від'єднайте ЗУ від мережі і лише потім 

відключайте від АКБ.

– У разі витоку електроліту з корпусу АКБ необхідно ретельно провітрити приміщення, 

вимкнути ЗУ з мережі, і лише потім зняти затискачі з АКБ.

– Тримайте ЗУ далеко від дітей. Використання пристрою дітьми без контролю дорослих 

неприпустимо.

– Повністю захищайте очі і одяг, працюючи зі свинцево-кислотними батареями.

– Якщо кислота АКБ потрапить на шкіру чи в очі необхідно негайно змити її ретельно 

великою кількістю води з милом. Негайно зверніться до лікаря. Попадання кислоти в очі 

може привести до втрати зору.

– Слідкуйте, щоб металевий інструмент або інший метал не потрапив на батарею. Метал 

може викликати загоряння, коротке замикання і т.д. Займання може викликати вибух.

230 В/50 Гц

12/24 В

15 А

100 А

до 190 А/ч

180 Ватт

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вхідна напруга:  

Вихідна напруга: 

Максимальний струм зарядки:

Максимальний пусковий струм: 

Ємність АКБ: 

Потужність:

Дякуємо Вам за покупку автоматичного пуско-зарядного пристрою «Дорожня Карта»

Пуско-зарядний пристрій дозволяє заряджати широкий діапазон свинцево-кислотних акумуляторних батарей автомобілів, 

мотоциклів, човнів з напругою 12/24 В. Потужний трансформатор дозволяє проводити запуск двигуна в холодну погоду 

(з пусковим струмом 55/70/100 А). Пристрій автоматично відключається після повної зарядки акумулятора, що робить його 

безпечним і зручним у використанні. Про закінчення процесу заряду батареї сигналізує відповідний світлодіод.

DK23-1215MTS
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