
У магазині «130» ви можете знайти та купити у Києві з доставкою по місту 
та Україні практично все для вашого автомобіля. Наші досвідчені 

консультанти нададуть вам вичерпну інформацію та допоможуть підібрати 
саме те, що ви шукаєте. Чекаємо вас за адресою 

http://130.com.ua 

ТЕЛЕФОНИ 
(044) 360-7-130 
(050) 336-0-130 
(063) 788-0-130 
(067) 233-0-130 
(068) 282-0-130 

Інтернет-магазин 
автотоварів 

АВТОМАГНІТОЛИ — Магнітоли • Медіа-ресівери та станції • Штатні магнітоли • CD/DVD чейнджери • FM-модулятори/USB адаптери • Flash пам’ять • Перехідні рамки та роз’єми • Антени • Аксесуари  |
АВТОЗВУК — Акустика • Підсилювачі • Сабвуфери • Процесори • Кросовери • Навушники • Аксесуари  |  БОРТОВІ КОМП’ЮТЕРИ — Універсальні комп’ютери • Модельні комп’ютери • Аксесуари  | 
GPS НАВІГАТОРИ — Портативні GPS • Вмонтовані GPS • GPS модулі • GPS трекери • Антени для GPS навігаторів • Аксесуари  |  ВІДЕОПРИСТРОЇ — Відеореєстратори • Телевізори та монітори 
• Автомобільні ТВ тюнери • Камери • Видеомодулі • Транскодери • Автомобільні ТВ антени • Аксесуари  |  ОХОРОННІ СИСТЕМИ — Автосигналізації • Мотосигналізації • Механічні блокувальники 
• Іммобілайзери • Датчики • Аксесуари  |  ОПТИКА ТА СВІТЛО — Ксенон • Біксенон • Лампи • Світлодіоди • Стробоскопи • Оптика і фари • Омивачі фар • Датчики світла, дощу • Аксесуари  |  
ПАРКТРОНІКИ ТА ДЗЕРКАЛА — Задні парктроніки • Передні парктроніки • Комбіновані парктроніки • Дзеркала заднього виду • Аксесуари  |  ПІДІГРІВ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ — Підігріви сидінь  
• Підігріви дзеркал • Підігріви двірників • Підігріви двигунів • Автохолодильники • Автокондиціонери • Аксесуари  |  ТЮНІНГ — Віброізоляція • Шумоізоляція • Тонувальна плівка • Аксесуари  |  
АВТОАКСЕСУАРИ — Радар-детектори • Гучний зв’язок, Bluetooth • Склопідіймачі • Компресори • Звукові сигнали, СГП • Вимірювальні прилади • Автопилососи • Автокрісла • Різне  | 
МОНТАЖНЕ ОБЛАДНАННЯ — Інсталяційні комплекти • Оббивні матеріали • Декоративні решітки • Фазоінвертори • Кабель та провід • Інструменти • Різне  |  ЖИВЛЕННЯ — Акумулятори 
• Перетворювачі • Пуско-заряджувальні пристрої • Конденсатори • Аксесуари  |  МОРСЬКА ЕЛЕКТРОНІКА ТА ЗВУК — Морські магнітоли • Морська акустика • Морські сабвуфери • Морські підсилювачі 
• Аксесуари  |  АВТОХІМІЯ ТА КОСМЕТИКА — Присадки • Рідини омивача • Засоби по догляду • Поліролі • Ароматизатори • Клеї та герметики  |  РІДИНИ ТА МАСЛА — Моторні масла • Трансмісійні 
масла • Гальмівні рідини • Антифризи • Технічні змазки 

ICQ 
294-0-130 
597-0-130 

SKYPE 
km-130 

http://130.com.ua
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ІНСТРУКЦІЇ

Збережіть ці інструкції для використання в майбутньому.

1.Безпека

 
Забороняється використання зарядного пристрою в обмеженому просторі без 
достатньої вентиляції і доступу повітря.

Тільки для використання в приміщенні

Не допускати контакту з рідинами

WorkshopCharge відповідає вимогам ЄС.
Продавець надає гарантію терміном 1 рік за умови дотримання користу-
вачем положень і вказівок цієї інструкції.

Дата продажу «___» _________  20__року                      

Печатка та підпис продавця _____________

Виробник: Ring Automotive Limited, Gelderd Road, Leeds, England LS12 6NA
+44 (0)113 213 2000 +44 (0)113 231 0266
autosales@ringautomotive.co.uk www.ringautomotive.co.uk
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2.Зарядний пристрій WorkShopCharge12. Особливості та подробиці

  Амперметр

«Живлення» світлодіодний індикатор - Зелений

  «Зворотня полярність» світлодіодний індикатор 
– Червоний

«Зарядка/Заряджено» світлодіодний індикатор -  
Бурштиновий/Зелений

Напруга та положення перемикача – 
перемикання між 6В, 12В повільної і 12В швидкої 
зарядки.
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3.Зарядний пристрій WorkShopCharge20.  Особливості та подробиці

  Амперметр

«Живлення» світлодіодний індикатор - Зелений

  «Зворотня полярність» світлодіодний індикатор 
– Червоний

«Зарядка/Заряджено» світлодіодний індикатор -  
Бурштиновий/Зелений

Перемикач «Рівень зарядки» - перемикється 
між функцією старт двигуна, 12В швидкої і 
12Вповільної зарядки.
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4.Зарядний пристрій WorkShopCharge22.  Особливості та подробиці

  Амперметр

«Живлення» світлодіодний індикатор - Зелений

  «Зворотня полярність» світлодіодний індикатор 
– Червоний

«Зарядка/Заряджено» світлодіодний індикатор -  
Бурштиновий/Зелений

Перемикач «Напруга і Рівень зарядки»- 
перемикаеться між функцією запуск двигуна, 
24В, 12В швидкої і 12В повільної зарядки.

Перемикач «Зарядка і старт двигуна» 
-перимикається між функціями зарядка 
акумулятора і старт двигуна.
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5.Зарядка акумулятора
Умови та керівництво по експлуатації

Застереження
Переконайтесь, що вилку під’єднання зарядного пристрою до мережі змінного струму 
не під’єднано до мережі.

Під’єднання
Прикріпіть червоний (+) затискач зарядного пристрою до червоної (+) клеми 
акумулятора. Чорний (-) затискач зарядного пристрою до чорної (-) клеми акумулятора.

Перевірка полярності
Світлодіодіодний індикатор перевірки полярності світитиметься у випадку коли 
зарядний пристрій під’єднано до акумулятора не правильно, тобто якщо червоний(+) 
затискач під’єднали до чорної (-) клеми. Упевніться що з’єднання правильне і 
світлодіодний індикатор перевірки полярності не світиться.13
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Вибір Напруга/Зарядка
Оберіть правильну напругу акумулятора і необхідну швидкість зарядки.

Під’єднання до мережі змінного струму.
Під’єднайте вилку до мережі змінного струму. 

Зарядка
Під час зарядки світиться бурштиновий світлодіод ‘Charging’ (Заряджується).

Заряджено
Після завершення зарядки буде світитися зелений світлодіод
«Charged» (Заряджено). Вимкніть зарядний пристрій і від’єднайте вилку від мережі 
змінного струму. Від’єднайте червоний (+) позитивний затискач. Від’єднайте чорний (-) 
позитивний затискач.

6.Запуск двигуна
Умови та керівництво по експлуатації
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Застереження
Переконайтесь, що вилку під’єднання зарядного пристрою до мережі змінного струму 
не під’єднано до мережі.

Під’єднання
Прикріпіть червоний (+) затискач зарядного пристрою до червоної (+) клеми 
акумулятора. Чорний (-) затискач зарядного пристрою до чорної (-) клеми акумулятора.

Вібір Запуск Двигуна
За допомогою перемикача оберіть функцію «Engine Start» (Запуск двигуна).

Під’єднання до мережі змінного струму.
Під’єднайте вилку до мережі змінного струму. 

Запуск Двигуна
Запустіть двигун на три секунди.
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Роз’єднання
Від’єднайте вилку від мережі змінного струму. Від’єднайте червоний (+) позитивний 
затискач, потім від’єднайте чорний (-) позитивний затискач.

7.Характеристики
Вхідна напруга              220-240В змінного струму 

Струм заряджання/ Вихідна 
напруга

WorkShopCharge12 6В: 9А (RMS) / 6А (DC)
12В Повільно: 3А (RMS) / 2А (DC)
12В Швидко: 12А (RMS) / 8А (DC

WorkShopCharge20 12В Повільно: 3А (RMS) / 2А (DC)
12В Швидко: 20А (RMS) / 12.8А (DC)
Запуск двигуна: 80А (RMS) / 55А (DC)

WorkShopCharge22 12В Повільно: 3А (RMS) / 2А (DC)
12В Швидко: 22А (RMS) / 15А (DC)
24В: 11А (RMS) / 7.5А (DC)
Запуск двигуна: 150А (RMS) / 100А (DC)

Типи акумуляторів Свинцево кислотні/Гелеві –Всі моделі

Ресурс акумуляторів WorkShopCharge12 
WorkShopCharge20 
WorkShopCharge22

20Aгод до 180Aгод
20Aгод до 225Aгод
20Aгод до 225Aгод

Розміри WorkShopCharge12 
WorkShopCharge20 
WorkShopCharge22

200мм x 142мм x 165мм
253мм x 172мм x 186мм
282мм x 172мм x 186мм

Вага 3.7кг / 6.4кг / 8.9кг

Номер виробу WorkShopCharge12 
WorkShopCharge20 
WorkShopCharge22

RCB312 (UK) RECB312 (Euro)
RCB320 (UK) RECB320 (Euro)
RCB322 (UK) RECB322 (Euro)

Пристрій не підлягає сервісному обслуговуванню і ремонту.
Не використовуйте пошкоджений пристрій. Це може призвести до ураження 
електричним струмом. 
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