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прЕдИсЛОВИЕ 

Благодарим Вас за приобретение интеллектуального зарядного устройства HYUNDAI.

В данном руководстве содержится описание техники безопасности и процедур по обслуживанию и 

использованию данного устройства.

Все данные в Руководстве пользователя содержат самую свежую информацию, доступную к моменту 

печати. Просим принять во внимание, что некоторые изменения, внесенные производителем, могут быть 

не отражены в данном руководстве.  А также изображения и рисунки могут отличаться от реального 

изделия. При возникновении проблем используйте полезную информацию, расположенную в конце 

руководства.

прИМЕЧАНИЯ 

Серийный номер изделия Hyundai на табличке, расположенной на изделии, содержит информацию о 

дате его производства:

1. Год изготовления

2. Первая буква наименования модели

3. Техническая информация

4. Месяц изготовления

5. Серийный номер

Расшифровка примера: изготовлено в июне 2015 года.
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ИНфОрМАцИЯ пО бЕзОпАсНОстИ

Указания по технике безопасности 

•	 Внимательно изучите инструкцию перед тем, как приступить к использованию прибора. 

Нарушение правил использования прибора может привести к поражению электрическим током, 

возгоранию и серьёзным травмам. 

•	 Не допускается пользование прибором детьми без присмотра взрослых.

•	 Работа со свинцово-кислотной батареей опасна. В процессе зарядки аккумуляторные батареи 

выделяют взрывоопасный гремучий газ. Внимательно изучите и сохраните данную инструкцию 

для дальнейшего использования. Крайне важно строго следовать данной инструкции при 

каждом использовании прибора.

•	 Перед тем как приступить к зарядке, внимательно изучите не только инструкцию к данному 

зарядному устройству, но также инструкцию производителя Вашей аккумуляторной батареи и 

приборов, находящихся в непосредственной близости от места зарядки.

•	 Используйте зарядное устройство только в сухом проветриваемом помещении. Не допускайте 

попадания влаги или капель жидкости на прибор.

Общие положения

•	 Используйте зарядное устройство для зарядки только свинцово-кислотных аккумуляторных 

батарей. 

запрещается использовать зарядное устройство для других типов батарей, 

так как это может причинить вред здоровью людей и ущерб имуществу.

•	 Используйте только те принадлежности, которые входят в комплект данного устройства. 

Применение любых других принадлежностей может привести к поражению электрическим 

током или другим повреждениям.

тЕХНИЧЕсКИЕ ХАрАКтЕрИстИКИ

Интеллектуальное зарядное устройство HY 400

Входное напряжение В 220-240

Выходное зарядное напряжение В 12 / 6

Номинальный зарядный ток A 0.7

Максимальный зарядный ток A 1 / 4

Изделия соответствуют требованиям:  

TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;   

ТР ТС 020/2011  «Электромагнитная совместимость технических средств». 

КОМпЛЕКтНОстЬ 

1. Интеллектуальное зарядное устройство .......................................................................................... 1 шт.

2. Руководство пользователя ...................................................................................................................... 1 шт.

3. Гарантийный талон ..................................................................................................................................... 1 шт.

4. Упаковка ........................................................................................................................................................... 1 шт.
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•	 Производите отключение зарядного устройства путём извлечения вилки питания из розетки. 

Никогда не тяните за шнур питания, это может привести к травмам.

•	 Запрещено пользоваться зарядным устройством с повреждёнными проводами.

•	 Не используйте зарядное устройство, если оно было повреждено в результате падения или 

имеет любые другие признаки повреждения.

запрещается разбирать устройство. для проведения ремонтных работ 

обращайтесь в авторизованные сервисные центры.

•	 Отключите зарядное устройство от сети питания перед проведением любых манипуляций с ним.

•	 Избегайте использования шнуров удлинителей, кроме случаев, когда это необходимо. 

Использование неподходящего удлинительного шнура может привести к пожару или 

поражению электрическим током. Если удлинитель всё же используется, убедитесь, что: 

удлинитель исправен, розетка на удлинителе соответствует типу вилки шнура питания 

зарядного устройства, сечение провода удлинителя соответствует электрической нагрузке.

•	 Используйте зарядное устройство только в хорошо вентилируемом помещении! 

Никогда не заряжайте аккумуляторные батареи в закрытых помещениях! Взрывоопасно!

•	 Во время зарядки располагайте зарядное устройство как можно дальше от аккумуляторной 

батареи.

•	 Не используйте зарядное устройство под дождём, снегом или во влажных помещениях.

Никогда не пытайтесь зарядить батарею с замёрзшим электролитом! Если батарея замёрзла, 

сначала перенесите её в тёплое помещение, заряжайте после нагревания аккумулятора до 

положительных температур.

•	 Не допускайте попадания капель кислоты на зарядное устройство или его части.

•	 Не ставьте аккумулятор на зарядное устройство.

•	 Не кладите зарядное устройство на аккумуляторную батарею. Кислотные испарения приводят к 

коррозии и повреждению зарядного устройства или его частей.

•	 Не допускайте соприкосновения контактных клемм при включённом зарядном устройстве.

•	 Не запускайте двигатель автомобиля, не отсоединив зарядное устройство от аккумулятора.

Личная безопасность

•	 Используйте защитные очки и спец. одежду при работе с кислотными аккумуляторами.

•	 При работе с кислотными аккумуляторами убедитесь, что Вы находитесь в зоне прямой 

видимости и Вам готовы прийти на помощь в случае необходимости.

•	 Держите наготове воду и мыло на случай попадания кислоты в глаза или на одежду. 

Немедленно промойте глаза или кожу большим количеством воды с мылом, если на них попала 

кислота. Срочно обратитесь к врачу.

Не прикасайтесь к глазам и лицу во время работы с аккумулятором. Микрокапли кислоты могут 

попасть в глаза или на кожу. Если Вы почувствовали жжение — немедленно промойте глаза или 

кожу большим количеством воды с мылом. Срочно обратитесь к врачу.

•	 Снимите все металлические предметы (кольца, часы, браслеты, цепочки и т.д.) при работе с 

аккумуляторами. Металлические предметы могут вызвать короткое замыкание, нанести вред 

Вам и Вашему автомобилю. Сила тока при коротком замыкании достаточна, чтобы приварить 

металлический предмет!

!

!

!
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зАрЯдКА бАтАрЕИ
•	  Располагайте шнуры зарядного устройства так, чтобы исключить их повреждение дверями, 

крышкой капота или другими частями автомобиля.

Будьте осторожны вблизи ремней, вентилятора радиатора и других частей автомобиля.

Соблюдайте полярность подключения батареи. Положительный контакт обычно помечен 

знаком «+» и имеет бóльший диаметр.

•	 Определите, какой из контактов батареи подключён к «массе» (корпусу автомобиля). В 

большинстве автомобилей это отрицательный «-» контакт.

•	 В таком случае подключите красную клипсу зарядного устройства к положительному «+» 

контакту аккумулятора, а чёрную клипсу — к корпусу автомобиля или двигателя. Избегайте 

подключения клипс вблизи карбюратора, топливопроводов.  

В автомобилях с обратной полярностью подключения батареи – подключайте отрицательный 

контакт (чёрная клипса) зарядного устройства к «-» контакту аккумулятора, а положительный 

(красная клипса) — к корпусу автомобиля. 

•	 Избегайте подключения клипс вблизи карбюратора, топливопроводов.

•	 Отключение зарядного устройства производится путём отключения шнура питания от сети 220В, 

а уже затем отключения клипс от батареи.

•	 Не пытайтесь заряжать батарею при работающем двигателе! Это может привести к поломке 

автомобиля и выходу из строя зарядного устройства.

Внимание! Не пытайтесь заряжать замёрзшие батареи!

!

!

•	 Будьте осторожны, не роняйте металлические инструменты на батарею. Искры, возникающие в 

результате короткого замыкания, могут послужить причиной взрыва горючих газов!

•	 Все работы с аккумуляторными батареями производите в хорошо вентилируемых помещениях.

Никогда не курите и не используйте открытое пламя или искрящие приборы вблизи заряжа-ющегося 

аккумулятора. В процессе зарядки батареи выделяют взрывоопасный гремучий газ! 

«Масса» 

(корпус автомобиля)
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ОбЩИЙ ВИд ИздЕЛИЯ HY 400 И ЕГО ОсОбЕННОстИ

1. Штепсельная вилка

2. Сетевой кабель

3. Зарядный кабель

4. Клеммы подключения к аккумуляторной батарее

рАбОтА с УстрОЙстВОМ
•	 Подключите зарядное устройство к аккумуляторной батарее. Соблюдайте полярность 

подключения! Красная клемма должна быть подключена к положительному контакту 

аккумулятора (+), чёрная — к отрицательному (-).

•	 Подключите шнур питания к розетке 220В. После подключения к сети питания включится 

подсветка ЖК индикатора. 

 

Выберите необходимый режим зарядки, последовательно нажимая кнопку MODE. 

Переключение между режимами производится путём однократного нажатия на кнопку. 

•	 После завершения зарядки отключите шнур питания от сети и снимите клеммы с аккумулятора.

режимы работы

Процесс зарядки происходит в 9 этапов. Смена этапов и их длительности происходит автоматически и 

определяется встроенным микропроцессором.

1 2

3

4

Тест Восстановление 

емкости

Плавная  

стадия 

зарядки

Импульсный режим Стадии восстановления 

и основной зарядки 

аккумулятора

Насыщение Анализ Поддержание  

полной зарядки

Вольты

Текущее 

напряжение

Амперы
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дисплей устройства

Индикация функция

Кнопка выбора режима зарядки.

Напряжение батареи.

Замените батарею.

Медленный режим: 14.4В/1.0A

Данный режим обычно используется для всех 

типов 12В батарей ёмкостью менее 20 А/ч.

Быстрый режим 14.4В/4.0A

Данный режим обычно используется для всех 

типов 12В батарей ёмкостью менее 80А/ч.

Зимний режим 14.7В/4.0A

Данный режим рекомендован для зарядки при 

температурах ниже +5°C. Также он рекомендован 

для большинства AGM аккумуляторов.

Режим 7.5В/4.0A

Данный режим обычно используется для всех 

типов 6В батарей ёмкостью менее 80 А/ч.

Индикация хода зарядки.

Данный индикатор показывает состояние 

процесса зарядки. По окончании зарядки 

появляется надпись «FULL» (полностью заряжен).
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УХОд зА зАрЯдНЫМ УстрОЙстВОМ
Зарядное устройство прослужит Вам долгие годы при соблюдении простых правил ухода:

•	 Протирайте насухо клипсы зарядного устройства после каждого использования. Капли 

электролита или эксплуатационных жидкостей автомобиля вызывают быструю коррозию 

металлических частей клипсы.

•	 Протирайте корпус зарядного устройства мягким чистым материалом от любых загрязнений.

•	 Аккуратно сворачивайте провода зарядного устройства во время хранения. Не допускайте 

использования зарядного устройства в случае наличия любых повреждений шнуров. Замену 

электрических шнуров производите только в авторизованных сервисных центрах.

КОдЫ ОшИбОК  
F1 •	 Клеммы не подключены.

•	 Короткое замыкание.

•	 Обратная полярность.

F2 Клеммы отсоединились во время зарядки.

F3 Напряжение батареи выше нормального.

F4 Замените батарею.

функция памяти

В случае перебоев в электропитании или случайного отключения сетевого штекера от сети зарядное 

устройство перейдёт в режим ожидания. Режим зарядки и статус будут записаны в память зарядного 

устройства. После включения электропитания процесс зарядки возобновится с той же ступени, на 

которой он был прерван.
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пЕрЕдМОВУ 

Дякуємо Вам за придбання інтелектуального зарядного пристрою HYUNDAI.

У цьому посібнику міститься опис техніки безпеки і процедур по обслуговуванню і використанню 

даного пристрою.

Всі дані в Керівництві користувача містять найсвіжішу інформацію, доступну на момент друку. Просимо 

взяти до уваги, що деякі зміни, внесені виробником можуть бути не відображені в даному керівництві. 

А також зображення і малюнки можуть відрізнятися від реального вироби. При виникненні проблем 

використовуйте корисну інформацію, розташовану в кінці керівництва.

прИМітКИ

Серійний номер виробу HYUNDAI на табличці, розташованій на виробі, містить інформацію про датйого 

виробництва:

1. Рік виготовлення

2. Перша буква назви моделі

3. Технічна інформація4. Місяць виготовлення

5. Серійний номер

Розшифровка прикладу: виготовлено в червні 2015 року.
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тЕХНіЧНі ХАрАКтЕрИстИКИ

інтелектуальний зарядний пристрій HY 400

Вхідна напруга V 220-240

Вихідна зарядна напруга V 12 / 6

Номінальний зарядний струм A 0.7

Максимальний зарядний струм A 1 / 4

 

Товар відповідає технічним регламентам для даного виду продукції.

КОМпЛЕКтНістЬ 

1. Інтелектуальний зарядний пристрій      1 шт.

2. Інструкція користувача      1 шт.

3. Гарантійний талон       1 шт.

4. Упаковка       1 шт.

ВКАзіВКИ з тЕХНіКИ бЕзпЕКИ.

Вказівки з техніки безпеки 

•	 Уважно вивчіть інструкцію перед тим, як приступити до використання приладу. Порушення 

правил використання приладу може призвести до ураження електричним струмом, займання і 

серйозних травм.

•	 Не допускається користування приладом дітьми без нагляду дорослих.

•	 Робота зі свинцево-кислотної батареєю небезпечна. В процесі зарядки акумуляторні батареї 

виділяють вибухонебезпечний гримучий газ. Уважно вивчіть і збережіть цю інструкцію для 

подальшого використання. Вкрай важливо суворо дотримуватися даної інструкції при кожному 

використанні приладу.

•	 Перед тим як приступити до зарядки уважно вивчіть не тільки інструкцію до даного зарядного 

пристрою, але також інструкцію виробника вашої акумуляторної батареї і приладів, що 

знаходяться в безпосередній близькості від місця зарядки.

•	 Використовуйте зарядний пристрій лише в сухому провітрюваному приміщенні. Не допускайте 

попадання вологи або крапель рідини на прилад.

загальні положення.

•	 Використовуйте зарядний пристрій для зарядки тільки свинцево-кислотних акумуляторних 

батарей. 

забороняється використовувати зарядний пристрій для інших типів 

батарей, так як це може завдати шкоди здоров'ю людей і збиток майну.

•	 Використовуйте тільки ті прилади, які входять в комплект даного пристрою. Застосування 

будь-яких інших аксесуарів може призвести до ураження електричним струмом або інших 

ушкоджень.

•	 Проводьте відключення зарядного пристрою шляхом вилучення вилки живлення з розетки. 

Ніколи не тягніть за шнур живлення, це може привести до травм.

•	 Заборонено користуватися зарядним пристроєм з пошкодженими проводами.
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•	 Не використовуйте зарядний пристрій якщо він був пошкоджений в результаті падіння або має 

будь-які інші ознаки пошкодження.

забороняється розбирати пристрій. для проведення ремонтних робіт 

звертайтеся в авторизовані сервісні центри.

•	 Вимкніть зарядний пристрій від мережі живлення перед проведенням будь-яких маніпуляцій з 

ним.

•	 Уникайте використання шнурів подовжувачів крім випадків, коли це необхідно. Використання 

невідповідного подовжуючого шнура може призвести до пожежі або ураження електричним 

струмом. Якщо подовжувач все ж використовується, переконайтеся, що: подовжувач справний, 

розетка на подовжувачі відповідають типу вилки шнура живлення зарядного пристрою, перетин 

дроту подовжувача відповідає електричному навантаженню.

•	 Використовуйте зарядний пристрій лише в добре вентильованому приміщенні! 

Ніколи не заряджайте акумуляторні батареї в закритих приміщеннях! Вибухонебезпечно!

•	 Під час зарядки розташовуйте зарядний пристрій якомога далі від акумуляторної батареї.

•	 Не використовуйте зарядний пристрій під дощем, снігом або у вологих приміщеннях.

Ніколи не намагайтеся зарядити батарею з замерзлим електролітом! Якщо батарея замерзла, 

спочатку перенесіть її в тепле приміщення, заряджайте після нагрівання акумулятора до 

температури вище 15 °С.

•	 Не допускайте попадання крапель кислоти на зарядний пристрій або його частини.

•	 Не ставте акумулятор на зарядний пристрій.

•	 Не кладіть зарядний пристрій на акумуляторну батарею. Кислотні випаровування призводять до 

корозії і пошкодження зарядного пристрою або його частин.

•	 Уникайте контакту контактних клем при увімкненому зарядному пристрої.

•	 Не заводьте двигун автомобіля, не від'єднавши зарядний пристрій від акумулятора.

Особиста безпека

•	 Використовуйте захисні окуляри і спеціальний одяг при роботі з кислотними акумуляторами.

•	 При роботі з кислотними акумуляторами, будьте впевнені, що Ви перебуваєте в зоні прямої 

видимості і Вам готові прийти на допомогу в разі потреби.

•	 Тримайте напоготові воду і мило на випадок потрапляння кислоти в очі або на одяг. Негайно 

промийте очі або шкіру великою кількістю води з милом, якщо на них потрапила кислота. 

Негайно зверніться до лікаря.

Не торкайтеся до очей і обличчя під час роботи з акумулятором. Мікро краплі кислоти можуть 

потрапити в очі або на шкіру. Якщо Ви відчули печіння -негайно промийте очі або шкіру великою 

кількістю води з милом. Негайно зверніться до лікаря.

•	 Зніміть всі металеві предмети (кільця, годинник, браслети, ланцюжки і т.д.) при роботі з акуму-

ляторами. Металеві предмети можуть викликати коротке замикання, завдати шкоди Вам і 

вашому автомобілю. Сила струму при короткому замиканні достатня щоб приварити металевий предмет!

•	 Будьте обережні, не кидайте металеві інструменти на батарею. Іскри, що виникають в результаті 

короткого замикання, можуть послужити причиною вибуху горючих газів!

•	 Всі роботи з акумуляторними батареями робіть в добре вентильованих приміщеннях.

!

!

!
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Ніколи не паліть і не використовуйте відкритий вогонь або прилади, що продукують іскри, 

поблизу заряджаючого акумулятора. В процесі зарядки батареї виділяють вибухонебезпечний 

гримучий газ!

зАрЯдКА бАтАрЕї
•	 Розташуйте шнури зарядного пристрою так щоб виключити їх пошкодження дверима, кришкою 

капота або іншими частинами автомобіля.

Будьте обережні поблизу ременів, вентилятора радіатора і інших частин автомобіля.

Дотримуйтесь полярності підключення батареї. Позитивний контакт зазвичай позначений 

знаком «+» і має більший діаметр.

•	 Визначте який з контактів батареї підключений до «маси» (корпусу автомобіля). У більшості 

автомобілів це негативний «-» контакт.

•	 В такому випадку підключіть червону кліпсу зарядного пристрою до позитивного «+» контакту 

акумулятора, а чорну кліпсу до корпусу автомобіля або двигуна. Уникайте підключення кліпс 

поблизу карбюратора, паливопроводів.

В автомобілях зі зворотною полярністю підключення батареї — підключайте негативний 

контакт (чорна кліпса) зарядного пристрою до «-» контакту акумулятора, а позитивний 

(червона кліпса) до корпусу автомобіля. Уникайте підключення кліпс поблизу карбюратора, 

паливопроводів.

•	 Уникайте підключення кліпс поблизу карбюратора, паливо проводів. 

•	 Відключення зарядного пристрою проводиться шляхом відключення шнура живлення від 

мережі 220В, а вже потім відключення кліпс від батареї.

•	 Не намагайтеся заряджати батарею при працюючому двигуні! Це може привести до поломки 

автомобіля і виходу з ладу зарядного пристрою.

УВАГА! Не намагайтеся зарядити батарею із замерзлим електролітом.

!

!

!

кузов автомобіля
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1 2

3

4

ВИд ВИрОбУ HY 400 тА ЙОГО ОсОбЛИВОсті

1. Штепсельна веделка

2. Мережевий кабель

3. Зарядний кабель

4. Клеми підключення до акумуляторної батареї

рОбОтА з прИстрОЄМ
•	 Підключіть зарядний пристрій до акумуляторної батареї. Дотримуйтесь полярності підключення! 

Червона клема повинна бути підключена до позитивного контакту акумулятора (+), чорна до 

негативного (-).

•	 Підключіть зарядний пристрій до розетки змінного струму. LED-дисплей загориться.

Натисніть кнопку MODE для вибору програми зарядки. Виберіть налаштування, натиснувши 

та утримуючи кнопку, вибравши необхідний режим — відпустіть кнопку і пристрій почне 

заряджувати батарею.

•	 Припиніть зарядку в будь-який час, відключивши кабель живлення від електричної розетки.

режими роботи

Процес зарядки відбувається в 9 етап. Зміна етапів і їх тривалості відбувається автоматически і 

визначається вбудованим мікропроцесором.

Тест Відновлення

ємності

Плавне 

стадія 

зарядки

Iмпульсний режим Cтадії відновлення 

і основний зарядки 

акумулятора

Насичення Аналіз Підтримка 

повної зарядки

Вольтаж

Поточне напруга

Ампер
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типи батареї та налаштування

Индиказция функция

Для вибору чи зміни програми зарядки.

Вольтаж батареї

Відновлення батареї

12В Повільний режим 14.4В/1.0A

Цей режим зазвичай використовується для всіх 

типів 12-ти вольтових батарей <20 A/год

12В Швидкий режим: 14.4В/4.0A

Цей режим зазвичай використовується для всіх 

типів 12-ти вольтових батарей <80 A/год

Зимовий режим: 14.7В/4.0A 

Це налаштування рекомендовано для батарей з 

температурою нижче 5°C. Також підходить для 

багатьох AGM батарей

Режим 7.5В/4.0A

Цей режим зазвичай використовується для всіх 

типів 6-ти вольтових батарей <80 A/год

Індикатор статусу батареї

Це позначення показує рівень зарядки батареї. 

Коли батарея повністю заряджена, з’явиться 

напис «FULL».
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дОГЛЯд зА зАрЯдНИМ прИстрОЄМ

Зарядний пристрій прослужить Вам довгі роки при дотриманні простих правил догляду:

•	 Протирайте насухо кліпси зарядного пристрою після кожного використання. Краплі електроліту 

або експлуатаційних рідин автомобіля викликають швидку корозію металевих частин кліпси.

•	 Протирайте корпус зарядного пристрою м'яким чистим матеріалом від будь-яких забруднень

•	 Акуратно звертайте зарядний пристрій під час зберігання. Не допускайте використання 

зарядного пристрою в разі наявності будь-яких ушкоджень шнурів. Заміну електричних шнурів 

проводьте тільки в авторизованих сервісних центрах. 

КОдИ пОМИЛОК 

F1 •	 Клеми не під’єднано.

•	 Коротке замикання.

•	 Неправильна полярність.

F2 Від’єднано клеми піч час зарядки.

F3 Занадто високий вольтаж батареї.

F4 Несправна батарея.

функція пам’яті

Це зарядний пристрій має функцію пам'яті. При наступній зарядці, він повернеться в останній режим, 

обраний користувачем, коли зарядний пристрій було підключено.
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