
Obrigado por adquirir um produto "ALLECO". A marca "ALLECO" garante a 

você um produto confiável, produzido com a mais alta tecnologia por uma 

empresa moderna e preocupada com ações para proteger o meio 

ambiente. Quando você adquire um produto "ALLECO" você pode contar 

com nosso suporte técnico para orientação no uso do equipamento e com 

nossa assistência técnica especializada, que lhe dará garantia de 

manutenção, caso seja necessário. 

 

IMPORTANTE: 

 

Para segurança do usuário, para evitar danos ao equipamento, à bateria e 

ao veículo, leia cuidadosamente as instruções a seguir: 

 

• Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive 
crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais 
reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e 
conhecimento, a menos que tenha recebido instruções 
referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão 
de uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças 
devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com 
o aparelho. 

• Antes de utilizar os carregadores de  baterias  ALLECO, leia 
atentamente o Manual de Instruções. 

• Antes de usar o carregador de baterias, inspecione seu estado 
geral. Atenção especial para a isolação dos cabos. Caso seja 
necessário, procure uma assistência técnica autorizada Alleco e 
substitua fios e cabos danificados imediatamente. 

• Não utilize o carregador de baterias se o mesmo estiver 
danificado.  

• Não exponha à chuva.  
• Utilize em local coberto. 
• Utilize somente para carregar baterias recarregáveis. Este 

carregador não deve ser utilizado para carregar baterias não 
recarregáveis. 

• Este carregador é próprio para carregar apenas baterias de 
chumbo-ácido. 

• Não utilize o equipamento próximo a gás explosivo. 
• Atenção para não se tornar um TERRA VIVO durante a ligação. 

Utilize sempre equipamentos de proteção individual (EPI) 
recomendados por Norma. 

• Caso seja necessário qualquer manutenção, utilize apenas 
assistentes técnicos autorizados e peças de reposição originais. 

• Antes de iniciar o processo da carga,  toda  bateria  deve ser 
testada para certificar  que  esteja  em condições  de receber 
carga. 

• Baterias que necessitam de  manutenção  devem ter o nível  de  
água  dos  eletrólitos  checados  antes  do inicio da carga. Caso 
seja necessário  completar  o  nível  do eletrólito, retire as  
tampas  da  bateria  e  utilize  água destilada  até  cobrir  as  
placas  com   aproximadamente 1cm de água. 

• As baterias, quando submetidas ao processo de carga,  liberam 
gases tóxicos  e  inflamáveis,  gerados  durante  a    reação 
química de carga da bateria. Por  esse  motivo  é  recomendado 
que se carregue baterias em  lugares  arejados. 

• Caso seja necessário substituir os  fusíveis  do  carregador, utilize 
sempre fusíveis da mesma capacidade do que acompanha o 
equipamento e recomendados  no  manual de instruções. 

• Nunca encoste as garras (+) e (-) com o  carregador ligado na 
tomada pois provocará  um  curto  circuito,  o que pode 
provocar ferimentos no operador e também danificar o fusível 
de saída do carregador. 

• Nunca inverta a polaridade das garras (+) e (-) nos polos da 
bateria, pois provocará a  queima  do  fusível  de proteção (nos 
modelos que possuem proteção na saída). 

• Não fumar, não acender fogo e  não provocar faíscas nas 
proximidades do carregador de bateria durante o uso. 

• Este carregador não foi projetado para ser usado como auxiliar 
de partida, portanto NUNCA de partida no veiculo com o 
carregador conectado à bateria. 

• Para evitar riscos de choques elétricos ligue o carregador apenas 
em tomadas aterradas. 

• Após o uso sempre DESLIGUE o carregador da tomada. 
 

ATENÇÃO: Em caso de defeito ou quebra do cabo de alimentação, procure 
a fábrica ou um posto de assistência técnica autorizada ALLECO para sua 
substituição, nunca deixe essa tarefa para uma pessoa sem conhecimentos 
técnicos suficientes. 
 
 Informações Gerais: 
 

• Carregador para carga lenta. 
• Carregador não indicado para uso profissional. 
• Baixo consumo de energia elétrica. 
• Nos modelos com tensão 12V, podem ser carregadas 2 baterias 

de 6V ( ligadas em série ) ou 1 bateria de 12V.  
• Este carregador foi desenvolvido para carregar baterias de 3 

células de 2V por célula ( para baterias de 6Vcc ) ou 6 células de 
2V por célula ( para baterias de 12Vcc ). 

• Assistência Técnica Permanente. 
 
Como calcular o tempo aproximado de carga de uma bateria.  
 
Divida a capacidade de corrente da bateria pela corrente do carregador e 
você terá o tempo aproximado de carga. 
Exemplo: Para carregar uma bateria de 45Ah utilizando um carregador de 
5A por exemplo. 
45Ah/ 5A = 9 horas 
 
 

 
 
 
 

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO 
 

PARA BATERIA MONTADA NO VEICULO 
 

• Desligue a chave de ignição do veiculo. 
• Verifique se a tensão da rede está de acordo com  a  tensão  do  

carregador, posicionando a chave seletora de tensão do  
aparelho de acordo com a tensão da rede. 

• Verifique se a tensão de saída do carregador está de acordo com 
a tensão da(s) bateria(s) a ser(em) recarregada(s) 

• O terminal da bateria que NÃO está conectado ao chassis deve 
ser conectado primeiro. A outra conexão deve ser feita 
diretamente no chassis, distante da bateria e da mangueira de 
combustível. 

• Ligue o aparelho a tomada. 
• No inicio da carga o Led verde permanece apagado, quando o 

Led verde começa a aumentar a luminosidade é sinal que a 
bateria está sendo carregada, mas a carga  só estará completa 
quando  o  Led alcançar praticamente a mesma luminosidade do 
Led vermelho. 

• Se durante o processo de carga, o Led vermelho apagar, é sinal 
que está faltando alimentação auxiliar no equipamento. 
Verifique se a rede está ligada, se estiver, desligue o 
equipamento da tomada e da bateria e verifique se o fusível de 
entrada, localizado na traseira do instrumento não se rompeu. 
Caso tenha se rompido, dentro do compartimento do fusível 
existe um fusível reserva. Substitua então o fusível pelo reserva, 
recoloque o porta fusível no lugar e ligue novamente o 
carregador na bateria e depois na tomada de energia. 

• Ao conectar o carregador na bateria e ligá-lo a tomada, se o Led 
verde acender imediatamente, pode ser um sinal de que o 
fusível de saída abriu. Se isso acontecer, desligue o carregador 
de baterias da tomada, remova os cabos da bateria e verifique o 
fusível de saída localizado na parte frontal do aparelho. Caso 
tenha se rompido, dentro do compartimento do fusível existe 
um fusível reserva. Substitua então o fusível pelo reserva, 
recoloque o porta fusível no lugar e ligue novamente o 
carregador na bateria e depois na tomada de energia. 

• Após carregar, desconecte o carregador de baterias da tomada. 
Depois, remova a conexão ao chassis e por último a conexão à 
bateria. 

• Após o uso sempre DESLIGUE o carregador da tomada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



PARA BATERIA NÃO MONTADA NO VEÍCULO 
 

• Verifique se a tensão da rede está de acordo com  a  tensão  do  
carregador, posicionando a chave seletora de tensão do  
aparelho de acordo com a tensão da rede. 

• Verifique se a tensão de saída do carregador está de acordo com 
a tensão da(s) bateria(s) a ser(em) recarregada(s) 

• Conecte primeiro a garra (-) preta ao terminal (-) da bateria e em 
seguida a garra (+) vermelho ao terminal (+) da bateria. 

• Ligue o aparelho a tomada. 
• No inicio da carga o Led verde permanece apagado, quando o 

Led verde começa a aumentar a luminosidade é sinal que a 
bateria está sendo carregada, mas a carga  só estará completa 
quando  o  Led alcançar praticamente a mesma luminosidade do 
Led vermelho. 

• Se durante o processo de carga, o Led vermelho apagar, é sinal 
que está faltando alimentação auxiliar no equipamento. 
Verifique se a rede está ligada, se estiver, desligue o 
equipamento da tomada e da bateria e verifique se o fusível de 
entrada, localizado na traseira do instrumento não se rompeu. 
Caso tenha se rompido, dentro do compartimento do fusível 
existe um fusível reserva. Substitua então o fusível pelo reserva, 
recoloque o porta fusível no lugar e ligue novamente o 
carregador na bateria e depois na tomada de energia. 

• Ao conectar o carregador na bateria e ligá-lo a tomada, se o Led 
verde acender imediatamente, pode ser um sinal de que o 
fusível de saída abriu. Se isso acontecer, desligue o carregador 
de baterias da tomas, remova os cabos da bateria e verifique o 
fusível de saída localizado na parte frontal do aparelho. Caso 
tenha se rompido, dentro do compartimento do fusível existe 
um fusível reserva. Substitua então o fusível pelo reserva, 
recoloque o porta fusível no lugar e ligue novamente o 
carregador na bateria e depois na tomada de energia. 

• Após carregar, desconecte o carregador de baterias da tomada. 
Depois, remova a conexão do polo (+) e por ultimo do polo (-). 

• Após o uso sempre DESLIGUE o carregador da tomada. 
 
 
ATENÇÃO:  
 
1) Os carregadores de baterias Alleco possuem, além dos fusíveis de 
proteção na entrada e na saída, protetores térmicos para proteção do 
transformador. Se durante o processo de carga houver alguma 
anormalidade, além da atuação dos fusíveis, seu carregador terá uma 
proteção adicional para o transformador. Portanto se durante o processo 
de carga o LED vermelho apagar, aguarde alguns minutos, antes de verificar 
o fusível de entrada, pois pode ter havido um aquecimento anormal no 
transformador e o protetor térmico pode ter operado. Se passados alguns 
minutos o LED vermelho não voltar a acender, verifique então o fusível de 
entrada. 

 

2) Para  baterias  que  permanecem algum tempo sem uso, ao se iniciar a 
carga o Led verde acenderá fracamente  e  quando a bateria  começar a 
"aceitar" carga  o  Led verde se apagará. 
 

ESPECIFICAÇÃO DOS FUSIVEIS DE PROTEÇÃO: 
 

MODELO CA612M 
Caso seja necessário substituir algum dos  fusíveis utilize fusível de 1A na 
entrada e de  8A  na  saída. 
 
MODELO CA1012M 
Caso seja necessário substituir algum dos  fusíveis utilize fusível de 1,5A na 
entrada e de  15A  na  saída. 
 

 

 

 

 
Prezado cliente, 

Os produtos que exibem este símbolo devem ser 
descartados separadamente dos resíduos 
domésticos regulares, portanto se você pretende 
descartar este equipamento, lembre-se que muitos 
dos seus componentes são materiais valiosos 
quando reciclados. Esses materiais, quando 
reciclados, ajudam a manter o meio ambiente mais 
saudável, economizam energia elétrica, ajudam e 
diminuir as emissões de gases tóxicos e ainda podem 
ajudar muitas pessoas que tiram seu sustento da 
reciclagem de materiais.  

 
NÃO DESCARTE ESSE EQUIPAMENTO NA LATA DO LIXO, verifique a 
legislação de sua cidade quanto ao descarte de material que pode ser 
reciclado e o faça da maneira correta. 
 

Código: 711292 

 

ALLECO Elétrica Ltda 

Rua Manuel Cherém, 299 

Vila Paulista - São Paulo - SP - CEP: 04360-030 

Fone: 55-11-2926.0260 - FAX: 55-11-2926.0290 

www.grupoalleco.com.br - vendas@grupoalleco.com.br 

CNPJ: 06.092.402/0002-20 

 

CERTIFICADO DE GARANTIA 
Este equipamento é garantido contra defeitos de matéria prima e de 

fabricação pelo período de 12 meses inclusos os 3 meses exigidos pelo 

Código de Defesa do Consumidor.  

Qualquer instrumento que apresente defeito de matéria prima ou vicio de 

fabricação no prazo de um ano a contar da data de compra deve ser 

enviado para a Assistência Técnica mais próxima, com as despesas de 

transporte pré-pagas, onde será reparado, ajustado ou substituído sem 

nenhum custo para o comprador original.  

Se constatado que o defeito foi causado por um mal uso ou condições 

anormais de funcionamento, o reparo não será realizado em garantia, o 

serviço somente será realizado após aprovação de orçamento prévio. 
 

Esta Garantia não abrange defeitos resultantes de: 

a) não cumprimento das instruções do manual de uso que acompanha o 

produto; 

b) consertos por pessoas não autorizadas ou inábeis; 

c) mau uso; 

d) acidentes; 

e) agentes da natureza; 

f ) instalações inadequadas. 
 

Não estão cobertos pela garantia, o transporte do produto  enviado para 

reparo  e  sua  embalagem,  que correm  por  conta e  risco  do comprador. 

Esta garantia restringe-se  à reparação  dos  produtos  defeituosos,  não  

havendo  responsabilidade para  a ALLECO ELÉTRICA LTDA, sobre 

ocorrência  de danos à pessoa ou à propriedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nossos produtos estão em processo contínuo  de  aperfeiçoamento e nos 
reservamos o direito de fornecê-los com pequenas diferenças em relação 

ao descrito. 


