
 
 

                  

     
 

ACCULADER AUTO/MOTOR 
Art. nr.: 4163 
 
Geschikt voor 6 & 12V AGM, GEL en loodzuur accu’s 
 

 
 

 
  



 
 

  



 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

INLEIDING 
 
Hartelijk dank dat u voor het acculader van Movecare gekozen hebt. Dit 
product is gefabriceerd volgens zeer hoge kwaliteitsnormen en heeft 
aansluitend diverse kwaliteitscontroles ondergaan. 
 

Voordat u begint met installeren of gebruiken van de 
acculader, allereerst deze gebruiksaanwijzing aandachtig 
doorlezen. Let op alle veiligheidsvoorschriften. Bewaar 
deze gebruiksaanwijzing bij de acculader. 

 
ONDERDELEN 
 
A. Acculader 
B. Bedieningspaneel / display 
C. Netstroomkabel 
D. Laadkabel 
E. Accuklem zwart / minpool (-) 
F. Accuklem rood / pluspool (+) 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 12V langzaam opladen indicator (12V / 0,8A)  
2. 12V snel opladen indicator (12V / 3,8A)  
3. Wintermodus opladen indicator (alleen 12V)  
4. 6V opladen indicator (6V / 0,8A) 
5. Accu oplaadtoestand 
6. Accuspanning 
7. Ompolingsindicatie 
8. Defecte accu indicator 
9. Accuklemmen aansluiten indicator 
10.Laadstroom  
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TOEPASSINGSGEBIED 
 
De acculader is ontwikkeld voor het laden van lood-, Gel- en AGM-accu’s met 
een spanning van 6 of 12V. Andere accu’s mogen met dit apparaat niet 
geladen worden. 
 
De acculader mag niet als starthulp gebruikt worden. Laad eerst de accu van 
het voertuig volledig op en verwijder het laadapparaat voor u het voertuig 
start. 
 
De acculader mag niet als gelijkstroombron of voor andere doeleinden 
gebruikt worden. 
 
De acculader is bedoeld voor gebruik in een droge en beschermde omgeving 
bij temperaturen van -5 °C tot +40 °C. 
 
SPECIFICATIES 
 
Geschikt voor 6 & 12V normale loodzuur, gesloten loodzuur, Gel, 
AGM accu’s tot maximaal 120Ah. 
 
Ingangsspanning       220-240 V ~ 50/60 Hz 
Ingangsstroom        0,6A RMS max. 
Uitgang snel opladen      12V / 3,8A 
Uitgang langzaam opladen    12V / 0,8A 
Uitgang 6V opladen      6V / 0,8A 
Bescherming tegen stof en spatwater  IP65 – Alleen voor gebruik 

binnenshuis 
Omgevingstemperatuur     -5 °C tot +40 °C 
Gewicht         ca. 450g 
 
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 
 
 Houd het verpakkingsmateriaal, in het bijzonder folies en plasticzakken 

buiten het bereik van kinderen. Er bestaat verstikkingsgevaar. 
 Verwijder voor de ingebruikneming alle beschermingsfolies van het 

apparaat. 
 
LET OP Veiligheidsinstructie 
Het niet navolgen van deze instructies kan leiden tot materiële 
schade en afbreuk doen aan de functie van het apparaat. 

 
 



 
 

LET OP Veiligheidsinstructie 
Gevaar met betrekking tot elektrische stroom of spanning. Het 
niet navolgen van deze instructies kan leiden tot materiële 
schade en afbreuk doen aan de functie van het apparaat. 

 
 
Voorzorgsmaatregelen bij het werken met 
accu's 
 

 Wanneer accuzuur in contact komt met huid of kleding, onmiddellijk 
wassen met zeep en water. Wanneer accuzuur in het oog komt, het oog 
onmiddellijk spoelen met koud stromend water gedurende tenminste 20 
minuten en direct medische hulp inroepen. 

 Nooit roken of vonken of vlammen toelaten in de nabijheid van accu of 
motor. 

 Laat geen metalen gereedschap op de accu vallen. De daardoor 
veroorzaakte vonk of kortsluiting van de accu of een ander elektrisch 
onderdeel kan leiden tot een explosie.  

 Verwijder persoonlijke metalen voorwerpen, zoals ringen, armbanden, 
halskettingen en horloges, tijdens het werken met een loodzuur accu. 

 Nooit een bevroren accu opladen. Wanneer de accuvloeistof (elektrolyt) 
bevroren raakt, breng dan de accu naar een warme ruimte om hem te 
laten ontdooien voordat u begint met het opladen.  

 Zet nooit de accu boven op de lader of andersom. 
 
 
Voorzorgsmaatregelen bij het werken met de 
acculader 
 

 Deze lader is alleen geschikt voor normale loodzuur, gesloten loodzuur, 
gel, AGM accu’s en mag niet worden gebruikt voor opladen van 
NICAD-batterijen of enig ander soort batterij.  

 Probeer niet om een niet-oplaadbare batterij of accu op te laden. 
 Deze acculader is niet ontworpen als stroomvoorziening. Gebruik de 

acculader niet als voedingsbron voor een elektrisch systeem. Niet 
geschikt voor gebruik van andere doeleinden. 

 Gebruik de acculader niet voor het opladen van droge batterijen. Deze 
kunnen openbarsten en letsel aan personen of schade aan eigendommen 
veroorzaken. 

 Zorg ervoor dat de ingangspanning correct is aangezien anders de 
functie van het apparaat kan worden beïnvloed. 

 Breng de accuklemmen niet met elkaar in aanraking, wanneer de lader 
ingeschakeld is. 



 
 

 Zorg er bij een vast in het voertuig gemonteerde accu voor, dat het 
voertuig uitgeschakeld is en dat het zich in stilstand bevindt! Schakel de 
ontsteking uit en breng het voertuig in parkeerstand, met aangetrokken 
handrem. 

 Neem de aansluitklemmen (pluspool en minpool) uitsluitend aan de 
geïsoleerde oppervlakken vast! 

 Sluit het laadapparaat uitsluitend aan op een goed bereikbaar 
stopcontact 220-240V ~ 50Hz, zodat u bij problemen snel kunt ingrijpen. 

 Wanneer de accu geladen wordt, kunt u geborrel horen in de vloeistof, 
dat wordt veroorzaakt door het vrijkomen van gassen. Aangezien het gas 
brandbaar is, mag er geen open vuur worden gebruikt rond de accu en 
moet de ruimte goed geventileerd blijven.  

 Vanwege dit risico van explosieve gassen is het beter om de 
accuklemmen alleen aan te sluiten of lost te koppelen, wanneer de 
stroomtoevoer uitgeschakeld is. 

 Zet nooit de accu boven op de lader of andersom. 
 Trek de stekker er nooit aan het stroomtoevoerkabel wanneer u de lader 

loskoppelt van het elektriciteitsnet. Trekken aan het snoer kan de kabel 
of de stekker beschadigen. 

 Koppel de acculader na het laden los van de stroomtoevoer. 
 De acculader mag niet gebruikt worden wanneer de stroomtoevoerkabel 

beschadigd is. De stroomtoevoerkabel van dit apparaat kan niet 
vervangen worden; wanneer de kabel beschadigd raakt, moet het 
apparaat worden afgedankt. 

 Plaats de stroomtoevoerkabel van de lader zodanig, dat u er zeker van 
bent dat u er niet op kunt gaan staan, erover kunt struikelen of dat hij 
beschadigd raakt. 

 Stel de lader nooit in werking, wanneer hij een harde klap heeft gehad, 
gevallen is of op andere wijze beschadigd is. Breng hem naar een 
gekwalificeerde deskundige voor inspectie en reparatie. 

 De acculader mag niet geopend worden. Elke poging tot modificatie of 
reparatie door de gebruiker zal leiden tot verlies van uw garantie. 

 Demonteer de acculader niet. Incorrect in elkaar zetten kan resulteren in 
een elektrische schok of brand. 

 Plaats de acculader zo ver mogelijk weg van de accu als mogelijk. 
 Bewaar de lader, wanneer hij niet gebruikt wordt, in een droge ruimte om 

te voorkomen dat deze beschadigd raakt door vocht. 
 Deze acculader is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief 

kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke 
vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht 
staan of instructies over het gebruik van het apparaat door een persoon 
die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. 



 
 

 Deze acculader is geen speelgoed. Kinderen moeten onder toezicht zijn 
van een volwassene. 

 
LET OP: De fabrikant houd zich niet verantwoordelijk 
voor claims betreffende schade als gevolg van het 
volgende:  

 
 Verkeerd gebruik of aansluiten. 
 Schade aan de acculader als gevolg van mechanische invloeden of 

overspanningen. 
 Veranderingen aan de acculader zonder uitdrukkelijke toestemming van 

de fabrikant. 
 Gebruik voor andere doeleinden dan die beschreven is in deze 

handleiding. 
 Gebruik het apparaat niet in een vochtige of natte omgeving. 
 Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen worden 

uitgevoerd door gekwalificeerde personen die vertrouwd zijn met het 
risico en de relevante regelgeving. 

 
EIGENSCHAPPEN 
 
Een microprocessor meet de toestand van de accu en controleert de 
regulator om zo de accu te voorzien van de juiste stroom en het juiste 
spanning (laadcyclus). Dit zal leiden tot het beste effect bij het opladen en 
zal de accu de langste levensduur geven.  
 
De acculader beschikt over verschillende oplaad programma’s: 
 
“6V” oplaadprogramma 
Speciaal programma voor 6V-accu’s, aanbevolen voor 1,2Ah tot 14Ah. De 
laadstroom bedraagt hier maximaal 0,8A. Dit programma wordt 
automatisch geselecteerd indien een 6V accu aangesloten wordt. 
 
“Motorfiets” oplaadprogramma 
Bijzonder geschikt voor 12V accu’s van 1,2Ah tot 14Ah. Behoedzame lading 
door geringe laadstroom. De laadstroom bedraagt hier maximaal 0,8A. 
 
“Auto” oplaadprogramma 
Bedoeld voor normale 12V voertuigaccu’s van 14Ah tot 120Ah. Efficiënte 
lading door hogere laadstroom tot 3,8A. 
  



 
 

“Wintermodus” oplaadprogramma 
Speciaal laadprogramma voor 12V accu’s van 14Ah tot 120Ah voor 
temperaturen onder 0 °C. Efficiënte lading door hogere laadspanning en 
hoge laadstroom. Weergegeven door een sneeuwvloksymbool. 
 
Onderhoudsmodus 
Zodra de accu volledig geladen is, schakelt de acculader automatisch over 
naar de onderhoudsmodus. Dit wordt op het display overeenkomstig door 
het volle accusymbool weergegeven. 
 
Reactiveringslaadmodus 
Indien aan de accu een spanning tussen 7,3V en 10,5V gemeten wordt, 
bevindt men zich in een kritieke fase, omdat bij deze waarden niet duidelijk 
is, of het om een volle 6V accu (hier kan de spanning 7,3V bedragen) of een 
diep ontladen 12V accu gaat. Als u probeert een laadprocedure te starten, 
volgt een pauze van 1,5 minuut waarna een bijkomende controlemeting 
plaatsvindt. Indien de gemeten spanning na 1,5 minuut tussen 7,5V en 
10,5V ligt, wordt de accu als 12V accu herkend en de laadprocedure start 
met een behoedzame impulslading in de motorfietsmodus, om de accu te 
reactiveren. 
 
Bescherming tegen omgekeerde polariteit 
Dit apparaat biedt bescherming tegen omgekeerde polariteit, de indicator 
“ompoling” zal gaan oplichten en het oplaadproces zal niet starten. Indien 
dit gebeurt, onmiddellijk loskoppelen van het elektriciteitsnet, de rode 
krokodilklem aansluiten op de positieve pool (+) van de accu en de zwarte 
krokodilklem op de negatieve pool (-); vervolgens aansluiten op het 
elektriciteitsnet en het oplaadproces zal starten. 
 
Bescherming tegen kortsluiting 
Mocht u per ongeluk de klemmen tegen elkaar aanhouden, terwijl de 
netspanning is ingeschakeld, dan zal het oplaadproces niet starten. Indien 
dit gebeurt, onmiddellijk loskoppelen van het elektriciteitsnet, de klemmen 
losmaken en het proces opnieuw beginnen en opletten dat u de klemmen 
niet tegen elkaar aanhoudt. 
  



 
 

GEBRUIK 
 
A.U.B. AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK  
 
 

Voorbereiden van de accu 
 Let op dat u een 6 of 12V normale loodzuur, gesloten loodzuur, gel of AGM 

accu heeft en lees aandachtig de accu gebruiksaanwijzing voordat u 
verder gaat. 

 Verwijder eerst de doppen van elke cel en controleer of het niveau van de 
vloeistof in elke cel voldoende is. Indien het beneden het aanbevolen 
niveau is, aanvullen met gedeïoniseerd of gedistilleerd water. 
Let op: Er mag nooit en te nimmer gebruik gemaakt worden van 
kraanwater. De celdoppen mogen pas weer worden dichtgedraaid, 
wanneer het opladen is voltooid. Eventuele gassen die worden gevormd 
bij het opladen, hebben dan de gelegenheid om te ontsnappen. Het is 
onvermijdelijk dat er tijdens het opladen enige minimale ontsnapping 
van zuur zal plaatsvinden.  
Voor een permanent afgesloten accu is het niet noodzakelijk om 
bovenstaande controle door te voeren.  

 Schoonmaken van de accupolen. Let op dat losgekomen corrosie niet in 
contact komt met de ogen. 

 Wanneer de accu geladen wordt, kunt u geborrel horen in de vloeistof, 
dat wordt veroorzaakt door het vrijkomen van gassen. Zorg ervoor dat 
de ruimte goed geventileerd wordt.  

 
Aansluiten van de acculader 
 Sluit de positieve accuklem (rood) aan op de positieve pool van de accu 

(aangeduid met P of +). Sluit de negatieve accuklem (zwart) aan op de 
negatieve pool van de accu (aangeduid met N of -). Het is belangrijk om 
zich ervan te vergewissen dat beide accuklemmen goed contact maken 
met de accupolen. 
Wanneer de acculader gebruikt wordt voor het opladen van een accu die 
gemonteerd is in de auto dan mag de zwarte minkabel niet direct met de 
accu verbonden worden maar met het chassis van de auto. Volg dan de 
volgende stappen: Zorg ervoor dat de 230V stekker van de acculader 
niet is aangesloten op het stopcontact. De voeding moet worden 
onderbroken. Sluit vervolgens de rode positieve accuklem aan op de op 
de "+" of "P" gemarkeerde, positieve pool van de accu. Sluit als laatste 
de zwarte accuklem aan op de carrosserie van het voertuig. Zoek 
bijvoorbeeld een bout of moer of een blank stuk metaal zo ver mogelijk 
weg van de accu en de brandstofleiding. 



 
 

 Wanneer u zeker bent dat de accuklemmen of ogen correct met de accu 
verbonden zijn, kan de 230V stekker in het stopcontact gestoken worden. 
De acculader herkent automatisch het aangesloten accutype (6V of 12V 
accu). 

 Indien de accuklemmen verkeerd aangesloten is (ompoling), licht 
onmiddellijk de overeenkomstige indicator (7) op. 

 De oplaadprocedure start onmiddellijk, als u de acculader op een accu 
aangesloten heeft. Als een 6V accu aangesloten wordt, kan de 
oplaadmodus niet gewijzigd worden. 

 Als een 12V accu aangesloten is, kan via de MODE-knop tussen de 
“motorfiets”, “auto” en “winter” oplaadprogramma’s gewisseld worden. 
Bij het begin van de laadprocedure wordt gedurende 2 seconden de 
ingestelde maximale laadstroom getoond, daarna wordt permanent de 
actuele spanning getoond. De actuele laadtoestand wordt bovendien in 
de “accu” balkgrafiek (5) weergegeven. 

 De acculader controleert automatisch de accuspanning of het een 6V of 
12V accu betreft. Indien de accuspanning onder de 7,2V is, zal de 
acculader automatisch naar de 6V oplaadprogramma schakelen. Indien 
er echter een compleet lege of defecte 12V accu aangesloten is, zal het 
apparaat dit zien als een 6V accu en starten met opladen in het 6V 
oplaadprogramma. Dit is geen probleem voor de 12V accu. Nadat de 
accu is opgeladen in de 6V oplaadprogramma, de accuklemmen 
loskoppelen van de accupolen en vervolgens weer aansluiten. Als het 
goed is gaat de acculader nu automatisch naar het 12V 
oplaadprogramma. Wanneer deze weer in het 6V oplaadprogramma 
springt, is uw accu hoogstwaarschijnlijk onherroepelijk beschadigd.  

 Tijdens het opladen van de accu past het apparaat de laadstroom aan, 
om de aangesloten accu optimaal te laden. Alleen tijdens de 
hoofdlaadfase wordt met de aangegeven maximale laadstroom geladen. 
Kort voor de volle laadcapaciteit bereikt wordt, wordt met een lagere 
laadstroom geladen. Zo wordt de accu behoedzaam en optimaal tot de 
volle capaciteit opgeladen. 

 Het accusymbool op het display geeft de actuele laadtoestand van de 
accu weer, gevulde velden geven de reeds geladen toestand weer, lege 
velden geven het deel weer dat nog geladen moet worden. 

 Zodra de accu volledig geladen is, schakelt de acculader automatisch 
over naar de onderhoudsmodus. Dit wordt op het display 
overeenkomstig door het volle accusymbool weergegeven. 

 
Wanneer het opladen voltooid is 
 Haal de stekker uit het stopcontact en ontkoppel de accuklemmen van de 

accupolen.  



 
 

 Inspecteer het vloeistofniveau van elke cel en vul het indien nodig aan 
met de juiste vloeistof. Schroef de doppen er weer op. Eventuele 
overtollige vloeistof moet worden weggeveegd (dit moet uiterst 
zorgvuldig gebeuren, aangezien de vloeistof acidisch/corrosief kan zijn). 
Wanneer de accu van zijn plaats verwijderd is voor het opladen, plaats 
hem dan terug en sluit de kabels weer aan. 

 
ONDERHOUD EN ZORG 
 
Bij reglementair gebruik is de acculader onderhoudsvrij. Reinig de acculader 
eenvoudig met een droge doek. 
 
Het is essentieel om uw accu regelmatig opgeladen te houden gedurende 
het gehele jaar, vooral gedurende de wintermaanden. In de winter wordt de 
effectiviteit van uw autoaccu gereduceerd door de kou. De olie is dik. 
Motoren zijn moeilijk te starten en de verwarming, ruitenwissers en lichten 
gebruiken veel stroom. Het is in deze tijd dat de accu op topvermogen moet 
zijn. Indien uw accu niet regelmatig wordt onderhouden en volledig 
opgeladen wordt gehouden, kan dat problemen veroorzaken en ertoe leiden 
dat hij kapot gaat.  
 
Hieronder volgen enige handige aanwijzingen over hoe u uw accu gezond 
kunt houden in combinatie met uw acculader. 
 
Defecte cellen 
Accu's worden gewoonlijk gemaakt met zes cellen. Eén van deze cellen kan 
slechter worden of beschadigd raken. Indien uw accu na meerdere uren nog 
steeds niet is opgeladen, moet u de accu testen. Neem de hydrometerstand 
op van elke cel in de accu. Indien een bepaalde stand lager is dan de andere, 
kan dit wijzen op een defecte cel. Haal er indien nodig een automonteur bij 
om uw accu te controleren. Eén defecte cel volstaat om uw accu te ruïneren. 
Het heeft geen zin om hem te blijven gebruiken en u kunt beter een nieuwe 
aanschaffen. 
 
Zorg 
Soms lijkt het alsof de accu kapot is, maar dit zou simpelweg kunnen liggen 
aan smerige of losse verbindingen op uw accupolen. Het is belangrijk om de 
loodaansluitingen op regelmatige basis te onderhouden. Doe dit door de 
loodaansluitingen van de accu te verwijderen, de binnenkant van elke 
aansluiting en de eindpolen op de accu te reinigen, de eindpolen en 
aansluitingen te smeren met vaseline, ze terug te plaatsen in hun juiste 
positie en vast aan te draaien.  
 



 
 

Het is essentieel om het elektrolytniveau boven de platen te houden. 
 
Let u er echter op dat u de cellen niet bovenmatig vult, aangezien het 
elektrolyt sterk acidisch is. Gebruik voor het bijvullen geen kraanwater. 
Gebruik altijd gedeïoniseerd of gedistilleerd water. Het is belangrijk om het 
zuur op het goede niveau te houden. Laat het indien nodig controleren door 
uw garage. 
 
Controle van de conditie van uw accu 
Met behulp van een hydrometer, die kan worden gekocht bij de meeste 
winkels voor autobenodigdheden, kunt u het specifieke gewicht van het 
elektrolyt in elke cel controleren. De hydrometer wordt gebruikt om een 
hoeveelheid vloeistof uit de cel op te zuigen. De gewogen drijvende vloeistof 
in de hydrometer zal de toestand van die cel registreren. Doe de vloeistof na 
het testen terug in de cel en let er daarbij op dat u de vloeistof niet rond 
spettert. 
 
BESCHERMING VAN HET MILIEU 

 
Overtollige elektrische producten moeten niet met het huisafval 
worden weggegooid. A.u.b. recyclen indien daar voorzieningen voor 
zijn. Vraag uw plaatselijke overheid of verkoper om advies bij het 
recyclen. 

 
 
  



 
 

 
EU – Declaration of Conformity 

We herewith confirm that the appliance as detailed below complies with the 
mentioned directives. 

 
Article description:    Car battery charger 
Article number:    4163 
Type:        3A/WP-1 
Company address:    Tradekar Benelux BV 

Staalweg 8, 4104 AT Culemborg 
The Netherlands 

 
Governing EU-directives: 
 
X  1. Elektromagnetic compatibility (EMC)     X  2.  Low voltage directive 

2004/108/EC                      2006/95/EC  
                                       

                        
3.  Radio and Telecommunication              4.  Maschinen-Richtlinie 

Terminal Equipment               Machinery directive 
R&TTE 1999/5/EC            2006/42/EC 

 
Harmonised EN- Standarts 
 
The article complies with the standards as mentioned below which are necessary to 
obtain the CE-symbol: 
1.  EN 55014-1:2006+A1+A2                  2.  EN 60335-2-29:2004+A2 

EN 55014-2:1997+A1+A2                     EN 60335-1:2012 
EN 61000-3-2:2006+A1+A2                    EN 62233:2008 
EN 61000-3-3:2008                           ZEK 01.4-8/11.11 

3.                                          4. 
 
Signature: 
 
 
 
Function:  
 
Date of issue:       16.07.2014                      Company stamp                   
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