
 NAPOTEK        
Polnilnik XS mora biti priključen na nepreklopni 
tokokrog z varovalko, kot je npr. avtomobilski 
akumulator, ki še naprej zagotavlja napajanje, 
ko vozilo ni v uporabi. Priključitev polnilnika 
XS na preklopni tokokrog ali preko releja lahko 
povzroči izpraznitev akumulatorja termovizijske 
kamere, če vozilo miruje več kot nekaj dni hkra-
ti.

Oznaka Zahteve

Polarnost Rdeča: pozitivna + 
Črna: negativna -

Vhodna napetost 12 V–24 V

Vhodni tok 2 A pri 12 V
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PRIPRAVA POLNILNIKA ZA UPORABO
UPORABA POLNILNIKA XS (XS CHARGER)    
Avtomobilski polnilnik XS se lahko uporablja tudi zunaj vozila. V ta 
namen mora biti nameščen 230-voltni napajalnik (slika 1).  

VGRADNJA POLNILNIKA XS V VOZILO: 

Vgradnja       
Polnilnik XS je zasnovan za namestitev na katero koli ravno površi-
no v vozilu. Pri vgradnji in uporabi v skladu s temi navodili naprava 
izpolnjuje zahteve standarda EN1846-2 (glejte navodila za pravilno 
namestitev).

Mesto vgradnje       

Izberite ugodno locirano, ravno površino zadostne velikosti za na-
mestitev naprave. Napravo je mogoče namestiti v kateri koli smeri. 
Polnilnik XS se privije s petimi (5) šestrobimi vrtalnimi vijaki M5, ki 
so priloženi napravi. Nad polnilnikom pustite približno 15 centime-
trov prostora, da lahko odstranite TXS.

� OPOZORILO

Polnilnika XS NE priključujte na polnilnik drugega proizvajalca! V 
primeru neupoštevanja lahko pride do okvare polnilnika XS. 

6”

Slika 1

6 in/15 cm

Slika 2
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PRIKLJUČITEV KABLA V POLNILNIKU 

MARKING AND DRILLING THE PANEL   
S pomočjo predloge kot vodila označite mesta petih ugreznih izvr-
tin. Pazite, da ni ostrih robov ali zarobkov, ki bi lahko poškodovali 
izolacijo kabla (slika 3).

VGRADNJA POLNILNIKA XS    
Najprej se prepričajte, da je napajanje izklopljeno. Nato varno 
priključite pozitivni napajalni kabel na rdeči vodnik na zadnji strani 
polnilnika XS Truckmour. Nato varno priključite negativni napajalni 
kabel na črni vodnik na zadnji strani polnilnika XS Truckmount.  

Polnilnik XS Truckmount se s petimi (5) šestrobimi vrtalnimi vijaki 
M5, ki so priloženi vašemu kompletu za namestitev, privije ne-
posredno v ravno ploščo. Vgradnja je zdaj končana (slika 4).  

DELOVANJE       
Polnilnik XS je zasnovan za naslednje funkcije:
• pritrjevanje termovizijske kamere in/ali akumulatorja v skladu z   
 EN1846-2,
• shranjevanje in polnjenje termovizijske kamere in/ali akumulatorja  
 tako, da je akumulator vedno popolnoma napolnjen.
      

KONFIGURACIJE POLNJENJA    
Polnilnik XS omogoča prilagodljivo upravljanje kamere in lahko 
hkrati polni:
1)  dve kameri,
2)  dva akumulatorja,
3)  eno kamero in en akumulator.

VSTAVLJANJE KAMERE TXS V POLNILNIK XS  

  

Slika 4

Slika 5
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Zavarovani priključek kabla

 NAPOTEK  
 Za shranjevanje kamere TXS v polnilniku XS   
 mora imeti kamera vstavljen akumulator. Brez 
 vstavljenega akumulatorja gumijasti jermen ne   
 more pravil no pritrditi kamere. Zato lahko shranje 
 vanje kamere brez vstavljenega akumulatorja vodi  
 do kršitve določil standarda in samega standarda  
 EN18462. Slikovni sistem varno vstavite v polnilno  
 postajo XS. Napravo držite na mestu, preklopite  
 gumijasti jermen in ga pritrdite tako, da se gumijas 
 ta kroglica prilega v kavelj.
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ODSTRANJEVANJE KAMERE TXS
IZ POLNILNIKA XS   
Gumijasti jermen povlecite navzdol, dokler se gumijasta kroglica 
ne loči od kavlja, razklopite gumijasti jermen in odstranite kamero 
iz polnilnika.       
    VSTAVLJANJE REZERVNEGA AKUMULA-
TORJA V POLNILNIK XS      
Polnilnik XS je zasnovan za polnjenje rezervnega akumulatorja ali 
druge kamere z isto napravo. Akumulator varno vstavite v polnilnik 
XS. Akumulator držite na mestu, preklopite gumijasti jermen in ga 
pritrdite tako, da se gumijasta kroglica prilega v kavelj.  

STANJE NAPOLNJENOSTI    
Polnilnik se samodejno aktivira, ko vstavite kamero ali akumulator. 
Stanje napolnjenosti akumulatorja je prikazano z barvo LED-diod  
ZELENA UTRIPAJOČA:  Akumulator se polni    
ZELENA SVETLEČA:  Akumulator je popolnoma napolnjen  
ORANŽNA UTRIPAJOČA:  Stanje napake (težava z WBK ali 
polnilnim sistemom 

� OPOZORILO
NEVARNOST EKSPLOZIJE. Naprave ne priključujte na polnilnik in 
ne odstranjujte je iz polnilnika na potencialno eksplozivnem mestu.
Ne povzročajte kratkega stika, lomljenja, sežiganja ali razstavljanja. 
Obstaja nevarnost požara, eksplozije ali opeklin.

� OPOZORILO
Napravo polnite samo s polnilnikom Bullard XS ali vtičem USB, 
ki ga priloži Bullard.

� OPOZORILO
Vedno uporabljajte ustrezen polnilnik in upoštevajte 
navodila proizvajalca za pravilno polnjenje. Shranite izvirno 
dokumentacijo izdelka za nadaljnjo uporabo.

� OPOZORILO

Akumulator je treba reciklirati ali pravilno zavreči. 

� OPOZORILO
Temperatura polnjenja akumulatorja 0 °C–45 °C 

Slika 6

� OPOZORILO

Polnilnik XS izpolnjuje zahteve EN1846-2 in ga je mogoče namestiti 
v kateri koli smeri. Skrbno izberite mesto za namestitev, tako da, 
če kamera med nameščanjem v polnilnik XS pomotoma pade, ne 
more poškodovati nikogar v bližini. Zaradi tega ne priporočamo 
nameščanja polnilnika XS Truckmount na strop vozila. Upora-
bljajte izključno vir toka z jakostjo toka 2 A in napetostjo 12–24 V 
DC z varovalko. Pazite na pravilno polariteto priključnih kablov. 
Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči resne telesne poškodbe 
ali okvaro naprave. 

ODPRAVLJANJE NAPAK   
Če imate težave s svojim TXS, obiščite naše spletno mesto 
(www.bullard.com/txs) za najnovejše informacije o odpravljanju 
napak, posodobitvah in preverjenih postopkih.

ZAMENJAVA GUMIJASTEGA JERMENAS  
Gumijasti jermeni so zamenljivi. Za zamenjavo gumijastih jermen-
ov le-te odvijte s križnim ali ploščatim izvijačem (slika 6), izvlecite 
šestrobi vijak in vezni cilinder, zamenjajte jermen in ga ponovno 
namestite. 
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