
Important Product Information 
Guide and Limited Warranty

DANGER

Electrical Shock. Charger is an electrical 
device that can shock and cause serious 
injury. Do not cut power cords. Do not 
submerge in water or get wet.

Fire. Charger is an electrical device that 
emits heat and is capable of causing burns. 
Do not cover charger. Do not smoke or use 
any source of electrical spark or fire when 
operating charger. Keep charger away from 
combustible materials.

READ AND UNDERSTAND ALL SAFETY 
INFORMATIOIN BEFORE USING THIS 
PRODUCT. Failure to follow these safety 
instructions may result in ELECTRICAL 
SHOCK, EXPLOSION, FIRE which may 
result in a SERIOUS INJURY, DEATH, or 
PROPERTY DAMAGE.  

Explosion. Unmonitored, incompatible, or 
damaged batteries can explode if used with 
charger. Do not leave charger unattended 
while in use. Do not attempt to charge a 
damaged or frozen battery. Use charger 
only with batteries of recommended voltage.  
Operate charger in well ventilated areas.



Important Safety Warnings
Proposition 65. Battery posts, terminals, and related 
accessories contain chemicals, including lead. These 
materials are known to the State of California to cause 
cancer and birth defects and other reproductive harm. 

Personal Precaution. Only use charger as intended. 
Someone should be within range of your voice or close 
enough to come to your aid in case of emergency. Have 
a supply of clean water and soap nearby in the case of 
battery acid contamination. Wear complete eye protection 
and protective clothing while working near a battery. Always 
wash hands after handling batteries and related materials. 
Do not handle or wear any metal objects when working 
with batteries including; tools, watches or jewelry. If metal is 
dropped onto battery, it may spark or create a short circuit 
resulting in electrical shock, fire, explosion which may result 
in injury, death or property damage. 

DANGER
Eye Injury. Wear eye protection when 
operating charger. Batteries can explode 
and cause flying debris. Battery acid can 
cause eye and skin irritation. In the case of 
contamination of eyes or skin, flush affected 
area with running clean water and contact 
poison control immediately. 

Explosive Gases. Working in the vicinity of a 
lead-acid or lithium-ion battery is dangerous. 
Batteries generate explosive gases during 
normal battery operation. To reduce risk of 
battery explosion, follow all safety information 
instructions and those published by the 
battery manufacturer and manufacturer 
of any equipment intended to be used in 
the vicinity of battery. Review cautionary 
markings on these products and on engine.
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Minors. If the charger is intended by “Purchaser” to 
be used by a minor, purchasing adult agrees to provide 
detailed instructions and warnings to any minor prior 
to use. Failure to do so is the sole responsibility of the 
“Purchaser,” who agrees to indemnify NOCO for any 
unintended use or misuse by a minor.

Choking Hazard. Accessories may present 
a choking hazard to children. Do not leave children 
unattended with charger or any accessory. The charger 
is not a toy.

Handling. Handle charger with care. The charger 
can become damaged if impacted. Do not use a 
damaged charger, including, but not limited to, cracks 
to the casing or damaged cables. Do not use charger 
with a damaged power cord or with loose electrical 
outlets. Humidity and liquids may damage charger. Do 
not handle charger or any electrical components near 
any liquid. Store and operate charger in dry locations. 
Do not operate charger if it becomes wet. If charger is 
already operating and becomes wet, disconnect it from 
the electrical outlet and battery and discontinue use 
immediately. Do not disconnect the charger from an 
electrical outlet by pulling on the AC cable. 

Modifications. Do not attempt to alter, modify or 
repair any part of the charger. Disassembling charger 
may cause injury, death or damage to property. If 
charger becomes damaged, malfunctions or comes in 
contact with any liquid, discontinue use, and contact 
NOCO. Any modifications to the charger will void your 
warranty. 

Accessories. This charger is only approved for 
use with NOCO accessories. NOCO is not responsible 
for user safety or damage when using accessories not 
approved by NOCO. 



Extension Cords. Using an improper extension cord 
could result in fire and electrical shock which may result in 
injury, death or damage to device and property. If extension 
cord must be used, make sure that: (1) The pins on the 
extension cord plug have the same number, size, and shape 
as those of the AC power cord plug on the charger; (2) The 
extension cord is properly wired and is in good condition; (3) 
The wire size is as specified in Table 1 below.

Recommended Minimum AWG Size For 
Extension Cords For Battery Chargers

AC Input Rating, 
Amperes*

Equal To 
Or Greater 

Than

But Less 
Than 25

(7.6)
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18
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8

8

2
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6
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14

14

12

12

12

12

16

14

14

12

12

10

10

8

8

8

8

6

100
(30.5)

50
(15.2)

150
(45.6)

AWG Size of Cord

Length Of Cord, Feet (m)

*If the input rating of a charger is given in watts rather 
than amperes, the corresponding ampere rating is to 
be determined by dividing the wattage rating by the 

voltage rating - for example:

1250W / 125V = 10 Amperes
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Location. Locate the charger as far away from the 
battery as possible. Do not place the charger directly 
above the battery as gases from battery will corrode 
and damage charger. Prevent battery acid from coming 
in contact with the charger. Do not operate the charger 
in a closed-in area or an area with restricted ventilation. 
Do not set a battery on top of charger. Position cable 
leads to avoid accidental damage by moving vehicle 
parts (including hoods and doors), moving engine parts 
(including fan blades, belts, and pulleys), or what could 
become a hazard that may cause injury or death.

Operating Temperature. The charger is 
designed to work in ambient temperatures between 
32° and 104° F (0° and 40° C) and stored in 
temperatures between 0° and 130° F (-17° and 54° C). 
Do not store or operate outside of these temperature 
ranges. Do not charge a frozen battery. Discontinue 
use of charger immediately if the battery becomes 
excessively warm. 

Storage. Do not use or store your charger in areas 
with high concentrations of dust or airborne materials. 
Store your charger on flat; secure surfaces so it’s not 
prone to falling. Store your charger in a dry location. 

Compatibility. The charger is only compatible 
with lead-acid and lithium-ion batteries (excluding 
model G750, which is for lead-acid batteries only). 
Do not attempt to use charger with any other type 
of battery. Charging other battery chemistries may 
result in injury, death or property damage. Contact the 
battery manufacturer prior to attempting to charge the 
battery. Do not charge a battery if you are unsure of 
the battery’s specific chemistry or voltage. The charger 
features specialized charge modes for charging 
specialized batteries. Failure to understand the 
operation of the charging modes may result in injury, 
death or property damage. 



Lithium Charging. Misusing a lithium-ion battery may 
cause the battery to get hot, rupture, or ignite, causing 
serious injury, death or property damage. Not all lithium-
ion batteries are the same chemistry or contain battery 
management systems. Contact the lithium-ion battery 
manufacturer before attempting to charge. The “Purchaser” 
assumes all risks associated with lithium-ion batteries. 

Cleaning. Unplug the charger before attempting 
any maintenance or cleaning. Clean and dry charger 
immediately if it comes in contact with liquid or any type 
of contaminant. Before cleaning, disconnect charger from 
electrical outlet and battery. Use a soft, lint-free (microfiber) 
cloth. Avoid getting moisture in openings.

Explosive Atmospheres. Obey all signs and 
instructions. Do not operate charger in any area with a 
potentially explosive atmosphere, including fueling areas or 
areas which contain chemicals or particles such as grain, 
dust or metal powders. 

High-Consequence Activities. This device is not 
intended for use where the failure of the device could lead 
to injury, death or severe environmental damage. 

Radio Frequency Interference. Charger is 
designed, tested, and manufactured to comply with 
regulations governing radio frequency emissions. Such 
emissions from the charger can negatively affect the 
operation of other electronic equipment, causing them to 
malfunction.
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NOCO Genius Battery Charger Five 
(5) Year Limited Warranty. The NOCO 
Company (“NOCO”) warrants that its products (the 
“Product”) will be free from defects in material and 
workmanship for a period of five (5) years from the 
date of purchase (the “Warranty Period”). For defects 
reported during the Warranty Period, NOCO will, at its 
discretion, and subject to NOCO’s technical support 
analysis, either repair or replace, for the fees set forth 
below. Replacement parts and products will be new 
or serviceably used, comparable in function and 
performance to the original part and warranted for the 
remainder of the original Warranty Period.

THE FOREGOING LIMITED WARRANTY IS IN LIEU 
OF AND EXCLUDES ALL OTHER WARRANTIES 
NOT EXPRESSLY SET FORTH HEREIN, WHETHER 
EXPRESS OR IMPLIED BY OPERATION OF LAW OR 
OTHERWISE, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 
ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY 
OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

NOCO’S LIABILITY UNDER THIS LIMITED WARRANTY 
IS EXPRESSLY LIMITED TO REPLACEMENT (IN 
THE FORM AND UNDER THE TERMS ORIGINALLY 
SHIPPED), OR TO REPAIR, WHETHER SUCH 
CLAIMS ARE FOR BREACH OF WARRANTY OR 
FOR NEGLIGENCE. NOCO SHALL NOT BE LIABLE 
FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, OR 
SPECIAL LOSSES, DAMAGES OR EXPENSES OF 
ANY KIND, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, 
ANY SUCH LOSSES, DAMAGES, OR EXPENSES 
ARISING DIRECTLY OR INDIRECTLY FROM THE 
SALE, HANDLING, OR USE OF THE PRODUCT FROM 
ANY OTHER CAUSE RELATING THERETO, OR FROM 
PERSONAL INJURY OR LOSS OF PROFIT. 

Some states, provinces and countries do NOT allow 
the exclusion or limitation of incidental or consequential 
damages or length of an implied warranty so the 
above limitation(s) or exclusion(s) may NOT apply. This 
Limited Warranty gives you specific legal rights and you 
may also have other legal rights, which vary by state, 
province and country.



Limited Warranty.
This Limited Warranty is made to the original purchaser 
from NOCO and does NOT extend to any other person 
or entity and is NOT assignable. It is the obligation of the 
original purchaser to:

1.) Request and obtain a return merchandise authorization 
(RMA) number from NOCO Support at support@no.co. 

2.) Forward the Product, including RMA number, payment 
for any applicable fees, and Proof of Purchase prepaid, to:

The NOCO Company
Attn: Warranty Department

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 USA

THE COSTS OF TRANSPORTING PRODUCTS TO NOCO 
FOR WARRANTY SERVICE IS THE RESPONSIBILITY OF 
THE ORIGINAL PURCHASER. THIS LIMITED WARRANTY 
IS VOID UNDER THE FOLLOWING CONDITIONS:

1.) The Product is misused, subjected to careless handling, 
or operated under conditions of extreme temperature, 
shock, or vibration beyond NOCO’s recommendations for 
safe and effective use.

2.) The Product has NOT been installed, operated, or 
maintained in accordance with approved procedures.

3.) The Product is disassembled, altered, or repaired by 
anyone, except NOCO.

4.) The electrical connections to either the AC input or the 
DC output of the charger are modified without the express 
written consent of NOCO.

5.) The Product is subject to improper storage or accident.

6.) The original purchaser fails to register the product. 
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THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT COVER:

1.) Normal wear and tear.

2.) Cosmetic damage that does NOT affect functionality.

3.) Products where the NOCO serial number is missing, 
altered, or defaced.

LIMITED WARRANTY FEES
These fees apply only to Product during the Warranty 
Period. The Limited Warranty is void either by elapsed 
time from date of purchase or from the conditions 
listed earlier in this document. Return Product with the 
appropriate documentation along with a check for the 
applicable fees, as set forth below. Make checks payable 
to The NOCO Company. 

With Receipt: 
0-2.5 Years: NO Charge
2.5-5 Years: 35% of MSRP 
[Exact amount will be verified when RMA is issued]

NO Receipt:
0-5 Years: 45% of MSRP [Exact amount will be verified 
when RMA is issued]

REGISTERING YOUR NOCO PRODUCT
You must register your NOCO product in order to validate 
the Limited Warranty. You can register the battery charger 
online. To register your product online, please visit: no.co/
register. 

Complete the requested information and click “submit.”





أن يكون املنتج قد تم تفكيكه أو تغيريه أو إصالحه من قبل أي شخص غري 
رشكة نوكو.

تعديل التوصيالت الكهربائية سواء مدخل التيار املرتدد أو مخرج التيار 
املستمر للشاحن دون موافقة خطية رصيحة من رشكة نوكو.

تعرض املنتج لسوء التخزين أو لحادث.

عدم قيام املشرتي األصيل بتسجيل املنتج.

ال يغطي هذا الضامن املحدود:
البىل العادي.

التلف الجاميل الذي ال يؤثر عىل األداء الوظيفي.

املنتجات التي ال يكون عليها الرقم املسلسل لرشكة نوكو أو تغيريه أو تشويهه. 

رسوم الضامن املحدود
هذه الرسوم ال تنطبق إال عىل املنتج خالل فرتة الضامن. الضامن املحدود باطل 

إما بإنقضاء الوقت من تاريخ الرشاء أو من الرشوط املذكورة يف هذه الوثيقة 
سابقاً. تتم إعادة املنتج مع الوثائق املناسبة باإلضافة شيك بالرسوم املعمول بها، 

عىل النحو املبني أدناه. يتم عمل الشيكات املستحقة باسم رشكة نوكو.

مع ايصال الرشاء:
2.5-0 سنوات:بدون رسوم

5-2.5 سنوات: %45 من سعر التجزئة املقرتح للمصصنع ]سيتم التأكد من املبلغ 
الفعيل عند إصدار ترصيح إعادة البضاعة[

بدون ايصال الرشاء:
5-0 سنوات: %45 من سعر التجزئة املقرتح للمصصنع ]سيتم التأكد من املبلغ 

الفعيل عند إصدار ترصيح إعادة البضاعة[

تسجيل منتجك الذي تم رشاؤه من رشكة نوكو
يجب عليك تسجيل منتج نوكو الخاص بك من أجل التحقق من صحة الضامن 

املحدود. ميكنك تسجيل شاحن البطارية عىل االنرتنت. لتسجيل املنتج الخاص بك 
.no.co/register :عىل شبكة اإلنرتنت، يرجى زيارة املوقع

أكمل البيانات املطلوبة وانقر “إرسال”.
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كانت هذه املطالبات هي لخرق الضامن أو عن اإلهامل. نوكو 
غري مسؤولة عن أي خسائر عرضية أو تبعية، أو خسائر خاصة 

أو أرضار أو نفقات من أي نوع، مبا يف ذلك عىل سبيل املثال 
ال الحرص، أي من هذه الخسائر واألرضار، أو النفقات الناشئة 

مبارشة أو غري مبارشة من بيع أو التعامل مع أو استخدام املنتج 
من أي سبب من األسباب األخرى ذات الصلة باملوضوع، أو عن 

أي إصابة شخصية أو خسارة يف الربح.

ال تسمح بعض الدول واملقاطعات والبلدان باستثناء أو الحد من 
األرضار العرضية أو التبعية أو طول الضامن الضمني وبالتايل فإن 

الحد )الحدود( أعاله أو االستثناء )االستثناءات( قد ال تنطبق 
عليها. هذا الضامن املحدود مينحك حقوقا قانونية محددة وقد 

يكون لك أيضا حقوق قانونية أخرى، والتي تختلف بحسب 
الدولة واملحافظة والبلد.

يتم هذا الضامن للمشرتي األصيل من رشكة نوكو وال ميتد إىل أي 
شخص أو كيان آخر غري قابل للتنازل له. ويتمثل التزام املشرتي 

األصيل يف:

طلب الحصول عىل رقم إذن إعادة البضاعة (RMA) من قسم  
support@no.co :الدعم برشكة نوكو من العنوان التايل

إرسال الدفع مقابل املنتج، مبا يف ذلك أي رسوم منطبقة وإثبات 
الدفع املسبق ملقابل الرشاء عىل العنوان التايل:

The NOCO Company
Attn: Warranty Department

Diamond Parkway, #102 30339
Glenwillow, OH 44139 USA

تكون تكاليف نقل املنتجات إىل رشكة نوكو إلمتام خدمة الضامن 
مسئولية املشرتي األصيل. ويكون هذا الضامن املحدود باطالً وفقاً 

للرشوط التالية:

إساءة استخدام املنتج أو تعرضه لإلهامل أثناء املناولة أو التشغيل 
يف ظل ظروف الحرارة الشديدة أو الصدمات أو االهتزاز أو مبا 

يتعارض مع توصيات نوكو لالستخدام اآلمن والفعال.

أال يكون املنتج قد تم تركيبه أو تشغيله أو االحتفاظ به وفقا 
لإلجراءات املعتمدة.

(1

(1

(2

(2



بببطاريات الليثيوم أيون.

التنظيف. افصل الشاحن قبل أي محاولة صيانة أو تنظيف. نظف 
وجفف الشاحن عىل الفور يف حالة وقوع أي سوائل أو أي نوع من 

امللوثات. قبل التنظيف، قم بفصل الشاحن من مأخذ التيار الكهربايئ 
والبطارية. استخدم قطعة قامش ناعمة خالية من الوبر )ستوكات( 

القامش. تجنب إدخال الرطوبة يف الفتحات.

األجواء املتفجرة. يجب مراعاة كافة العالمات والتعليامت. ال تشغل 
الشاحن يف أي منطقة ذات قابلية لالنفجار، مبا يف ذلك مناطق التزود 

بالوقود أو املناطق التي تحتوي عىل كيامويات أو جزيئات كالحبوب أو 
الغبار أو مساحيق املعادن.

النشاطات عالية العواقب. ال يزمع استخدام هذا الجهاز حيث ميكن أن 
يؤدي تعطله إىل اإلصابة أو الوفاة أو الرضر البيئي الشديد.

تداخل ترددات الراديو. تم تصميم شاحن واختباره وتصنيعه ليتوافق 
مع اللوائح التي تنظم انبعاثات الرتددات الراديوية. هذه االنبعاثات من 

الشاحن ميكن أن تؤثر سلبا عىل تشغيل املعدات اإللكرتونية األخرى، 
مام يسبب تعطلها.

شاحن بطارية نوكو العبقري بضامن محدود ملدة خمسة )5( سنوات.
تتعد رشكة نوكو )“نوكو”( أن منتجاتها )“املنتج”( سوف تكون خالية 

من العيوب يف املواد والتصنيع ملدة خمس )5( سنوات من تاريخ الرشاء 
)“فرتة الضامن”(. بالنسبة للعيوب املبلغ عنها خالل فرتة الضامن، 

فسوف تقوم نوكو، حسب تقديرها، وبحسب تحليل الدعم التقني 
لديها إما باإلصالح أو االستبدال مقابل الرسوم املبينة أدناه. وتكون قطع 

الغيار واملنتجات جديدة أو مستعملة صالحة للعمل وقابلة للمقارنة 
من حيث الوظيفة واألداء بالقطعة األصلية ويربر للفرتة املتبقية من فرتة 

الضامن األصيل.

الضامن املحدود السابق هو بدال من ويستبعد كل الضامنات األخرى 
غري املنصوص عليها رصاحة، سواء كانت رصيحة أو ضمنية بحكم 

القانون أو غري ذلك، مبا يف ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص، أي الضامنات 
الضمنية الخاصة بالتسويق أو املالءمة لغرض معني.

تقترص مسؤولية نوكو مبوجب هذا الضامن املحدود رصاحه عيل 
استبدال )يف شكل وتحت رشوط تم الشحن أصال(، أو إصالح، سواء 



املوقع. ضع الشاحن بعيدا قدر املستطاع عن البطارية. وال تضع 
الشاحن مبارشة فوق البطارية حيث تتسبب الغازات املنبعثة 

من البطارية يف تآكل وتلف الشاحن. ابعد حامض البطارية 
عن الشاحن. ال تشغل الشاحن يف منطقة مغلقة أو يف منطقة 

محدودة التهوية. ال تضع البطارية أعىل الشاحن. ضع قوائم 
الكابل بحيث تتجنب الرضر العريض الناتج عن تحريك أجزاء 
املركبة املتحركة )مبا يف ذلك األغطية واألبواب( وأجزاء املحرك 

املتحركة )مبا يف ذلك شفرات املروحة واألحزمة والبكرات( أو ما 
ميكن أن يصبح خطرا التعرث فيه فيسبب اإلصابة أو الوفاة. 

درجة حرارة التشغيل. تم تصميم الشاحن للعمل يف درجات 
الحرارة املحيطة بني °32 و °104 فهرنهايت  )°0 و 40°( 

والتخزين يف درجات حرارة ترتاوح بني °0 و °130 )°17- و 54° 
مئوية(. ال تقم بالتخزين أو التشغيل خارج نطاقات درجات 

الحرارة املذكورة. ال تشحن بطارية مجمدة. توقف عن استخدام 
الشاحن عىل الفور إذا أصبح ساخنا بشكل مفرط.

التخزين. ال تستخدم أو تخزن الشاحن يف مناطق بها تركيز كبري 
للغبار أو املواد املنقولة بالهواء. قم بتخزين الشاحن عىل سطح 

مستو وآمن بحيث ال يكون عرضة للسقوط. قم بتخزين الشاحن 
يف مكان جاف.

التوافق. الشاحن متوافق فقط مع بطاريات النوكو الحمضية 
وبطاريات الليقيوم أيون )باستثناء منوذج G750 وهو لبطاريات 
النوكو الحمضية فقط(. ال تحاول استخدام الشاحن مع أي نوع 
بطارية أخرى. حيث قد يتسبب كيمياء شحن أي بطارية أخرى 
يف اإلصابة أو الوفاة أو اإلرضار باملمتلكات. ال تشحن بطارية إذا 
مل تكن متأكدا من الكيمياء أو الفولت املحدد للبطارية. يحتوي 
الشاحن عىل أمناط شحن لشحن البطاريات املخصصة. قد ينتج 
عن عدم فهم طريقة تشغيل أمناط الشحن اإلصابة أو الوفاة أو 

اإلرضار باملمتلكات.

شحن الليثيوم. قد يؤدي سوء استخدام بطارية الليثيوم أيون 
إىل سخونة البطارية  أو انفجارها أو اشتعالها، مام يتسبب يف 

إصابة خطرية أو وفاة أو أرضار يف املمتلكات. ليس لكل بطاريات 
الليثيوم أيون نفس الكيمياء أو تحتوي عىل نفس نظم إدارة 
البطارية. اتصل بالرشكة املصنعة للبطارية الليثيوم أيون قبل 
محاولة الشحن. ويتحمل “املشرتي” يتحمل املخاطر املرتبطة 



أسالك التمديد. ال تستخدم أسالك التمديد سوى عند الرضورة. ميكن 
أن ينتج عن استخدام أسالك متديد غري مالمئة حريق أو صدمة كهربائية 
مام قد يؤدي إىل اإلصابة أو الوفاة أو إلحاق الرضر بالجهاز واملمتلكات. 
إذا كان يجب استخدام أسالك التمديد، تأكد من أن: (1) مشابك قابس 

حبل التمديد نفس عدد ومقاس وشكل مشابك قابس سلك توصيل 
التيار للشاحن (2) أن أسالك سلك التمديد مقواة بشكل صحيح وأنها 

بحالة جيدة (3) أن مقاس السلك كام هو محدد يف الجدول 1 أدناه.

 الحد األدىن ملقاس ألسالك التمديد لشواحن البطاريات طبقا ملعايري قياس

األسالك األمريكية

 معدل إدخال التيار الكهربايئ
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مقاس السلك طبقا ملعايري قياس األسالك األمريكية

طول السلك بالقدم )م(

 إذا كان معدل إدخال التيار الكهربايئ للشاحن مكتوب بالواط وليس
 باألمبري يتم حساب وحدات األمبري املقابلة بقسمة تصنيف املعدل

:بالواط عىل املعدل بالفولت – عىل سبيل املثال

واط/125 فولت = 10 أمبري 1250



القرص. إذا كان الغرض من رشاء الشاحن من قبل “املشرتي” هو 
استخدامه من قبل قارص، فإن املشرتي الكبري يوافق عىل تقديم 

تعليامت مفصلة وتحذيرات ألي قارص قبل االستخدام. ويعترب 
عدم القيام بذلك مسئولية “املشرتي” وحده والذي يوافق عىل 

تعويض NOCO عن أي استخدام أو إساءة استخدام غري مقصود 
من قبل قارص.

خطر االختناق. قد تشكل االكسسوارات خطر االختناق لألطفال. 
ال ترتك األطفال دون مراقبة مع الشاحن أو مع أي اكسسوارات. 

الشاحن ليس لعبة.

املناولة. تعامل مع الشاحن بعناية. ميكن أن يتلف الشاحن إذا تم 
تكديسه. ال تستخدم شاحنا تالفا مبا يف ذلك، عىل سبيل املثال ال 

الحرص، الشقوق يف الغالف أو تلف الكابالت. ال تستخدم الشاحن 
مع سلك كهرباء تالف أو مع منفذ كهرباء مفكوك. ميكن أن تؤدي 

الرطوبة والسوائل إىل تلف الشاحن. ال تستخدم الشاحن أو أي 
مكونات كهربائية بالقرب من أي سائل. يخزن الشاحن ويشغل 

يف أماكن جافة. ال تشغل الشاحن إذا أصبح مبتال وافصله عن 
مصدر التيار الكهربايئ والبطارية عىل الفور إذا أصبح مبتال أثناء 

التشغيل. ال تفصل الشاحن من مأخذ التيار الكهريب. ال تفصل 
الشاحن من مأخذ التيار الكهربايئ عن طريق شد كابل الكهرباء.

التعديالت. ال تحاول تغيري أو تعديل أو إصالح أي جزء من 
الشاحن. قد يسبب تفكيك الشاحن إصابة أو وفاة أو أرضار يف 
املمتلكات. إذا أصبح الشاحن تالفا أو به عطل أو وقع عليه أي 
سوائل توقف عن استخدامه عىل الفور واتصل بـ NOCO. أي 

تعديالت عىل الشاحن تلغي الضامن الخاص بك.

االكسسوارات. هذا الشاحن معتمد لالستخدام مع اكسسوارات 
NOCO فقط. و NOCO غري مسئولة عن سالمة أو رضر 

.NOCO املستخدم عند استخدام اكسسوارات غري معتمدة من



 الغازات املتفجرة. يكون العمل يف محيط بطارية النوكو
 الحمضية أو بطارية الليثيوم أيون أمراً خطرياً. حيث تولد

 البطاريات غازات متفجرة أثناء التشغيل العادي للبطارية.
 للحد من خطر انفجار البطارية، اتبع جميع تعليامت

 معلومات السالمة والتعليامت املنشورة من قبل الرشكة
 املصنعة ألي معدات يعتزم استخدامها عىل مقربة من

 البطارية. راجع العالمات التحذيرية عىل هذه املنتجات
.وعىل املحرك

تحذيرات أمنية هامة

الفرضية رقم 65. تحتوي أعمدة وأطراف البطارية واالكسسوارات 
املرتبطة بها عىل كيامويات، مبا يف ذلك النوكو. ومن املعروف طبقاً 
لوالية كاليفورنيا أن هذه املواد تسبب الرسطان والعيوب الخلقية 

وغريها من األرضار اإلنجابية األخرى.

االحتياطات الشخصية. استخدم الشاحن فقط لالستخدام املزمع. ويجب 
أن يتواجد شخص ما بالقرب منك أو ميكنه سامع صوتك ملساعدتك يف 
حالة الطوارئ. تأكد من وجود مصدر قريب للمياه النظيفة والصابون 

يف حالة التلوث بحامض البطارية. ارتد واق للعينني أثناء العمل بالقرب 
من البطارية. اغسل يديك دامئا بعد التعامل مع البطاريات واملواد ذات 
الصلة. ال متسك أو ترتدي أي أغراض معدنية عند العمل مع البطاريات 

مبا يف ذلك، العدد أو الساعات أو املجوهرات. يف حالة سقوط معادن 
يف البطارية فإنها قد تشتعل أو تسبب ماس كهربايئ ينتج عنه صدمة 

كهربائية أو حريق أو انفجار مام قد يؤدي إىل اإلصابة أو الوفاة أو 
أرضار يف املمتلكات.

 إصابة العينني. ارتد واقي العينني عند تشغيل الشاحن.
 ميكن أن تنفجر البطاريات وتسبب حطاماً متطايراً. ميكن

 أن يسبب حامض البطارية تهيج للعينني أو الجلد. يف حالة
 تلوث العينني أو الجلد، اشطف املنطقة املصابة مبياه جارية

.نظيفة واتصل بإدارة مراقبة السموم عىل الفور

الخطر



 معلومات مهمة عن املنتج والضامن
املحدود

الخطر

 إقرأ وافهم كل معلومات السالمة قبل استخدام هذا
 املنتج. قد ينتج عن عدم اتباع تعليامت السالمة هذه
 صدمة كهربائية أو انفجار أو حريق والتي قد تؤدي

.بدورها إىل إصابات خطرية أو وفاة أو أرضار باملمتلكات

 الصدمة الكهربائية. الشاحن هو جهاز كهربايئ ميكن
 أن يسبب صدمة وإصابات خطرية. ال تقطع أسالك

.الكهرباء. وال تغرقها باملاء أو تقربها من مصدر رطوبة

 االنفجار. ميكن أن تنفجر البطاريات غري الخاضعة
 للرقابة أو غري املتوافقة أو التالفة إذا استخدمت مع

 الشاحن. ال ترتك الشاحن دون مراقبة أثناء االستخدام.
 ال تحاول شحن البطاريات التالفة أو املجمدة. استخدم

 الشاحن فقط مع بطاريات بالفلطية املوىص بها. وال
.تشغل الشاحن سوى يف املناطق جيدة التهوية

 الحريق. الشاحن هو جهاز كهربايئ تنبعث منه الحرارة
 وقادر عىل التسبب يف حروق. ال تغطي الشاحن. وال

 تدخن أو تستخدم أي مصدر لرشارة كهربائية أو حريق
 عند تشغيل الشاحن. احتفظ بالشاحن بعيداً عن املواد

.القابلة لالحرتاق
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