
 



[LV] 
Akumulatora lādētājs startētājs 

 

INSTRUKCIJA 



AKUMULATORA LĀDĒTĀJS 
svina, gēla un AGM akumulatoriem ar jaudu  
4-120 Ah robežās 

Pirms produkta lietošanas rūpīgi izlasiet šo instrukciju un saglabājiet to turpmākai uzziņai. 
Lai līdz minimumam samazinātu cilvēku savainojumu, elektriskās strāvas trieciena un aizdegšanās risku, ievērojiet šeit 
sniegtos drošības norādījumus. 

IERĪCES SAGATAVOŠANA 
A) Akumulatori ar šūnu vāciņiem (nepieciešama tehniskā apkope): 
- Izņemiet akumulatoru no automobiļa, lai novērstu iespējamus maiņstrāvas ģeneratora bojājumus. 
(Lai novērstu automobiļa virsbūves sabojāšanu ar nejauši izlijušu akumulatora šķidrumu, ieteicams pilnībā izjaukt 
akumulatoru.) 
- Noņemiet no akumulatora šūnām tās nosedzošos vāciņus un uzlieciet tos atpakaļ tikai pēc uzlādes procedūras 
beigām, lai varētu izplūst gāzes, kas veidosies uzlādes procedūras laikā. (Neliela skābes daudzuma izlīšana uzlādes 
procedūras laikā ir neizbēgama.) 
- Pārbaudiet, vai šķidruma līmenis katrā akumulatora šūnā atrodas virs ieteicamās uzpildes atzīmes. Ja nav, tad 
šķidruma daudzums šūnā jāpapildina ar jonizētu vai destilētu ūdeni – nekādā gadījumā nedrīkst izmantot krāna 
ūdeni! 
B) Akumulatori bez šūnu vāciņiem (nav nepieciešama tehniskā apkope): 

- Uzlādējot akumulatorus bez šūnu vāciņiem, rūpīgi ievērojiet akumulatora ražotāja norādījumus. 

LĀDĒTĀJA STARTĒTĀJA PIEVIENOŠANA 

1. Pievienojiet lādētāja pozitīvā pola vadus (sarkanos) pie akumulatora pozitīvā savienojuma spailes (apzīmēta ar “P“ 
vai "+"). 

2. Pievienojiet lādētāja negatīvā pola vadus (melnos) pie akumulatora negatīvā savienojuma spailes (apzīmēta ar "N“ 

vai"-"). 

Svarīgi: Jānodrošina ciešs kontakts krokodila tipa spaiļu un savienojuma spaiļu starpā. 

UZLĀDE 
Pievienojiet lādētāju startētāju pie mājas elektrības tīkla kontaktligzdas (230 v). Apmēram pēc 7 sekundēm lādētājs 
parādīs, vai tas ir pievienots pie 6 V vai 12 V akumulatora. Kad lādētājs būs identificējis pievienotā akumulatora veidu, 
varēsiet izvēlēties vienu no šādiem uzlādes režīmiem: 

SAVIENOJUMS AR PRETĒJU POLARITĀTI 
Ja akumulatora līdzstrāvas spailes ir nepareizi pievienotas pie akumulatora spailēm, LED norādīs pretēju polaritāti. 
Iedarbosies brīdinājuma LED gaismas signāls un skaņas signāls pie līdzstrāvas pozitīvā kabeļa spailēm. Šādā gadījumā 
vienkārši izvelciet elektrības kontaktdakšu, pievienojiet līdzstrāvas kabeļa spailes pie to atbilstošajām spailēm un atkal 
pieslēdziet elektrības kontaktdakšu pie kontaktligzdas. 
Tagad akumulatora lādētājs atrodas “Nogaides” režīmā un izgaismojas LED signāli "12 V", "GEL" un "ON". Tas ir 
standarta uzlādes režīms, un uzreiz pēc starta pogas nospiešanas lādētājs nekavējoties sāks darboties 12 V GEL šūnu 
akumulatora uzlādes režīmā. Ja ir nepieciešams kāds cits režīms, rīkojieties šādi: 
AKUMULATORA KĻŪDA – Dažas sekundes uzlādes režīma ieslēgšanas izgaismojas LED indikators “Fault” (kļūme), 
norādot, ka inteliģentais akumulatora lādētājs konstatējis kādu no šādiem apstākļiem: 
a) Zems akumulatora spriegums - < 3 V (6 V akumulatoram): < 8 V (12 V akumulatoram), 
b) Augsts akumulatora spriegums - > 15 V (12 V akumulatoram); > 7,5 V (6 V akumulatoram), 
c) Akumulatora vai akumulatora šūnas īssavienojums. 
Akumulatora lādētājs nekavējoties pārtrauks uzlādi. Abos pirmajos gadījumos iespējams, ka akumulatoram ir defekts, 
tāpēc ieteicams vērsties pēc padoma tuvākajā akumulatoru servisa punktā. 



PĒC AKUMULATORA PILNĪGAS UZLĀDES 
Kad izgaismojas LED indikators “Full” (pilns), akumulators ir pilnībā uzlādēts. 
Tagad akumulatora lādētājs pāriet plūstošajā darbības režīmā, un tam vairs nebūs jāpievērš uzmanība līdz nākamajai 
lietošanas reizei. Atvienojot kontaktdakšu no kontaktligzdas, akumulatora lādētājs izslēgsies. 
Akumulatora lādētājs automātiski pāriet atkal “Nogaides” režīmā, ja tiks atvienotas līdzstrāvas spailes no 
akumulatora, kamēr kontaktdakša joprojām ir pievienota pie strāvas avota. 

INTELIĢENTS AKUMULATORA LĀDĒTĀJS 
Lādētāju sērija, kas ir aizsargāti pret bojājumiem ar ūdensnecaurlaidīgiem ABS korpusiem 
12 bitu AD mikroprocesors ar 5 stadiju uzlādes programmu lietošanai mazajos automobiļos un motociklos 
ROHS/CE testēts 
Inteliģents akumulatora lādētājs 
- Uzlādē akumulatorus 6 V – 0,55 A un 12 V – 1 A 
- Gēla šūnu vai parastajiem svina skābju akumulatoriem 
- Patstāvīga monitoringa 5-stadiju programmas līkne, pilna jauda, absorbcija, plūstoša darbība 
- Izmēri: 16 x 5 x 3,8 cm 

Funkcijas 
- Pilnīga aizsardzība pret dzirkstelēm 
- Aizsardzība pret īssavienojumu 
- Sprieguma kompensācija 
- Temperatūras kompensācija (5 temperatūras uzstādījumi) 
- Aizsardzība pret pārkaršanu 
- Aizsardzība pret pretēju polaritāti  
- Gaismas indikatori 
- Reversed polarity – Pretēja polaritāte – pretēji savienojumi 
- Battery < 3 V – Akumulators < 3 V – akumulatora kļūme 
- Charging – Uzlāde – notiek akumulatora uzlāde 
- Battery charged – Akumulators uzlādēts – akumulators ir pilnībā uzlādēts vai atrodas plūstošajā darbības režīmā. 

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI 
Gāzes 
Parasta / svina skābes akumulatora uzlādes laikā var būt vērojama šķidruma burbuļošana, ko izraisa gāzes izdalīšanās. 
Tā kā šī gāze ir uzliesmojoša, akumulatora tuvumā nav pieļaujamas spuldzes bez aizsargiem un jānodrošina laba 
ventilācija. Eksplozīvu gāzu riska dēļ akumulatora vadus drīkst pievienot un atvienot tikai tad, kad kontaktdakša ir 
atvienota no strāvas avota. 
Akumulatoru tipi 
Šis lādētājs ir piemērots tikai norādītajiem akumulatoru tipiem, un to nedrīkst izmantot NICAD vai kādu citu nenorādītu tipu 
akumulatoru uzlādei. 
Vispārēja drošībā 
Kad akumulatora lādētājs netiek izmantots, tas jāuzglabā sausā vietā, pasargāts no mitruma. 
Ja ir bojāts elektrības vads, tas jānomaina ražotājam, tā servisa aģentam vai līdzīgi kvalificētam personālam, lai novērstu 
potenciālu bīstamību. 
Bīstami 
Nepieļaujiet akumulatora šķidruma (elektrolīta) nokļūšanu uz ādas vai apģērba. Tas satur skābi un var izraisīt 
apdegumus. Ja saskare notiek, cietusī vieta nekavējoties jānoskalo ar ūdeni. 
Nekādā gadījumā nedrīkst uzlādēt sasalušu akumulatoru. Ja akumulatora šķidrums (elektrolīts) ir sasalis, novietojiet 
akumulatoru siltumā un ļaujiet tam atkust pirms uzlādes uzsākšanas. Nekādā gadījumā nedrīkst novietot akumulatoru uz 
lādētāja vai otrādi. Nedrīkst ļaut akumulatora spailēm saskarties, kad lādētājs ir ieslēgts. Nedrīkst darbināt lādētāju, ja tas 
saņēmis spēcīgu triecienu, ticis nomests zemē vai kā citādi bojāts. Tad lādētājs jānogādā pie kvalificētiem profesionāļiem 
pārbaudes un remonta veikšanai. Vienmēr raugieties, lai lādētāja elektrības vads būtu tā novietots, lai uz tā nevarētu 
uzkāpt, paklupt pret to vai nodarīt tam kādu kaitējumu. Atvienojot lādētāju no elektrības, nedrīkst vilkt aiz vada. 

 


