
Instrukcija 

AUTOMĀTISKA UZLĀDES IERĪCE 12/24V 10A LCD 

DROŠĪBAS PIEZĪMES 

1) Bērniem vai personām, kurām nav zināšanu vai pieredzes ierīces ekspluatācijā, vai kuras 

fiziskās vai intelektuālās spējas ierobežotas, nekad nedrīkst atļaut izmantot ierīci bez uzraudzības 

vai par to drošību atbildīgās personas norādījumiem. 

2) Uzlādes laikā pieslēgtais akumulators jānovieto labi ventilējamā virsmā. 

3) Automātiskais darba režīms un lietošanas ierobežojumi tiek skaidroti tālāk šajā vadībā. 

!!! ELEKTRISKĀS STRĀVAS BOJĀJUMS!!! 

4) Nestartējiet ierīci, ja ir bojāti kabeļi, barošanas aukla vai dakšiņa. Bojāta barošanas aukla 

norāda uz bojājuma bīstamību elektriskajā strāvā. 

5) Pirms pieslēgšanās barošanas avotam pārliecinieties, ka ierīce ir iezemēta, pieslēgta 230 B ~ 

50 Hz spriegumam un aizsargāta ar atlikušās RCB strāvas ierīci uz 16 A. 

6) Pirms akumulatora pieslēgšanas vai izslēgšanas no lādētavas izņemiet dakšiņu no rozetes. 

!!! SPRĀDZIENA UN UGUNSGRĒKA BRIESMAS!!! 

7) Uzlādes ierīce satur komponentus, kas var izraisīt dzirksteli. Lai izvairītos no ugunsgrēka 

un/vai sprādziena, neuzstādiet ierīci telpā, kurā ir viegli uzliesmojoši materiāli. Šeit ietilpst 

jebkuras vietas, kur tiek glabātas mašīnas ar benzīna dzinēju, degvielas tvertnes, fitingi, vai citi 

savienojumi starp degvielas sistēmas komponentiem. 

8) Neatveriet/neņemiet ārā uzlādes ierīces korpusu. Remonta mēģinājums var izraisīt elektrisko 

strāvu vai aizdegšanos. 

9) Ja akumulatoru skābe ir nokļuvusi uz ādas vai apģērba, nekavējoties nomazgājiet ar ziepēm. 

Ja skābe trāpīja acīs, nekavējoties izmazgājiet acis ar aukstu ūdeni un sazinieties ar medicīnisko 

palīdzību. 

!!!ĶĪMISKĀ APDEGUMA BĪSTAMĪBA!!! 

10) Nesmēķējiet blakus akumulatoram. 

11) Neļaujiet metāla daļām pieskarties akumulatoram. Dzirkstele vai īssavienojums uz 

akumulatora var izraisīt sprādzienu. 

12) Novelciet personiskās mantas, piemēram, gredzenus, kaklarotas un pulksteni, strādājot ar 

svina-skābju akumulatoriem. 

13) Lai samazinātu traumu risku. Nemēģiniet lādēt akumulatorus, kas ilgu laiku bija negatīvā 

temperatūrā. 

GALVENĀ INFORMĀCIJA 



1. IEVADS 

Apsveicam ar kvalitatīvas preces izvēli. Šī instrukcija ir ierīces neatņemama sastāvdaļa. Tie satur 

svarīgu informāciju par drošību, izmantošanu un utilizāciju. Pirms produkta lietošanas izlasiet 

visu informāciju par drošību. Instrukciju jāglabā viegli pieejamā vietā. Ierīci var izmantot tikai 

atbilstoši instrukcijām un uzdevumiem. Ja produkts tiek nodots citai personai, pārliecinieties, vai 

instrukcija ir pievienota ierīcei. Mēs neatbildam par nelaimes gadījumiem vai bojājumiem, ko 

izraisa iekārtas izmantošana instrikcijā aprakstīto noteikumu pārkāpšanā. 

2. PIELIETOŠANA 

Šajā instrukcijā aprakstītais izstrādājums ir automātiska uzlādes ierīce, kas paredzēta svina-

skābju autoakumulatoru uzlādēšanai 12 V un 24 V. Pie tādiem akumulatoriem ietilpst: 

starterakumulatori, akumulatori ar START/STOP sistēmu un nekalpojamie akumulatori VRLA 

AGM un GEL. Ražotājs nav atbildīgs par kaitējumu, ko izraisījusi nepareiza izmantošana. Ierīce 

nav paredzēta komerciālai lietošanai. 

3. TEHNISKIE PARAMETRI 

Ieejas spriegums 220 - 240 V maiņstrāva ~ 50/60 Hz 

Izejas spriegums 12V maiņstrāva vai 24 V maiņstrāva 

(automātiska izvēle) 

efektivitāte > 85% 

Uzlādes spriegums 

 

14,3 V maiņstrāva ± 0,3V maiņstrāva vai 28,6 

V maiņstrāva ± 0,3 V maiņstrāva 

uzlādēšanas strāva 2A/5A/10A pastāvīgā strāva vai 2A/5A 

pastāvīgā strāva 24B/5A 

Pieļaujamā vides temperatūra No -10 ℃ līdz 40 ℃ 

Akumulatoru tipi svina-skābes, piemēram, AGM, GEL 

Ģenerējams troksnis < 50 dB (pārbaudīts no 50 cm attāluma) 

LIETOJUMA INFORMĀCIJA 

1. PIRMS SAVIENOJUMA IZVEIDES 

Lasiet ierīces ekspluatācijas instrukciju un drošības informāciju, ko nodrošina automašīnas 

ražotājs, un izmantoto akumulatoru. Izslēdziet aizdedzi mašīnā, pēc tam notīriet akumulatora 

spoles. 

Uzmanieties, lai netīrumi netrāpītu jums acīs. Nodrošiniet atbilstošo telpu ventilāciju, kurā veicat 

iepriekš norādītās darbības un tālāk norādītās darbības. 

2. SAVIENOŠANA 

Savienojiet lādētāja "+" (sarkano) stabu ar akumulatora "+" stabu.  

Savienojiet lādētāja "-" (melno) stabu ar akumulatora "-" stabu. 

Pievienojiet lādētāja strāvas vadu strāvas kontaktligzdai. 

Iedegsies gaismas diode, kas atbilst akumulatora sprieguma līmenim (12V vai 24V). 



Ja taisngrieža spailes ir savienotas ar akumulatora pretējiem poliem (apgrieztā polaritāte, "+" līdz 

"-"), displejā parādīsies "Err" un kļūdas simbols. 

3. IZSLĒGŠANA 

Atvienojiet uzlādes ierīci no rozetes. Atvienojiet no akumulatora uzlādes ierīci “-” (melna). 

Atvienojiet “+” (sarkano) uzlādes ierīci no pola “+” akumulatorā. 

4. AKUMULATORA DARBĪBAS DIAGNOSTIKA UN ATJAUNOŠANA. 

Pēc uzlādes ierīces pieslēgšanas tīklam un akumulatoram (- iem) viņš pārbauda akumulatora 

stāvokli un aizdegas diode, kas atbilst sprieguma līmenim uz akumulatora. Ja spriegums uz 

akumulatora (- iem) virs 4,5 V ± 0,5 V līdzstrāva (12 V) vai 16 V līdzstrāva (24 V), uzlādes 

ierīce uzlādē akumulatoru (akumulatorus) ar nelielu strāvu aptuveni 1,5 A. lai atjaunotu savu 

darbspēju. Šis process beidzas, kad akumulatora spriegums sasniedz 10,5 V ± 0,25 Atlīdzīgā 

strāva (12 V) vai 21 V līdzstrāva (24 V). Pēc šī procesa pabeigšanas uzlādes ierīce pāriet 

parastajā uzlādes režīmā. 

5. UZLĀDES PIRMAIS POSMS (TILPUMA UZLĀDE) 

Šajā režīmā akumulatoru uzlādē pastāvīga strāvas vērtība, ko var izvēlēties, izmantojot pogu 

MENU. Akumulatoram 12 V ir 2A > 5A > 10A, bet akumulatoram 24 V ir 2A > 5A. Šajā posmā 

akumulators tiks pielādēts aptuveni 80% no savas tvertnes. Pēc aptuveni 14 V līdzstrāvas (12 V) 

vai 28 V līdzstrāvas (24 V) taisngriežu iztaisnotājs pāries pie nākamā uzlādes posma. 

6. OTRAIS UZLĀDES POSMS 

Akumulatora uzlāde ilgstošā laika periodā var izraisīt gāzes izdalīšanos. Tāpēc pēc “telpiskās 

uzlādes” robežsprieguma sasniegšanas iztaisnotājs pāriet absorbcijas uzlādes režīmā. Šajā režīmā 

strāva pakāpeniski samazinās līdz aptuveni 1,5 A un tiek ieturēta šajā līmenī, līdz sasniedz 

aptuveni 14,3 V līdzstrāvas (12 V) vai 28,6 V līdzstrāvas (24 V). Šajā posmā akumulators ir 

uzlādēts gandrīz par 100%. Pēc šī soļa uzlādes ierīce pāriet uz atbalsta uzlādes režīmu. 

7. UZLĀDES (TEHNISKĀS APKOPES) TREŠAIS POSMS 

Trešais posms, ko sauc par balsta lādiņu, tiek izmantots, lai maksimāli iespējotu akumulatora 

uzlādes uzturēšanu. Kad akumulatora uzlādes cikls ir pabeigts, uzlādes ierīce automātiski pāriet 

uz šo režīmu. Uzlādes ierīce peldoši koriģē zemo ieturējumu strāvu, kas tiek nodota 

akumulatoram. Šajā režīmā akumulatoru var pievienot uzlādes ierīcei ilgtermiņā. Ja uzlādes 

ierīce konstatē kādu kļūdu vai bojājumus savā vai pievienotajā akumulatorā, tā nekavējoties 

izslēdzas un pēc tam atgriežas pamatrežīmā (gaidīšanas režīms). Tas notiek, jo īpaši pēc 

īsslēguma, pārslodzes, sprieguma krišanas uzlādes laikā utt. Ja uzlādes ierīcē tiek atklāta pārāk 

augsta temperatūra, uzlādes strāva tiek automātiski samazināta, lai kompensētu augsto 

temperatūru, kamēr tā neatgriežas normālā darba režīmā. 

7. AGM/GEL/ZEMAS TEMPERATŪRAS AKUMULATORU UZLĀDES REŽĪMS 

Ja ilgtermiņā noklikšķināsit uz MENU, uz LCD-displeja tiks parādīta zvaigznīte/sniegpārsliņa. 

Šis režīms ir paredzēts, lai uzlādētu neapkalpojamos AGM/GEL akumulatorus vai akumulatoru 

uzlādes zemas temperatūras apstākļos. Šajā režīmā sprieguma sliekšņi ir attiecīgi augstāki, un 

uzlādes raksturojums ir pielāgots neapkalpojamiem akumulatoriem. Šī režīma izmantošana 

parasto svina-skābju akumulatoru uzlādēšanai var izraisīt to bojājumus. 


