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LÜHIÜLEVAADE                                                    

Seadet kasutatakse autode toiteallikaks olevate pliiakude laadimiseks.  

Kasutajad peavad valima aku mahtuvusele vastava laadimistüübi. Vajalik pinge seadistatakse 

12V/24V lülitiga. 

Seade on varustatud temperatuurikaitsega. Pikemaajalise liiga kõrge voolutugevuse korral võib 

akuvedelik keema hakata ja temperatuur seadmes tõusta. Sel juhul rakendub tööle 

temperatuurikaitse. Temperatuurikaitse töötab nii kaua, kuni temperatuur seadmes langeb. 

Seadmel kasutatakse liigvoolupiirajat. Kui väljundvool tõuseb nimivoolutugevusest kõrgemale, 

lülitab paneelil olev kaitse seadme välja. Seadme uuesti kasutuselevõtmiseks tuleb paigaldada uus 

kaitse. 

Kui akud pingega 12 V ei tööta normaalselt, kontrollige pinget. Kui pinge on alla 9 V, tuleb muude 

rikete puudumisel valida laadimiseks seadistus “MIN”. Vältige aku laadimisel liiga kõrget 

voolutugevust. Pärast baaspinge seadistamist, valige pingeseadistus “Boost” ja lõpetage laadimine, 

kui pinge tõuseb üle 14 V. 

Kui akud pingega 24 V ei tööta normaalselt, kontrollige pinget. Kui akul ei leita muid rikkeid, tuleb 

pärast baaspinge seadistamist valida pingeseadistus “Boost” ja lõpetada laadimine, kui pinge tõuseb 

üle 27 V. 

MUDEL 

 Väljund Aku 

mahtuvus 

/sagedus Pinge Voolutugevus Kaitse  

    10 

220 V – 240 

V / 

vahelduvvool 

50/60 Hz 

6 V / 12 V 10 A 10 A 25–100 Ah 

    15 

Alalispinge 

12/24 V 

 

15 A 15 A 32–150 Ah 

    20 18 A 15 A 32–150 Ah 

    25 20 A 18 A 60–200 Ah 

    30 30 A 25 A 80–250 Ah 

    50 40 A 30 A 100–300 Ah 

 



SEADMEPANEELI SKEEM                                                 

 

 

1. Hoob 

2.Väljundvoolutugevuse 

mõõdik 

3. Liigvoolukaitse 

4.Ümberlülitus: 

kõrge/madal  

5. 12 V / 24 V lüliti 

6. Kaitse 

7. Laadimisklemm 

8. Sisendkaabel 

9. Akuelement 

 

ELEKTRISKEEM                                    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PAIGALDAMINE JA KASUTAMINE                                        

1.  Paigaldage akulaadija ettenähtud kohta, kuid mitte otsese päikesevalguse kätte. Paigaldage akulaadija 

puhtasse ja kuiva kohta, kus ei ole rauatolmu ja laadijale ei mõju liigset vibratsiooni. 

2. Paigaldage akulaadija kuiva kohta, sest vastasel juhul võite akukontaktide puudutamisel saada 

elektrilöögi. 

3. Enne laadimist puhastage aku punast klemmi. 

Asendage aku musta klemmi anood aku katoodiga ja ühendage akulaadija 220V 50HZ/60Hz 

pistikupessa. 

Ühendage aku väljundvooluallikaga ja vaadake ampermeetrilt voolutugevust. 

4. Viige akulaadija remonti, kui väljundvool puudub ja allpool kirjeldatud kontrollimistest ei ole abi: 

A.  Kontrollige, kas 12V/24V lüliti on allpool kirjeldatud õiges asendis. 

    B. Muutke liigvoolukaitse seadistust. 

    C. Paigaldage uus kaitse. 

    D. Kontrollige, kas aku “anood” või “katood” on oksüdeerunud. Kui vool puudub ka pärast 

ülalesitatud kontrollimisi, võtke ühendust valmistajatehasega. 

Märkused 

1. Väljundi polaarsus ei tohi olla vastupidine, sest see põhjustab lühist. 

    2. Aku ventilatsiooniava ei tohi olla ummistunud. 

3. Kui aku voolutugevus tõuseb liiga kiiresti, vähendage voolutugevust, seades lüliti paneelil asendisse 

“min” või katkestage otsekohe laadimine. 

Hoiatus 

1. Kui akut ei ole võimalik enam laadida, ei tohi laadimist jätkata. 

    2. Aku peab laadimise ajal olema ventileeritud olekus. 

    3. Autoaku laadimisel toimige alljärgnevalt: 

      a. Ühendage esmalt aku üks klemm sõiduki kerega. 

      b. Seejärel ühendage teine klemm sõiduki kerega. 

      c. Veenduge, et ühenduspunkt paikneb akust ja kütusest kaugel. 

      d. Ühendage akulaadija elektrivõrku. 

e. Pärast laadimist lülitage akulaadija elektrivõrgust välja. Esmalt võtke lahti ühendus sõiduki 

kerega ja seejärel ühendus akuga. 


