
 
Akulaadija-käivitaja kasutusjuhend. 

HELVI Speedy ja Rapid seeria 
 
Ühendamine elektriga. 
NB! Seade peab olema maandatud. 
 
Akusid tohib laadida vaid hästi ventileeritud ruumides ja eemal lahtisest tulest. 
Eemaldage laadimise ajaks akukorgid. Kontrollige, et akus oleks akuhapet 5-10 mm 
üle akuplaatide. Puhastage akuklemmid, enne kui ühendate akulaadija akuga. 
Hoiatus! Laadimise ajal eraldub akust plahvatusohtlikke gaase. Ärge laadige 
akut lahtise tule lähedal! 
Laadimise lõppedes lülitage akulaadija välja enne kui ühendate akulaadija aku küljest 
lahti. 
 
 
Laadimine. 
Enne kui hakkate akut laadima, veenduge, et akulaadija lüliti oleks asendis OFF. 
Enne laadimist veenduge,et voltaaz vastaks teie akule (kas siis 12 V või 24 V). 
Nüüd ühendage laadimisklemmid akuga vastaval polaarsusele. Punane klemm 
ühendage positiivse ja must klemm negatiivse akuklemmiga. Lülitage akulaadija sisse 
lülitist ON-OFF. Lüliti sees hakkab põlema tuli. Valige soovitud laadimisaktiivsus- 
minimaalne, keskmine või maksimaalne. Tehas soovitab kasutada kuni 60 AH 
akudele minimaalset seadistust, keskmine seadistus sobib enamus sõiduautodele ja 
maksimaalne suurtele-mahukatele akudele. Igal juhul on kasulik laadida akusid 
minimaalse programmiga, see tagab akudele pika eluea. Juhul kui valisite maksimum 
seade ja ampermeetriosuti on punase ala peal, vähendage laadimisvoolu. Vastasel 
juhul rakendub termokaitse. Kui termokaitse on rakendunud, oodake ca 10 min. ja 
proovige uuesti. 
NB! Seade on kaitstud ka vale polaarsuse  ja lühiühenduse eest. Seade katkestab 
laadimise kohe, kui polaarsus on vale või klemmid on sattunud omavahel kokku. 
 
 
Käivitamine. 
Kui aku on täiesti tühi ja teil ei ole aega teda laadida, on võimalik kasutada nn. 
BOOST STARTI. 
Veenduge, et lüliti oleks asendis OFF ning et voltaaz oleks sama, mis teie akul. Ja et 
klemmid oleksid ühendatud vastavalt polaarsusele. 
Tähtis! Miinusklemm peab olema ühendatud otse auto keresse ja võimalikult kaugele 
kütusetorudest-voolikutest. Veenduge, et klemmid oleksid korralikult ühendatud. 
Seadistage laadijal maksimumseade ja lülitage laadija sisse (ON). Oodake 2-5 minutit 
(olenevalt aku suurusest) ja lülitage lüliti MAX pealt START peale. Käivitage 
koheselt auto, kui mootor ei käivitu 5 sekundi jooksul, oodake 1 minut. Vastasel juhul 
põleb akulaadija kaitse läbi.  
Kohe kui mootor käivitus lülitage akulaadija välja ja ühendage lahti klemmid. Kui 
mootor ei käivitunud, korrake protsessi ühe minuti pärast uuesti ja nii võib teha 5 
korda järjest. 
 



 

Mudel Speedy 150 Speedy 250 Rapid 380 Speedy 430 
Toitevool 230V 50/60Hz 
Tarbitav võimsus 190 W 650 W 900 W 1000 W 
Väljundpinge 12V 12 / 24V 
Laadimisvõimsus 16A 27A 38A 42A 
Käivitusvõimsus 140A 220A 280A 380A 
Reguleeringuid 2 + Start 2 + Start 2 + Start 4 + Start 
Standardvarustus Laadimisjuhtmed koos “krokodillidega” 
Kaal 7 kg 11,4 kg 13,8 kg 16,8 kg 
 


