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Displei 8 Amp. 

Displei 4 Amp. 
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KASUTUSJUHEND 

MUDELID: 6/12V 4A, 4Ah kuni 120Ah akudele – 12V 8A, 5Ah kuni 250 Ah akudele 

 

Need uued laadijad on mõeldud kõikide plii, tavaliste ja viimase generatsiooni akude 
laadimiseks. Laadijad on ideaalsed nii igapäevaseks kasutamiseks kui ka ultuslikumaks 
laadimiseks. Kõik laadimise parameetrid seadistatakse kasutades laadimise funktsiooni 
nuppu juhtpaneelil. Sõltuvalt mudelist saab valida: 

− Aku tüüp ( STD: WET või GEL ja AGM: Start&stop või spiraal ) 
− Laadimisvool vastavalt akule 
− Töötsükkel: aeglane, kiire ja madala temperatuuri laadimine; taastamislaadimine ja 

põhitoiteallikas aku asendamiseks ( ainult 8A mudelil ) 
− Mudel 4A tunneb automaatselt ära laetava aku pinge ( 6-12V ) 

Laadijad on varustatud displeiga ja LED indikaatoritega, mis annavad märku kui on valepolaarsus, 
vigane aku või on vale pinge.  

Nad on valmistatud insulatsioonimaterjalist ja on paigaldatavad seinale. Nad tagavad 
kõrgetasemelise kaiitse välistegurite, ülekuumenemise ja lühise eest. Laadijad on varustatud 
klambrite ja klemmidega. 

LAADIMISTSÜKLID 

Uue laadija laadimistsüklid on spetsiaalselt arendatud, et optimiseerida kõikide turul olevate aku 
tüüpide laadimist. Hetkel turul saadavate akude arvukad ehituslikud tehnoloogiad vajavad erinevaid 
laadimiskõveraid, et kindlustada korrektset laadimist. Need laadijad pikendavad teie akude eluiga 
kuna pakuvad igale akule sobivat laadimistsüklit. 

MUDEL 4A 

Esimene aku tuvastamine „A1“ Laadija testib laetava aku pinge ja laetavuse taset 
Esimene laadimisaste „soft I“ Aku laetakse vähendatud, konstantse vooluga 
Teine laadimisaste „I“ Aku laetakse konstantse vooluga kuni saavutatakse max.pinge 
Kolmas laadimisaste „U0“ Aku laetakse stabiilse pingega kuni vool jõuab miinimumini 
Teine aku tuvastamine „A2“ Laadija testib laetava aku tõhususe taset 
Neljas laadimisaste „U“ Aku laetus hoitakse vähendatud,pideva pinge all 
 

MUDEL 8A 

Esimene aku tuvastamine „A1“ Laadija testib laetava aku pinge ja laetavuse taset 
Esimene laadimisaste „deep 
discharge recovery“ 

Laadija alustab laadimist impulssvooluga kuni aku saavutab 
optimaalse pinge ja voolu taseme, et alustada teist 
laadimisastet 

Teine laadimisaste „soft I“ Aku laetakse vähendatud, konstantse vooluga 
Kolmas laadimisaste „I“ Aku laetakse konstantse vooluga kuni saavutatakse max.pinge 
Neljas laadimisaste „U0“ Aku laetakse stabiilse pingega kuni vool jõuab miinimumini 
Viies laadimisaste „Taastamine“ Ainult laadijaga,mis on asendis RECOND: aku on laetud 

konstantse vooluga ja suureneva pingega, et tõsta aku 
laadimismahtu. 
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Teine aku tuvastamine „A2“ Laadija testib laetava aku tõhususe taset 
Kuues laadimisaste „U“ Aku laetus hoitakse vähendatud,pideva pinge all 
Seitsmes laadimisaste „Up“ Aku laetavus säilitatakse vooluimpulssidega 
 

*TAASTAMISE FUNKTSIOON (RECON): Seda laadimisfunktsiooni kasutatakse 12V WET akude 
taastamiseks, mis on jäetud seisma pikemaks ajaks ja milles on hape kihistunud. See funktsioon 
mõjub füüsilisest akus olevale elektrolüüdi lahusele, et see uuesti seguneks ega oleks kihiline. 

VARUSTAMISE FUNKTSIOON: Laadijatel on varustamise funktsioon ( toiteallikas ). Seda funktsiooni 
kasutatakse, et säilitada sõiduki mälupangad aktiivsetena kuni akut vahetatakse või  millal iganes 
akut eemaldatakse sõiduki vooluringist. 

AKU TESTID JA VEAINDIKAATORID: Laadijad on disainitud aku seisundi kindlaks määramiseks enne 
laadimist ja laadimise ajal ning teavitama igast ühenduse probleemist aku ja laadija vahel. Veakood 
on nähtav displeil, mis võimaldab vea kiiret ja lihtsat kontrolli. 

HOIATUSED 

• Laadija on disainitud pliihappe akude laadimiseks. Ärge kasutage seda teisteks eesmärkideks. 
Ärge kasutage ühekordseis akusid. Ärge laadige külmunud akusid. 

• Seda seadet ei tohi kasutada vastutusvõimetut inimesed ( kaasa arvatud lapsed ) ilma 
järelvalveta. 

• Hoida lastele kättesaamatus kohas. See seade pole mänguasi. 
• Kandke alati kaitseprille ja hoidke nägu akust eemale kui ühendate laadija akuga. 
• Plahvatusohtlik gaas võib vallanduda akude laadimise ajal seega veenduge, et ümbruses pole 

sädemeid ja ärge suitsetage. 
• Laadige akusid hästi ventileeritavates ja kuivades kohtades. Ärge jätke vihma või lume kätte. 
• Veenduge, et laadija on lahtiühendatud seinakontaktist enne ühendamist või 

lahtiühendamist akuga 
• Ärge kunagi asetage laadija aku peale laadimise ajal. 
• Akudes olev vedelik on söövitav. Juhul kui aine on kogemata olnud kokkupuutes 

nahaga/silmadega tuleb koheselt loputada veega ja pöörduda arsti poole. 
• Garantii on kehtetu kui laadijat kasutatakse mitteotstarbeliselt või kui hakate ise 

modifitseerima sisseehitatud elektroonikat. 
• Kui seadme toitejuhe on kahjustatud peab see olema vahetatud volitatud isikute poolt kuna 

selle vahetamine vajab spetsiaalseid tööriistu. 
• Seadet peab parandama ja hooldama vaid selleks koolitatud isik. 
• Lugege hoolikalt läbi seadme kasutusjuhend enne laadija kasutamist. 

LAADIMINE 

Akude laadimine sõidukiga ühenduses 

1. Enne aku laadimist veenduge, et toitejuhe pole seinakontaktis. 
2. Leidke sõiduki maanduspunkt, mis on tavaliselt ühendatud aku miinusklemmiga (-) 
3. Aku laadimine miinusklemmiga maandatud sõiduki sassiile. 

*Ühendage punase klambriga väljundjuhe aku plussklemmiga (+) 
*Ühendage musta klambriga väljundjuhe sõiduki maanduspunktiga, hoides seda eemale nii 
akust kui ka kütusetorust. 
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4. Aku laadimine plusspolusega maandatud sõiduki sassiile 
*Ühendage musta klambriga väljundjuhe aku miinusklemmiga (-) 
*Ühendage punase klambriga väljundjuhe sõiduki maanduspunktiga, hoides seda eemale nii 
akust kui ka kütusetorust. 

5. Kasutades aasaga terminale. 
*Ühendage musta aasaga väljundjuhe aku miinusklemmiga (-) 
*Ühendage punase aasaga väljundjuhe plussklemmiga (+) 
*Veenduge,et mõlemad aasad on korrektselt paigaldatud aku terminalile, et nad 
genereeriksid optimaalse elektrilise ühenduse. 
*Kinnitage juhtme otsad ja aasad kindlalt sõidukile ( ärge kasutage metallist klambreid või 
teisi materjale,mis võiksid kahjustada juhet ). 
*Juhtme ja aasade kiirühendusotsad on kaetud kaitsva,isoleeritud ja veekindla kummist 
korgiga. 

HOIATUS Peale aku laadimist asetage alati kummist kork kiirühendusotsadele tagasi. 
 

Akude laadimine,mis pole ühendatud sõidukiga 

1. Enne aku laadimist kontrollige, et toitejuhe ei ole seinakontaktis. 
2. Ühendage punase klambriga juhe plussklemmiga (+) 
3. Ühendage musta klambriga juhe miinusklemmiga (-) 

HOIATUS Veenduge, et mõlema juhtme klambrid loovad sobiva kontakti nendele vastavate 
klemmidega. 

MUDEL 4A 
LAADIJA KASUTAMINE 

1. Kui juhtmed on akuga ühendatud, ühendage toitejuhe seinakontakti veendudes, et pinge 
vastab laadija nimipingele. 

2. Kui laadija on „stand-by“ olekus ja ON LED tuli põleb seadistage aku laadimise jaoks vajalikud 
parameetrid kasutades juhtpaneelil olevat nuppu. Laadimisprotsess algab automaatselt. 

Seadistatavad laadimise parameetrid: 

 

 
12V akude laadimine, 4Ah–30Ah 

12V akude hoolduslaadimine, 4Ah-70Ah 
Sobilik GEL või WET akude laadimiseks 

 
 

 
 

12V akude laadimine, 30Ah-80Ah 
12V akude hooldusladimine 30Ah-120Ah 

Sobilik WET akude laadimiseks 
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6V 
 

Automaatne laadimise valik &V akudele 
6V akude hoolduslaadimine, 4Ah-30Ah 
6V akude hoolduslaadimine, 4Ah-70Ah 

 
Laadimisindikaatorid: 

 

 
 

Aku laeb 

 

 
Aku on täislaetud ( 100% ); laadija lülitub ümber säilitusreziimile,hoides aku 

tõhususe taset pideva kontrolli all, et see oleks alati optimaalsel 
laadimistasemel. Displei kuvab kirja FULL, mis vaheldub aku pingega. 

 

LAADIMISTSÜKLI KATKESTUS ELEKTRIKATKESTUSE KORRAL 

Elektrikatkestuse korral 230V kontaktis,salvestab laadija töötsükli,mida ta teostas, et taastada see 
automaatselt niipea kui elektritoide on taastatud. See funktsioon on eriti tähtis juhul kui laadijat 
kasutatakse akude laadimiseks järelvalveta; nt.pikkade laadimistsükli korral ( hoolduslaadimised ) või 
kui laetakse üleöö ( laadimised sõidukitele,mis vajavad igapäevast laadimist ). ( Seadistatud 
parameetrid säilitatakse 12h; peale 12h jätkab laadija tööd vaikimisi seadistatud parameetritega ). 

LAADIMISE LÕPP 

1. Ühendage laadija toitejuhe seinakontaktist lahti. 
2. Ühendage lahti musta klambriga juhe sõiduki maanduspunktist või aku miinusklemmist (-) 
3. Ühendage lahti punase klambriga juhe aku plussklemmist (+) 

AKU TESTID JA VEATEATED 

Veateate korral kuvatakse displeile järgnevad sümbolid: 

DISPLEI SÜMBOL PÕHJUS LAHENDUS 
 Juhtme klambrid pole 

korralikult ühendatud akule.  
Valepolaarsus 

Kinnitage korralikult klambrid 
ja alustage ladimist uuesti 

 Aku pinge liiga suur ( Üritate 
laadida 24V akut ) 

Kontrollige aku pinget 

12V akude laadimiseks, 30Ah-80Ah 
12V akude hoolduslaadimiseks, 30Ah-120Ah 

Sobilik AGM-START&STOP ja AGM-SPIRAL või WET akude 
laadimiseks temperatuuriga alla 5°C 
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 Aku maht liiga suur Kasutage laadijat, millel on 
suurem laadimismaht. 

Aku ei suuda säilitada head 
laetavuse taset 

Aku võib olla vigane. Võtke 
ühendust lähima akude 
teeninduskeskusega. 

 Aku tühi Vajutage uuesti nuppu, et 
taaskäivitada laadimine ja 
proovige akut taastada. 

 Aku pinge liiga madal. Akut ei 
saa laadida. Akud alla 3,5V ei 
ole laetavad 

Aku võib olla vigane. Võtke 
ühendust lähima akude 
teeninduskeskusega. 

 Juhtmed lahti, juhtmed lühises Asetage klambrid korrektselt ja 
alustage laadimist uuesti 

Aku lühises Aku võib olla vigane. Võtke 
ühendust lähima akude 
teeninduskeskusega. 

 

AKU JA VAHELDUVVOOLU GENERAATORI TESTFUNKTSIOON 

1. Kui juhtmed on akuga ühendatud, ühendage laadija toitejuhe seinakontakti veendudes, et 
pinge vastab laadija nimipingele; 

2. Kui laadija on „stand-by“ olekus ja ON LED tuli põleb, vajutage laadija displeil olevat nuppu 
kuni ekraanile ilmub: 

 Testitava aku pinge hakkab vilkuma displeil. 
AKU TÄIS: 12,6V>13,0V 
AKU POOLENISTI TÄIS: 12,0V>12,6V – LAADIGE AKUT! 
AKU TÜHI:<12,0V – LAADIGE AKUT! 

3. Et testida vahelduvvoolu generaatorit käivitage auto; oodake 20 sek, et võimaldada 

generaatori laadimispinge stabiliseerumist ja loe pinge väärtust ekraanilt 

4. Et test lõpetada vajutage nuppu kaks korda ( see käivitab automaatselt aku laadimise 
protsessi ) 

 

 

 

 

 Generaatori laadimispinge hakkab vilkuma displeil: 
GENERAATORI PINGE MADAL: <13,5V 
GENERAATORI PINGE OK: 13,5V>15,0V 
GENERAATORI PINGE KÕRGE:>15,0V→Er 2 
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MUDEL 8A 
LAADIJA KASUTAMINE 

1. Ühendage laadija toitejuhe seinakontakti veendudes, et pinge vastab laadija nimipingele ( 
230V-50Hz ) 

2. Kui laadija on „stand-by“ olekus ja ON LED tuli põleb, seadistage laadimise parameetrid, mis 
sobivad laetavale akule, kasutades juhtpaneelil olevaid nuppe. 

3. Ühendage juhtmed akuga. See käivitab automaatselt laadimisprotsessi. 

 

Seadistatavad laadimise parameetrid: 

 12V akude laadimine, 5Ah-50Ah 
12V akude hoolduslaadimine, 5Ah-80Ah 
Sobilik GEL või WET akude laadimiseks 

 12V akude laadimine, 50Ah-160Ah 
12V akude hoolduslaadimine, 50Ah-250Ah 
Sobilik WET akude laadimiseks 

 12V akude laadimine, 50Ah-160Ah 
12V akude hoolduslaadimine, 50Ah-250Ah 
Sobilik AGM-START&STOP ja AGM-SPIRAL või WET akude 
laadimiseks temperatuuriga alla 5°C 

 WET akudele, mida pole ammu kasutatud ja kus hape on kihistunud. 
Hoiatus: Kuna antud tsükliga saavutatakse kõrge pinge peab aku 
taastamise protsess toimuma nii, et aku on eraldatud sõidukist. Kui 
aku jäetakse sõiduki külge võivad tekkida kahjustused auto 
elektroonikale 

 Toite funktsioon: 13,8V – 5A, max. 80W 
Seda funktsiooni kasutatakse, et säilitada sõiduki mälupangad 
aktiivsena kuni akut vahetatakse või eemaldatakse sõiduki 
vooluringist 
HOIATUS: SELLE FUNKTSIOONIGA POLE LAADIJA KAITSTUD 
VALEPOLAARSUSE VASTU. KAHJUSTUSTE VÕIMALUS. 

 

Laadimisindikaatorid: 

 

 
 

Aku laeb 
Roheline tuli vilgub 

 

 
Aku on täislaetud ( 100% ); laadija lülitub ümber säilitusreziimile,hoides aku 

tõhususe taset pideva kontrolli all, et see oleks alati optimaalsel 
laadimistasemel. Roheline LED tuli põleb stabiilselt. 

LAADIMISTSÜKLI KATKESTUS ELEKTRIKATKESTUSE KORRAL 
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Elektrikatkestuse korral 230V kontaktis,salvestab laadija töötsükli,mida ta teostas, et taastada see 
automaatselt niipea kui elektritoide on taastatud. See funktsioon on eriti tähtis juhul kui laadijat 
kasutatakse akude laadimiseks järelvalveta; nt.pikkade laadimistsükli korral ( hoolduslaadimised ) või 
kui laetakse üleöö ( laadimised sõidukitele,mis vajavad igapäevast laadimist ). 

LAADIMISE LÕPP 

1. Ühendage laadija toitejuhe seinakontaktist lahti. 
2. Ühendage lahti musta klambriga juhe sõiduki maanduspunktist või aku miinusklemmist (-) 
3. Ühendage lahti punase klambriga juhe aku plussklemmist (+) 

 

AKU TESTID JA VEATEATED 

Veateate korral kuvatakse displeile järgnevad sümbolid: 

DISPLEI SÜMBOL PÕHJUS LAHENDUS 
 Juhtme klambrid pole 

korralikult ühendatud akule.  
Valepolaarsus 

Kinnitage korralikult klambrid 
ja alustage ladimist uuesti 

 Aku pinge liiga madal ( Üritate 
laadida 6V akut ) 
Aku pinge liiga kõrge ( Üritate 
laadida 24V akut ) 

Kontrollige aku pinget 
Aku võib olla vigane. 

 Laadija veateade Laske laadija kontrollida 
lähimas teeninduses 

 Aku maht liiga suur Kasutage laadijat, millel on 
suurem laadimismaht. 

Aku ei suuda säilitada head 
laetavuse taset 

Aku võib olla vigane. Võtke 
ühendust lähima akude 
teeninduskeskusega. 

 Aku pole taastatav peale 
täieliku desulfurization tsüklit 

Aku võib olla vigane.Võtke 
ühendust lähima 
teeninduskeskusega 

 Aku pinge liiga madal. Akut ei 
saa laadida. Akud alla 5V ei ole 
automaatselt laetavad 

Kui soovite proovida taastada 
akut, valige „SUPPLY“ tsükkel; 
seejärel lülituge ümber 
tavalisele laadimistsüklile 

 Juhtmed lahti, juhtmed lühises Asetage klambrid korrektselt ja 
alustage laadimist uuesti 

Aku lühises Aku võib olla vigane. Võtke 
ühendust lähima akude 
teeninduskeskusega. 

 

Ohutusvarustus 
Laadijad on varustatud ohutusvarustusega, et tagada ülimat kaitset seadme kasutuse ajal. 

• Täielik kaitse sädemete eest 
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• Lühisevastane kaitse 
• Pinge hüvitis 
• Ülekuumenemise kaitse 
• Valepolaarsuse kaitse 
• Kõrge kaitse välitingimuste eest, IP65 

HOIUSTAMINE 

Laadijat peab hoiustama kuivas kohas kui seda ei kasutata, et kaitsta teda niiskuse eest. Ühendage 
lahti laadija ja kasutage pehmet riiet,et puhastada selle korpust. 

GARANTII 

1. Seadmele kehtib garantii tootja poolt 24 kuuks alates ostu sooritamise kuupäevast,mida 
tõendab ostukviitung. 

2. Garantii alla kuulub ükskõik millise osa tasuta parandus/vahetus juhul kui tegemist on 
tootmise või materjali defektiga, mida on tootja tunnistanud. 

3. Kõik probleemid, mis tulenevad hooletusest, väärkasutamisest või seadme 
modifitseerimisest tühistavad garantii kehtivuse 

4. Garantii kehtib vaid juhul ,kui seadet on remontinud ainult selleks volitatud isik, kes on 
volitatud tootja poolt. 

5. Garantii on kehtetu kui on seadet ühendatud valesti vooluvõrku, esineb erinevusi toitevoolu 
pinge ja laadija nimipinge vahel ning voolu kõikumisest põhjustatud kahjud nt. äikeselöök 
tühistab garantii. 

6. Garantii sertifikaat peab olema koos ostuarve või kviitungiga 
7. Müüja ja tootja ei vastuta kahjustuste tekkimise eest inimestele või esemetele tulenevalt 

seadme kasutamisest või seadme töö katkestamisest. 

 


