
Älylatureiden  - Pikakäyttöopas - Yleis

Varoitus- ja virheilmoitukset

- varoitus- ja virheilmoituksista poistutaan painamalla ESC -näppäintä.

REVERSE POLARITY  Latausjohto on kytketty väärinpäin

CONNECTION BREAK  Kontakti akkuun on irronnut kesken latauksen/purun

SHORT ERROR  Ulostulossa on/on ollut oikosulussa, tarkasta latausjohdot

INPUT VOL ERR  Syöttöjännite on liian matala.

VOL SELECT ERR  Litium akun jännite on asetettu väärin. Varmista akun jännite

BREAK DOWN  Latauspiirissä on toimintahäiriö

BATTERY CHECK  Akun jännite on liian matala asetusarvoihin verrattuna, varmista akun 
LOW VOLTAGE       jännite

BATTERY CHECK  Akun jännite on liian korkea asetusarvoihin verrattuna, varmista akun
HIGH VOLTAGE       jännite

BATTERY VOLTAGE  Akun kennojännite on liian matala, varmista kennojännitteet yksitellen
CELL LOW VOL

BATTERY VOL ERR  Tasausliittimessä on huono kontakti, tarkasta liittimet ja johdot
CELL CONNECT

TEMP OVER ERR  Sisäinen lämpötila on liian suuri, anna kanavan jäähtyä

CONTROL FAILURE  Prosessori ei pysty säätelemään latausvirtaa, kanava pitää korjata.

Latauksen valmistelu:

• Virran on oltava aina päällä, ennen akun kytkemistä.

• Käytä ainoastaan oikeaita ja kunnollisia latauskaapeleita

• SELVITÄ ladattavan akun latausparametrit valmiiksi !

• Litium akkuja saa ladata VAIN niille tarkoitetulla ohjelmalla!

• Käytä Aina latauksen aikana suojapussia akulla



Latausasetusten valinta

Akun tyyppi valitaan painelemalla ESC/MODE -näppäintä, kun mikään asetusalue ei ole valittuna.

 

Litium -latausohjelmat

NiMH -latausohjelmat

NiCd -latausohjelmat

Pb -latausohjelmat

Säädettävä virtalähde VDC  - Vain joissakin latureissa

• Vahvista oikea akkutyyppi START/ENTER -näppäintä painamalla.

• Valitse oikea latausohjelma nuolinäppäimillä  vahvista START/ENTER -näppäintä painamalla.

• Säädä välkkyvät suureet (jännite/kennomäärä, kapasiteetti ja latausvirta) nuolinäppäimiä käyttäen oikeiksi. 
Valinnat vahvistetaan START/ENTER -näppäintä painamalla.



Latauksen aloittaminen

Varmista, että asetukset ovat oikeat, paina ja pidä pohjassa START/ENTER -näppäintä painamalla. Tämän jälkeen laturi 
tarkistaa akun kytkennän ja vertaa niitä syötettyyn latausohjelmaan.

Joissain latausohjelmissa aloitus täytyy vielä hyväksyä painamalla START/ENTER -näppäintä. ”Confirm → Enter”

 Vasemmassa laidassa näkyy tunnistettujen kennojen määrän ja 

” S ”asetettujen kennojen määrän,  mikäli luvut 

täsmäävät, paina  START/ENTER ”confirm”

→ Jos kytkentä tai ohjelma ei vastaa kytkettyä akku

 niin tästä laturi antaa virheilmoituksen.

Lataus lopetetaan tarvittaessa painamalla 

ESC/MODE -näppäintä. 

Latauksen aikana näytössä näkyvät: 

1. Kennojen määrä

2. Lataustapa Yleiset:  CHG=automaatti-, BAL=tasaava-, FAS=nopea-, STO=säilytys- ja DSC=purkava -lataus

3. Kulunut aika

4. Lataus-/purkuvirta

5. Akun jännite

6. Ladattu/ purettu kapasitetti

Tarvittaessa kysy neuvoa asiakaspalvelustamme tai tarkista laturin valmistajan ohjeistus tarkempaa tietoa varten.

Lisää ohjeita löydät verkkosivuiltamme  ”RC-Tietoutta” osiosta. WWW.EURORC.FI


