
Automatinis inverterinis akumuliatorių 
krautuvas 12/24V su 300A užvedimo funkcija 

Specifikacija: 

Įvestis: 220–240 V kintamoji srovė, 50 / 60Hz, maks. 7A 
Išėjimas: 12 V DC, 5–40 A (maksimali įkrovimo įtampa 14,8 V) 
 24 V DC, 5–40 A (maksimali įkrovimo įtampa yra 29 V) 
Baterijų tipai: 12V / 24V - VRLA, AGM, VLA, SLA, WET, GEL, Švino rūgštis 
Talpos diapazonas: 25–1000 Ah 12V / 24V  
Darbinė temperatūra: -10..40 ° C 
Kabelio ilgis: įėjimas - 180 cm su kintamosios srovės kištuku, 
 išėjimas su aligatoriaus spaustukais - 180 cm. 
Funkcijos: 
- visiškai automatizuotas, mikroprocesoriumi valdomas įkrovimo procesas, 
- novatoriškos, labai efektyvios, kompaktiškos konstrukcijos, naudojamos keičiant įtampos keitiklio technologiją, 
- galimybė įkrauti faktiškai iki 100% pirminės baterijų bazinės talpos, 
- apsauga nuo perkaitimo, 
- įjungta apsauga nuo trumpojo jungimo, 
- apsauga nuo perkrovos, tiksliai kontroliuojant įkrovimo įtampą, 
- reguliuojama maksimali įkrovimo srovė, laipsniškas reguliavimas įjungtas 5-40A diapazone, 
- „300A Jump Starter“ („Boost“), pagalbos režimas. 
Pakuotės turinys: 
- „everAc ve CBC-40 baterijų“ įkroviklis, 
- vartotojo instrukcija, 
Garantija: 
- 2 metų ribota garantija, jei reikia informacijos, susisiekite su pardavėju, 
- įkroviklis turi būti naudojamas pagal šią instrukciją, 
- jei buvo nustatyta, kad įkroviklis yra netinkamas, jis bus suremontuotas arba pakeistas, 
- garantija netinkama, jei prietaisas netinkamai naudojamas, ypač jei jis nenaudojamas pagal vartotojo vadovą 
jeigu. 
- garantija neturi įtakos įstatyminėms (įstatymų numatytoms) teisėms pagal galiojančius nacionalinius įstatymus ir yra 
prie jų pridedama 
įstatymai, susiję su vartojimo prekių pardavimu. 
 
Prieš prijungdami gaminį prie įkroviklio, skaitykite vartotojo vadovą. 
Prijungta baterija turi būti tvarkinga,, be matomų pažeidimo žymių. Kai kurios „Baerijos“ gali 
reikalauti papildomų aptarnavimo procedūrų, pvz. atidarymo vožtuvai, užpildydami kamerų skyrius 
išleistas vanduo. 
1. Įprastas įkrovimo režimas: 
1.1. Įsitikinkite, kad įkrovimo srovės (amperų) reguliatorius [9] yra nustatytas kaip „MIN“ 
įkroviklis ir laidai nėra pažeisti. 
51,2. Prijunkite įkroviklio jungtis prie atitinkamų baterijų gnybtų. Rekomenduojama 
Prijunkite teigiamą jungtį prieš prijungdami neigiamą. Išsaugokite teisingą poliškumą (+ 
RAUDONAS, - JUODAS). Jei baterija yra įmontuota transporto priemonės viduje, atjunkite jį 
(važiuoklė / žemė) patariama spaustuką iš baterijų. 
1.3. Įsitikinkite, kad įkroviklio jungtys buvo tinkamai ir saugiai prijungtos. Dviguba 
patikrinkite, ar išsaugotas teisingas poliškumas. Įsitikinkite, kad aušinimo ventiliatorius [11] nėra uždengtas ir 
galimas nepertraukiamas oro srautas. Prijunkite įkroviklį prie įžeminto kintamosios srovės lizdo. Įrenginys 
turėtų būti naudojamas tik su tinkamai įžemintais maitinimo lizdais. 
Įjunkite įkroviklį naudodami maitinimo jungiklį galinėje dalyje [10]. 
1.4. Pagal numatytuosius nustatymus įkroviklis bus paleistas naudojant 12 V įkrovimo programą, kurią nurodo 
atitinkami šviesos diodai [1,7]. Jei norima įkrauti 24 V bateriją [5] bu2on turėtų būti 
Paspaudus, užsidegs 24 V indikatorius [6]. Nejunkite 24 V programos, kai ji prijungta 
į 12 V įtampos bateriją, nes yra rimta rizika, kad bus padaryta negrįžtama žala baterijai ir (arba) 
automobilio įranga, jei prijungta. 
1.5. Skystųjų kristalų ekranas [8] veikia kaip ampermetru, jis rodo faktinę srovę, kuri naudojama įkrauti 
„baterijų“. Įkrovimo srovę galima padidinti sukant rankenėlę [9] link „MAX“. 
Nerekomenduojama nustatyti didesnių nei 1/5 baterijųtalpos verčių, remkitės „baterijų“ 



duomenų lapui gauti daugiau informacijos. 
Skystųjų kristalų ekrane matoma įkrovimo srovė gali būti mažesnė už nustatytą reikšmę - ji vidutiniškai ribota 
priklausomai nuo faktinės baterijųįtampos ir įkrovos lygio. Bet kokio neįprasto elgesio atveju 
pvz. elektrolito virinimas, įkrovimo srovę reikia sumažinti rankiniu būdu. 
1.6. Tobulėjant įkrovimo procesui, įkrovimo srovė pradeda mažėti. Įprasta baterijų 
gali būti laikomas visiškai įkrautu, kai įkrovimo srovė sumažėja iki maždaug 2A, kuri nurodoma kaip 
„002“ skystųjų kristalų ekrane [8]. baterijųįtampa yra griežtai kontroliuojama ir laikoma stabili, kad būtų išvengta 
per didelis mokestis. Tačiau nerekomenduojama palikti visiškai įkrauto baterijųtinklo prijungtam prie 
įkroviklis ilgą laiką, ty keletą dienų ir daugiau. Net saugus įtampos lygis 
14,8 V / 29 V gali ilgainiui padidinti dują ir sutrumpinti baterijųtarnavimo laiką. 
1.7. Kai įkrovimo procesas bus baigtas, išjunkite įkroviklį, naudodamiesi maitinimo jungikliu 
atgal [10]. Atjunkite įkroviklį nuo maitinimo šaltinio iš kintamosios srovės tinklo, kitą kartą atjunkite neigiamai 
jungtis iš „baterijų“. Tada atjunkite potencialią jungtį. 
Pasukite ampero reguliatoriaus rankenėlę [9] į padėtį „MIN“. 
2. Svarbu: 
2.1. Sugedus / įjungus kintamos srovės šaltinį, įkroviklis automatiškai atsistato 
numatytuoju 12 V įkrovimo režimu. 
2.2. Jei įvyktų  klaida ir jis perkaistų, įkroviklis nustoja veikti. Užsidegs klaidos indikatorius [2]  
2.3. Įkroviklis turi automatinį desulfavimo režimą. Įkrovimo srovė bus 
automatiškai sumažinama, jei prijungta giliai iškrauta baterija. Procesas gali trukti nuo 
nuo kelių minučių iki kelių valandų. Sėkmingai atkūrus įkrovimo srovę, ji padidės iki 
iš anksto nustatytos vertės. 
2.4. Reguliariai vykdoma įkrovimo proceso priežiūra 
3. Priemonė pagalbiniam variklio užvedimui - „Jump Starter (Boost)“ režimas. 
Ši instrukcija galioja tik šiuolaikiniams automobiliams, kurių važiuoklės žemė yra sujungta su negatyviu 
baterijos terminalu. 
3.1. Įsitikinkite, kad dabartinis (amperų) reguliatorius [9] yra nustatytas į „MIN“ padėtį ir 
įkroviklis ir laidai nepažeisti. 
3.2. Prijunkite raudoną spaustuką prie galimo baterijų gnybto. Tada prijunkite juodą spaustuką prie 
automobilio važiuoklė, atokiau nuo kiosko ir degalų linijos (gali būti bet koks kietas metalas, švarus nedažytas) 
paviršius - pavyzdžiui, variklio laikiklis, važiuoklės žemės kabelio laikiklis). Dar kartą patikrinkite, ar teisingi 
išsaugomas poliškumas. Neteisingas prijungimas gali sugadinti įkroviklį ir (arba) automobilio įrangą. 
3.3.Anksčiau naudojant „Boost“ funkciją, rekomenduojama bateriją įkrauti naudojant aukštą 
įkrovimo srovė apie 5-15 minučių pagal 1.3-1.5. 
3.4. Norėdami įjungti „Jump Starter“ funkciją, paspauskite „Mode“ [4] bu2on. „Boost“ LED indikatorius [3] 
užsidega. Pabandykite užvesti variklį. Neturėtumėte įjungti įkroviklio, kai starteris dirba 
daugiau nei 20 s, kol veikia „Boost“ režimu. Jei automobilis neužsiveda per 20 s, išjunkite 
ir palaukite apie 2-3 minutes, kad įkroviklis atvėstų. Tada galite vėl pradėti užvesti 
variklį. Bandymų skaičius  nėra ribojamas, tačiau jei variklis neužsiveda 
vėlgi, turėtumėte ieškoti kitų galimų gedimų. 
3.5. A Sėkmingai paleisdami išjunkite įkroviklį naudodami maitinimo jungiklį galinėje dalyje [10]. 
Atjunkite įkroviklį nuo maitinimo šaltinio iš kintamosios srovės tinklo, tada atjunkite neigiamą jungtį. 
Tada atjunkite potencialią jungtį. 
Pasukite ampero reguliatoriaus rankenėlę [9] į padėtį „MIN“. 
Produkto šalinimas: 
Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais simbolis ant jūsų gaminio, prekės ženklo, literatūros ar pakuotės, 
primena, kad visi elektros ir elektronikos gaminiai, „baerijos“ ir akumuliatoriai privalo 
pasibaigus darbiniam laikotarpiui, jie bus išvežti į atskirą kolekciją. Šis reikalavimas galioja 
Europos Sąjungoje. Neišmeskite nė vieno iš šių produktų kaip nerūšiuotų komunalinių 
atliekos. 
 

 


