
EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA

STARTĒŠANAS-LĀDĒŠANAS IERĪCE
START 620H



VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

Šis starteris - lādētājs ir ideāli piemērots svina-skābes baterijām, ko izmanto benzīna un dīzeļa 
dzinēju automašīnām, motocikliem, laivām utt., 

• CHARGE režīmā ierīce var uzlādēt izlādētu akumulatoru. 
• BOOST režīmā ierīce var ātri uzlādēt nosēdušos akumulatoru ar lielu strāvu un ierobežotā 

laikā, lai varētu piestartēt automašīnu. 
• START režīmā ierīce var iedarbināt dzinēju. 

Lādētāja korpusam ir IP 20 aizsardzības pakāpe, un tā ir aizsargāta pret netiešo kontaktu ar 
iezemēšanas ierīci, kā noteikts 1. klases iekārtai. 
Pārbaudiet, vai spriegums atbilst datiem, kas norādīti ierīces priekšējā panelī +/- 10%.

DROŠĪBA

Lādētāju pieslēdz tikai strāvas avotam ar zemējumu(nulles vads).
Uzlādes laikā akumulators rada sprādzienbīstamas gāzes. Izvairieties no dzirkstelēm un uguns.
NEPĪPĒJIET netālu no tīklam pieslēgtas ierīces!
Lādētāju var izmantot tikai telpās un ar labu ventilāciju.

NELIETOJIET IERĪCI LIETŪ UN SNIEGĀ!

Pirms akumulatora pievienošanas / atvienošanas atvienojiet strāvas vadu.
Šim lādētājam ir šādas sastāvdaļas, piemēram, slēdži un releji, kas var radīt dzirksteles. Tātad, ja jūs
strādājat garāžā vai citā līdzīgā vietā, novietojiet lādētāju piemērotā vietā.
Uzstādiet lādētāju uz cietas pamatnes. Modeļi ar riteņiem jāuzstāda vertikālā stāvoklī.
Nekad nestrādājiet ar lādētāju automašīnas iekšpusē vai zem motora pārsega.
Uzstādiet lādētāju, tā lai tiktu nodrošināta laba ventilācija. Nekad neaizklājiet lādētāju!
Lai pasargātu sevi no netiešā kontakta, izmantojiet atbilstošo spraudni ar zemējumu. 
Remontu un apkopi veic tikai kvalificēti speciālisti.
Strāvas vadu var nomainīt tikai ar tādu pašu vada šķērsgriezumu vai ar oriģinālu.
Neizmantojiet šo ierīci, lai uzlādētu neuzlādējamas baterijas.
Nelietojiet ierīci, ja sānu paneļi ir noņemti.

Modeļiem, kas piegādāti bez kontaktdakšas, pievienojiet kontaktdakšu ar specifikāciju kas ir
piemērota uz ierīces norādītajām strāvām.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka START režīmā ierīcei ir liels strāvas patēriņš(jauda).
Pārbaudiet  vai  jūsu  tīkls  atbilst  patērētas  strāvas  raksturlielumiem  un  konsekvenci  un  tīkla
drošinātāju atbilstību. Jo īpaši tas ir svarīgi 220V tīklā!

LĀDĒŠANAS REŽĪMS

Ievērojiet, ka ierīce nav automātiska un ir nepieciešama uzraudzība darba procesā. Laikā atslēdziet
ierīci no strāvas lai pagarinātu akumulatora darbības laiku.
Pirms darba sākšanas pārliecinieties, vai akumulatora jauda un spriegums atbilst ierīces īpašībām.

1. Noņemiet akumulatora vāciņus (ja tādi ir), lai ļautu izplūst gāzēm.
Pārliecinieties,  ka  elektrolīta  līmenis  pārklāj  akumulatora  plāksnes.  Ja  nē,  pievienojiet  destilētu
ūdeni, lai tās pārklātu 5-10 mm.
Neaizmirstiet, ka var noteikt pareizu akumulatora uzlādes procesa statusu
izmantojot areometru, kas ļauj izmērīt elektrolītu īpatnējo blīvumu.



Zemāk, kā atskaites punktu, dots blīvums (g / cm3 pie 20 oC):
1.28 = uzlādēts akumulators;
1.21 = uzlādēts akumulators;

1.14 = akumulators nav uzlādēts.

UZMANĪBU:  IEVĒROJIET  MAKSIMĀLU  PIESARDZĪBU  ŠAJĀ  PROCESĀ  T.I.
ELEKTROLĪTS IR STIPRI SAĒDOŠA SKĀBE.

2. Uzmanīgi noslaukiet akumulatora klemmes un ierīces spailes.

3.  Uzstādiet  kabeli  (+)  uz 12V vai  24V ligzdas  (ja  tāda  ir)  atbilstoši  akumulatora  nominļajam
spriegumam.
4. Iestatiet vēlamo darbības režīmu, pagriežot pogu CHARGE-BOOST.
Sekojiet noteikumam: jo vairāk laika jums ir, jo uzstādiet mazāku lādēšanas enerģijas daudzumu.
Paredzamās uzlādes strāvas normālos apstākļos:

Uzlādes ierīce START 620H

Roktura pozīcija Strāvas uzlāde 12V, A Strāvas uzlāde 24V, A

1 10±1 10±1 

2 20±2 21±2

3 35±3 38±3 

4 50±5 52±5 

5 70±6 76±6

6 100±10 100±10 

Pievienojiet sarkano ligzdu (+) uz atbilstošo akumulatora spaili un melno
terminālis  (-)  uz  automašīnas  korpusu  punktā,  kas  atrodas  tālu  no  akumulatora  un  degvielas
sistēmas.
Ņemiet  vērā,  ka  vairumā  automašīnu  ir  no  akumulatora  negatīvs  kontakts.  Gadījumā,  ja
automašīnas  akumulators  ir  pamatots  pozitīvs  kontakts,  savienojums jāveic  pretējā  secībā,  nekā
norādīts iepriekš.

6. Pievienojiet ierīces kabeli tīklam.

7. Ieslēdziet ierīci, izmantojot režīmu selektoru vai slēdzi “ON / OFF”.
Uz lādētāja esošais ampērmetrs parādīs strāvu, kas iet uz akumulatoru (uzlādes sākums).
Uzlādes procesa laikā amimetra rādītājs mierīgi nokrīt
mazāko datu, atkarībā no jaudas un akumulatora statusa.
Kad bultiņa tuvojās minimālajam un apstājās kustība, akumulators ir uzlādēts.
Ja pamanāt, ka akumulatora temperatūra paaugstinās un pārsniedz 45 ° C vai ka
šķidrums kas ir iekšā akumulatorā sāk vārīties, ir nepieciešams pārtraukt uzlādi,
lai izvairītos no oksidēšanās
plāksnes un baterijas iznīcināšanas.



VIENLAICĪGA DAŽĀDU AKUMULATORU UZLĀDĒŠANA

Ievērojiet, kad
uzlādējiet visas baterijas vienlaicīgi
jābūt vienādam spriegumam
12V vai 24V.
Ar paralēlu savienojumu
nepieciešams  summēt  visu  akumulātoru
strāvu. Uzlādes spriegumam jāatbilst
akumulatora spriegumam.
Ja ir savienots sērijā,
gluži pretēji, spriegums tiek summēts
akumulatoriem,  un  uzlādes  strāva  paliek
saskaņā ar iestatīto vērtību.
Ņemiet  vērā,  ka  vienlaicīgi  uzlādējot
vairākas baterijas, to izlādes pakāpei
jābūt apmēram vienādai.

UZMANĪBU! AKUMULATORS SLIKTĀ DARBA STĀVOKLĪ 

Ja jums ir jāstrādā ar šādu akumulatoru, jābūt ļoti uzmanīgiem. Uzlādi veiciet lēnām un nepārtraukti
pārbaudiet spriegumu akumulatora spailēs.
Kad spriegums sasniedz 14,4 / 28,8 V (to var viegli noteikt, izmantojot parastu testeri) ieteicam
pārtraukt uzlādi.

UZLĀDES BEIGAS

Ja uzlāde ir pabeigta, vispirms atvienojiet tīkla spriegumu, izmantojot slēdzi / vai atvienojiet strāvas
vadu.
Pēc tam atvienojiet lādēšanas spailes no akumulatora.

STARTĒŠANAS REŽĪMS. UZMANĪBU: nelietojiet starta režīmu, kad ierīce darbojas no standarta
16A ligzdas. 
Startēšanai ir nepieciešams liels jaudas savienojums.
Startēšana ar starteri  ir  nepieciešama tad kad akumulātorā nav pietiekami daudz enerģijas.  Šajā
gadījumā enerģiju var  iegūt  no startera,  kas savienots  ar  elektrotīklu.  Lai  to  izdarītu,  ieslēdziet
slēdzi režīmā "START", kam ir atbilstošs apzīmējums.

Pirms  tam  rūpīgi  izlasiet  ražotāja  norādījumus  par  automašīnas  ekspluatācijas
noteikumiem(lietošanu).
Sākt!

UZMANĪBU:  darba  procesā  nepārprotami  ievērojiet  ieslēgtšanas  /  pauzes  ciklus  ja  automašīna
nestartējas,  paņemiet  pārtraukumu.  Pretējā  gadījumā  akumulators  vai  pat  visa  transportlīdzekļa
elektriskā sistēma var ciest.

UZMANĪBU: iedarbiniet  dzinēju ar  pilnībā  izlādētu  akumulatoru  vai  atvienotu  no akumulatora
lādētājs/palaidēja var izraisīt bojājumus auto elektronikā.

Pirms darba uzsākšanas mēs iesakām veikt ātru uzlādi BOOST 10-15 minūtes, lai



vieglāk iedarbināt automašīnu. Pēc paātrinātās uzlādes veikšanas:
1. Uzstādiet kabeli (+) uz 12V vai 24V ligzdas (ja tāda ir) nominālo akumulatora spriegumu.
2.  Savienojiet  sarkano  (+)  spaili  un  melno  (-)  termināli  ar  atbilstošajiem  spailēm  baterijā.
Pārliecinaties par ciešu kontaktu.
3. Pievienojiet strāvas kabeli tīklam.
4. Iestatiet startēšanas režīmu. Atlasiet slēdža pozīciju ar atbilstošu
ikonu, neatvienojot to no elektriskās ķēdes.
Uzmanību, nemēģiniet iedarbināt automašīnu uzlādes režīmā CHARGE.
5. Lietojot tālvadības pulti, iestatiet slēdzi REMOTE
IZSLĒGT/IESLĒGT.
6. Ejiet uz automašīnu, lai startētu.
Pēc dzinēja iedarbināšanas vispirms atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
Pēc tam iestatiet slēdzi pozīcijā OFF.
Pēc tam atvienojiet spailes.

AIZSARDZĪBA

Lādētājs ir aprīkots ar aizsardzību, gadījumam ja:
- ir pārslodze (pārāk daudz strāvas uz akumulatoru)
- ir īssavienojums (ierīces klemes kontakti saskaras viensa ar otru)
- atpakaļgaitas polaritāte, ja tā ir pieslēgta akumulatora spailēm
Mainot  lādētāju  drošinātājus,  jāpārliecinās  par  nominālās  strāvas
atbilstību.

UZMANĪBU:  Drošinātāju  nomaiņa  ar  atšķirīgu  nominālo  strāvas
daudzumu var nopietni kaitēt cilvēkiem un videi. Šī paša iemesla dēļ  tilta drošinātājus neaizstājiet
ar vara plāksni. (vai citu materiālu).
Drošinātājus drīkst nomainīt tikai tad, ja strāvas kabelis ir atvienots.
no tīkla!

NODERĪGI PADOMI

Lai izvairītos no gāzu uzkrāšanās, uzlādējiet akumulātorus tikai labi vēdināmā vietā.
Pirms sākat uzlādi atveriet visus korķus akumulātorā.
Pārliecinieties, ka iekšējais šķidruma līmenis aizver plāksnes. Ja nē, aizpildiet
akumulatoru ar ūdeni līdz maksimālajam pieļaujamam līmenim.
Nepieskarieties šķidrumam bateriju iekšpusē, tas ir ļoti kaitīgs un bīstams veselībai.
Notīriet no oksidācijas pozitīvos un negatīvos termināļus. Tas nodrošinās vislabāko
kontaktu ar termināliem.
Ja lādētājs ir darba režīmā, izvairieties no kontakta starp abiem termināliem.
Ja izmantojat lādētāju ar akumulatoru, kas vienmēr ir pievienots
mašīnu, izlasiet automašīnas lietošanas instrukcijas. Pirms uzlādes ieteicams
atvienojiet pozitīvo kabeli, kas ir daļa no elektriskās ķēdes automašīnā.
Pirms  pievienojat  lādētāju,  izmēriet  akumulatora  spriegumu.  Naizmirstiet  ka  3  vāciņi  baterijā
attiecas uz 6V akumulatoru un 6 vāciņi 12 V akumulatoram.
Ja strādājat ar divām 12V baterijām, kas pievienotas sērijveidā tad šādā gadījumā izmantojiet 24V,
lai uzlādētu abas baterijas.
Pārbaudiet  polaritāti  abos  terminālos:  (+),  (-).  Ja  rakstzīmes  ir  grūti  redzamas  uz  ierīces,  tad,
neaizmirstiet, ka vairumā automašīnu negatīvais termināls savienojas tieši ar automašīnas virsbūvi.



UZGLABĀŠANA UN TRANSPORTĒŠANA

Izvairieties no netīrumiem un mitruma uzglabāšanas un transportēšanas laikā.
Glabājiet ierīci sausā, vēdināmā vietā. Izvairieties mitruma un koroziju izraisošas gāzes. Ieteicams
uzglabāšanas laikā izmantot ierīces oriģinālo iepakojumu.

APKOPE

Ierīces iekšpusē ir augsts spriegums un dzīvības bīstamas strāvas.
Servisu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēts personāls.
Servisa ierīces pilnvarotajos servisa centros.

STROM produkcijas importētājs un oficiālais pārstāvis Baltijas valstīs:

UAB LISOKSA 
Lentvario g.16B-101,

LT-02300 Vilnius, Lietuva


