
הוראות שימוש
(EYELETS) או לולאה (CLAMPS קרוקודילים/קלאמפס) טעינת המצבר בעזרת חיבורי צבת

חשוב: לחבר את המטען לחשמל רק אחרי שהמצבר מחובר למטען בצורה תקינה על ידי הכבלים של המטען בלבד!
שלב ראשון - יש לזהות את הקוטביות של המצבר (היכן הקוטב החיובי + והיכן השלילי -) 

שלב שני - יש לחבר את הכבל האדום לקוטב החיובי (+) ואת הכבל
השחור לקוטב השלילי (-)

חשוב: אסור לחבר את הכבלים לצינורות המובילים שמן 
או דלק ברכב!

שלב שלישי - חבר/י את כבל המתח הראשי  של המטען לשקע
(230V)

תוכנית  להתאמת   MODE "מצב"  כפתור  על  לחצ/י 
הטעינה 12V או 6V או ליטיום

את  להרחיק  יש  לחשמל  המטען  חיבור  בעת  חשוב: 
הפנים מהמצבר.

שלב רביעי - לאחר סיום הטעינה יש לנתק את הכבלים בסדר הפוך מהחיבור הראשוני 
- תחילה יש לנתק את הכבל השלילי (שחור -) ולאחר מכן את החיובי (אדום +)

טעינת המצבר בעזרת חיבורי  לולאה

LED הסבר על אפשרויות מצבי הטעינה והנורות
AH 3.5 טעינה ב ,AH 120 טעינה של מצברים עד (AGM לא) לטעינת כל סוגי מצברי עופרת חומצה (12V נורת מצב) 12V NORM .1

(נורה לבנה) 
2. נורת מצב AGM - טעינת מצברי 12V AGM או מצברים שמתחת ל 10 מעלות (נורה כחולה)

SMALL 12V NORM .3 (נורת מצב טעינה קטן) טעינה איטית וחלשה למצברי עד AH35 טעינה ב MA900 (נורה לבנה)
מתחת קרה  שבסביבה  מצברים  או   AGM מצברי  של  איטית  טעינה  קטן)   AGM/COLD מצב  (נורת   SMALL 12V AGM/COLD  .4

ל 10 מעלות. טעינה למצברי עד AH35, טעינה ב MA900 (נורה כחולה) 
6V MODE .5, נורת מצב 6V רגיל - לטעינת מצברי 6V ב AH3.5 מצברים בקיבול של עד AH120 (נורה לבנה) 

12V LITHIUM MODE .6 נורת מצב ליטיום - לטעינת מצברי ליטיום עד AH120 (נורה כחולה בהירה)
REPAIR MODE .7 נורת מצב תיקון - תיקון וטעינה של כל מצברי עופרת חומצה בכל אמפר שעה (נורה אדומה)

STANDBY MODE .8 (נורת הפעלה/המתנה/כיבוי) המטען עובד אבל לא מטעין את המצברים. (נורה כתומה)



שלבי הטעינה - 8 שלבים
0 - מצב תקלה 

המצבר שחיבורי  לוודא  כדי  הסוללה  מתח  את  בודק   - אבחון   .1
טובים והסוללה היא במצב יציב לפני תחילת תהליך הטעינה.

המצבר של  דה-סולפציה  ה  תהליך  את  מאתחל   - הבראה   .2
(במידת הצורך) עבור מצברים שנפרקו לחלוטין או מצברים עם 

סולפציה על ידי טעינה בפולסים.
3. טעינה רכה - מתחיל טעינה רכה בקצב איטי ומדורג.

4. מרבית הטעינה - מתחיל תהליך של טעינת המצבר תוך שימוש
בטעינה גבוהה ו/או בינונית על מנת להחזיר את המצבר ל 80% 

קיבולת (אם אפשרי).
5. ספיגה/קליטה - טוען את המצבר עד לרמה של 90% קיבול, על ידי שליחת זרמי התנעה בצורה מבוקרת ויעילה.

6. אופטימיזציה - המטען לקראת שלבי סיום של טעינת המצבר, מביא את המצבר עד לרמה האופטימלית והאפשרית, במידה הצורך
המצבר יעבור למצב "תחזוקה" על מנת לשפר את קיבולת המצבר. 

7. תחזוקה - תחזוקה של מתח הסוללה במצב רציף עד לקבלת המתח הרצוי. המחזור בין תחזוקה ואפטימזציה חוזר ללא הפסקה
כדי לשמור על המצבר טעון בבמלואו ללא טעינת יתר. את מטען הסוללה ניתן להשאיר מחובר ללא הגבלת זמן.

8. סוללה טעונה ומוכנה לשימוש נורת ה LED מצביעה על 100%. במצב זה המטען יטפטף טעינה בקצב מדורג בכל פעם שהמצבר
יהיה מתחת ל 100%.

הסבר על נורות המטען
* 25% - נורה אדומה - הנורה האדומה תהבהב כל עוד המצבר בפחות מ 25% טעינה, כאשר המצבר ב 25% טעינה הנורה

תידלק קבוע.
* 50% - נורה אדומה - הנורה האדומה תהבהב ב 50% כל עוד המצבר מפחות מ 50% טעינה, שהמצבר יהיה טעון 50% הנורה

האדומה ב 50% תידלק קבוע.
* 75% - נורה כתומה - הנורה הכתומה תהבהב ב 75% טעינה על עוד המצבר פחות מ 75% טעינה, כאשר המצבר ב 75% טעינה

הנורה הכתומה תידלק קבוע.
תידלק הירוקה  הנורה  מלאה  לטעינה  יגיע  המצבר  כאשר  טעינה,  מ 100%  פחות  המצבר  עוד  כל  תהבהב  ירוקה -  נורה   100%  *

בקביעות, ונורות ה 25%, 50% ו 75% יכבו.
* נורת תחזוקה - נורה ירוקה - הנורה מהבהבת במצב זה כל עוד המצבר "מתמלא" בטעינה על מנת להגיע ל 100%, כאשר מגיע

הנורה הירוקה תדלק קבוע. ניתן להשאיר את המצבר מחובר למטען ללא הגבלת זמן.
      

מצבי תקלה - הסיבות להבהוב נוריות הטעינה
התקלות  סוגי  הפסקה.  ללא  מהבהבות   STANDBY ההמתנה/ההפעלה  ונורת   ERROR התקלה  נורות  במטען  התקלות  מצבי  בכל 

מאופיינים על יד מספר ההבהובים בין כל זרם טעינה (בפולסים)
- הבהוב יחיד - המצבר לא יטען, יש לבדוק את המצבר אצל איש מקצוע.

- הבהוב כפול - אפשרות שיש קצר במצבר, יש לבדוק את המצב אצל איש מקצוע.
- שלושה הבהובים - מתח המצבר גבוה מדי בשביל תכנית הטעינה שנבחרה, יש לבדוק שוב את המצבר ואת תכנית הטעינה.

- נורת תקלה אדומה דולקת קבוע - חיבורים הפוכים, יש לחבר את הכבל האדום לקוטב ה + ואת הכבל השחור לקוטב ה מינוס - 
- נורית המתנה/הפעלה כתומה דולקת קבוע - מתח המצבר נמוך מדי בשביל להטעין אותו, יש "להקפיץ" את מתח המצבר על ידי

בוסטר להתנעה.

הוראות בטיחות
* מצבר תוכנן לטעינת מצברים מסוג עופרת חומצה 6V ו 12V בתחום קיבול מ 1 אמפר שעה עד 120 אמפר שעה.

* יש צורך להרכיב משקפי מגן בעת שימוש במטען עם מצבר 
- אזהרה! המצבר פולט מימן וחמצן בזמן הטעינה, יש להימנע מניצוצות ו/או אש בסביבת הטעינה.

- יש לטעון את המצבר במקום מאוורר ולא במקום סגור.
- אין לכסות את המטען 

- לעולם אין להניח את המטען על המצבר בזמן הטעינה.
* במידה והותזה חומצה על גבי העור יש לשטוף את המקום במים זורמים.

* במידה והותזה חומצה על העין יש לשטוף את המקום במים זורמים לפחות 15 דקות ולגשת לטיפול רפואי במיידי.
של מאושרת  שירות  במעבדת  רק  להחליפם  ויש  במטען  להשתמש  אין  ניזוקו  הטעינה  שכבלי  או  ניזוק  הזינה  ופתיל  במידה   *

היצרן/יבואן 
* אין לטעון סוללות שאינן ניתנות לטעינה חוזרת.


