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to „perełka” wśród ładowarek serii RAYTRONIC. Wiodący produkt
firmy RCM Pelikan – wprowadzona do sprzedaŜy w styczniu 2010 roku.

Na 19-tych Targach Modelarskich MODEL HOBBY w Pradze
ładowarka RAYTRONIC C 60 okazała się bezkonkurencyjna
w kategorii „Model i produkt” uzyskując zaszczytny tytuł
PRODUKT ROKU 2010/11

Dwa niezaleŜne wyjścia o duŜej mocy (300W na kaŜdy kanał), zintegrowane balansery, system
wspaniałych zabezpieczeń oraz moŜliwość monitorowania przebiegu procesów ładowania/
rozładowania akumulatorów litowych na ekranie monitora komputera, zapewniają komfortową
i bezpieczną obsługę wszystkich typów akumulatorów dostępnych na rynku. Ładowarka
RAYTRONIC C60 to wspaniały wybór dla bardzo wymagających, profesjonalnych modelarzy
budujących modele latające, kołowe, pływające i nie tylko… A dzięki moŜliwości aktualizacji
oprogramowania nie musisz obawiać się, Ŝe Twoja „perełka” szybko się „zestarzeje”…
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Dziękujemy za wybranie mikroprocesorowej ładowarki RAYTRONIC C60.
Z przyjemnością witamy Was w gronie uŜytkowników naszych produktów. Wierzymy,
Ŝe będziecie zadowoleni z wydajności ładowarki oraz jej prostej i przyjemnej obsługi.
Aby zapewnić bezpieczny i prawidłowy przebieg procesów ładowania Waszych
akumulatorów i maksymalnie wykorzystać moŜliwości urządzenia prosimy, przed
włączeniem ładowarki zapoznajcie się dokładnie z tą instrukcją. Instrukcja ta, jest
nieodłączną częścią wyrobu i zawiera wszystkie niezbędne informacje o bezpiecznym
uŜytkowaniu urządzenia. Instrukcję przechowujcie w dostępnym miejscu tak, aby mieć
ją zawsze pod ręką. A jeśli ładowarkę ofiarujecie lub odsprzedacie innej osobie
pamiętajcie, aby dołączyć równieŜ tę instrukcję.

Podświetlany
wyświetlacz LCD

Port USB PC

Klawisze
obsługi menu

+ Wyjście
KANAŁ 2

- Wyjście
KANAŁ 2
Gniazdko czujnika
temperatury KANAŁ 2
- Wyjście
KANAŁ 1
+ Wyjście
KANAŁ 1

Gniazdko balansera
KANAŁ 2
Gniazdko balansera
KANAŁ 1

Gniazdko czujnika
temperatury KANAŁ 1
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1. PODSTAWOWE FUNKCJE I DANE TECHNICZNE
■ Napięcie zasilania 11 – 28V DC.
■ Dwa niezaleŜne kanały do obsługi: 1-18 ogniw NiCd/NiMH, 1-7 ogniw Li-Ion/Li-Pol/Li-Fe lub 2–24V (2V/ogniwo)
Ŝelowych akumulatorów ołowiowych (Pb).
■ Ustawiany prąd ładowania (0,1A – 20,0A). Maksymalna moc 300W na kanał.
■ Ustawiany prąd rozładowania (0,1A – 10,0A). Straty mocy ograniczane automatycznie do max 50W na kanał.
■ Automatyczne zakończenie procesu ładowania po wykryciu spadku napięcia (minus delta-peak) dla ogniw NiCd
i NiMH, do wyboru trzy tryby ładowania (Normal, Linear, Reflex) z ustawianiem manualnym lub automatyczny.
■ Akumulatory Li-Ion, Li-Pol, Li-Fe i Pb ładowane są metodą „stały prąd/stałe napięcie”, „CV-CC”.
■ Ustawiana czułość detekcji delta-peak.
■ Formowanie – powtarzalny cyklicznie proces ładowanie/rozładowanie lub rozładowanie/ładowanie tylko dla
akumulatorów NiCd i NiMH.
■ Oba kanały posiadają zintegrowany, inteligentny balanser słuŜący do indywidualnego wyrównywania napięć
pojedynczych ogniw podłączonego akumulatora litowego z tolerancją 5mV/ogniwo w trakcie trwania procesu
ładowania lub rozładowania. Napięcia pojedynczych ogniw obsługiwanego akumulatora na bieŜąco
przedstawiane są na ekranach pracy ładowarki.
■ Pomiar temperatury za pomocą przyłączanych czujników zewnętrznych (kryte gniazdka „TEMP”).
■ Port USB umoŜliwia aktualizację oprogramowania i transmisję danych do PC.
■ Pomiar rezystancji wewnętrznej akumulatorów.
■ Pamięć 20 programów ładowania dla kaŜdego kanału.
■ Podświetlany wyświetlacz LCD z prostym i przejrzystym menu, wyświetlane wszystkie parametry procesu
ładowania jednocześnie dla obu kanałów.
■ Trzy wbudowane wentylatory zapewniają wymuszone intensywne chłodzenie elementów mocy.
■ Ostrzegawcze komunikaty tekstowe zapewniają prawidłową eksploatację ładowarki w przypadku niewłaściwej
wartości napięcia zasilania (napięcie zbyt wysokie lub za niskie), złego podłączenia, nieodpowiedniego typu
obsługiwanego akumulatora lub jego stanu i odwrotnej polaryzacji na wyjściu…
■ Zabezpieczenie przed zmianą polaryzacji i zwarciem na wyjściu.
■ Programowane ograniczenie mocy pobieranej w celu zabezpieczenia przed przeciąŜeniem źródła zasilania.
■ Programowana procentowa wartości mocy pobieranej przez ładowarkę dla pojedynczych kanałów.
■ Kompaktowa, bardzo wytrzymała obudowa, małe gabaryty.
Symbol informujący uŜytkownika, Ŝe produkt spełnia europejskie wymagania w zakresie bezpieczeństwa,
ochrony zdrowia, środowiska i konsumenta.
EKOLOGICZNY SPOSÓB LIKWIDACJI ODPADÓW.
Ten symbol umieszczony na produkcie, w instrukcji obsługi, w uwagach lub/oraz na opakowaniu oznacza, Ŝe
zuŜytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie wolno wyrzucać do odpadów domowych. Muszą być
usunięte zgodnie z dyrektywą WEEE 2002/96/EC z dnia 27 stycznia 2003 roku, dotyczącej zuŜytego sprzętu
elektronicznego i elektrycznego. Urządzenie naleŜy oddać do odpowiedniego punktu w celu recyklingu.
Symbol informujący uŜytkownika o akapitach, w których znajdują się istotne informacje dotyczące
bezpieczeństwa, obsługi i konserwacji sprzętu.
Symbol ręki z palcem wskazującym zwraca uwagę na informacje, które są szczególnie waŜne dla
uŜytkownika ładowarki.

■ ZASADY BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI
■ NIE PRÓBUJCIE ładować innych typów akumulatorów niŜ te, do których ta ładowarka jest przystosowana –
tylko akumulatory niklowo-kadmowe, niklowo-metaliczno-wodorkowe, litowo-polimerowe, litowo-jonowe, litowoŜelazowe i Ŝelowe akumulatory ołowiowe, czyli wszystkie typy ogniw, które zostały wymienione w specyfikacji.
■ NIGDY NIE PRÓBUJCIE ładować ogniw pierwotnych (suchych)!
■ Ładowarkę stawiajcie na równej, stabilnej i niepalnej powierzchni.
■ JeŜeli nie znacie typu lub pojemności akumulatora nie próbujcie ładować go duŜym prądem. Przy ustawianiu
wartości prądu ładowania zawsze stosujcie się do zaleceń producentów akumulatorów.
■ Do zasilania ładowarki nie naleŜy stosować prostowników do ładowania akumulatorów samochodowych.
■ Nie ładujcie akumulatora zaraz po wyjęciu z modelu (po locie, jeździe lub pływaniu) pamiętajcie, Ŝe akumulator
najpierw naleŜy ochłodzić do temperatury otoczenia.
© 2010 Ludomir Rogalski
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■ Nigdy nie pozostawiajcie bez dozoru akumulatorów w trakcie ładowania! Zwarcie lub przypadkowe
przeładowanie (akumulatora nieprzystosowanego do szybkiego ładowania lub ładowanie zbyt duŜym prądem)
moŜe spowodować wyciek Ŝrących substancji, eksplozję a nawet poŜar.
■ W trakcie ładowania dłonią kontrolujcie temperaturę akumulatora – pod koniec ładowania temperatura
akumulatora moŜe znacznie wzrosnąć (do około 40˚C, ale nie moŜe być wyŜsza – w tym przypadku proces
ładowania naleŜy natychmiast przerwać odłączając akumulator od ładowarki).
■ Do wnętrza ładowarki nie moŜe dostać się woda, wilgoć ani Ŝadne obce przedmioty.
■ Ładowarka i obsługiwany akumulator w trakcie ładowania muszą być oddalone od gorących i łatwopalnych
przedmiotów. UwaŜajcie na zasłony, dywany, obrusy itp.
■ Otwory wentylacyjne w obudowie ładowarki nie mogą być zasłonięte – przegrzanie elementów moŜe
spowodować uszkodzenie układu.
■ Pamiętajcie! Najpierw naleŜy podłączyć ładowarkę do źródła zasilania a dopiero po tym akumulator do
ładowania.
■ Nie wolno demontować elementów ładowarki!
■ Nie naleŜy uŜytkować ładowarki w zamkniętym samochodzie i w czasie jazdy !
■ Ładowarka nie moŜe być uŜytkowana przez dzieci do lat 15 lub osoby nieznające podstawowych zasad obsługi
tego typu urządzeń w połączeniu z obsługiwanymi akumulatorami. Chyba, Ŝe odbywa się to pod stałą kontrolą
osoby znającej funkcje ładowarki i metody ładowania określonych typów akumulatorów!
■ Po zakończeniu procesu ładowania zawsze najpierw odłączajcie obsługiwany akumulator a dopiero po tym
wyłączajcie ładowarkę. Do ładowarki nie moŜe być podłączany obsługiwany akumulator, jeŜeli nie zamierzacie go
ładować.

2. ŁADOWARKA Z WYPOSAśENIEM
Zestaw zawiera:
Ładowarkę RAYTRONIC C60
2 x krokodylek (czerwony/czarny)
2 x adapter JST-XH/7S
(Kokam, Graupner, RC System)
2 x adapter PolyQuest (PQ/7S)
2x przejściówka RAYTRONIC

Ładowarki i balansery RAYTRONIC dla firmy RCM Pelikan
produkuje Koreańska firma SJ.
Firma ta jest głównym producentem ładowarek dla wielu znanych firm modelarskich.

© 2010 Ludomir Rogalski

MIKROPROCESOROWA ŁADOWARKA RAYTRONIC C60

5/33

RAYTRONIC C60

Dvojitý nabiječ/vybiječ/balancer s napájenim 12V

3. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE ŁADOWARKI
Napięcie zasilania

Prąd stały

Typ obsługiwanych
akumulatorów
Tryb pracy
Funkcje

11 – 28 V DC

NiCd, NiMH, Li-Pol, Li-Ion, Li-Fe, Pb
NiCd, NiMH
Li-Pol, Li-Ion, Li-Fe, Pb
Ładowanie (NiCd, NiMH)

Ładowanie, Rozładowanie, Formowanie
Ładowanie, Rozładowanie, Przechowywanie
Ładowanie automatyczne
Ładowanie normalne
Ładowanie linowe
Ładowanie RE-FLEX

Ładowanie (Li-Pol, Li-Ion, Li-Fe, Pb) Stały prąd - Stałe napięcie („CV-CC”)
Rozładowanie

Rozładowanie automatyczne (NiCd,NiMH)
Rozładowanie normalne (NiCd,NiMH)
Rozładowanie liniowe

Tryb przechowywania
ładowanie/rozładowanie

60% pojemności

NiCd, NiMH

1 ~ 18 ogniw

Li-Pol, Li-Ion, Li-Fe

1 ~ 7 ogniw

Pb
NiCd, NiMH
Li-Pol, Li-Ion, Li-Fe

1 ~ 12 ogniw (2 – 24V)

Maksymalna moc
ładowania

Oba kanały jednocześnie 50 : 50

Maksymalnie 220W + 220W

Prąd rozładowania

NiCd, NiMH, Li-Pol, Li-Ion, Li-Fe, Pb

0.1 ~ 10.0A (maksymalnie 50W)

Końcowe napięcie
rozładowania

NiCd, NiMH
Li-Pol, Li-Ion, Li-Fe

0.1 ~ 1.1V/ogniwo
2.5 ~ 3.7V/ogniwo

Ładowanie
podtrzymujące

NiCd, NiMH

Liczba ogniw
obsługiwanego
akumulatora
Prąd ładowania

Formowanie
(tylko dla NiCd/NiMH)

Zewnętrzny czujnik
temperatury
Zadana maksymalna
pojemność po osiągnięciu
której, proces ładowania
zostanie przerwany

Opóźnienie aktywacji
detekcji delta-peak
Pamięć
Zegar bezpieczeństwa
Maksymalny prąd
ładowania
Maksymalna pojemność

0.1A ~ 20.0A (maksymalnie 300W)

Wyłączone lub maksymalnie do 500mA
Automatyczne (0,05C)

Liczba cykli

1 ~ 10

Przerwa między fazami cyklu

1 ~ 30 minut
Ładowanie/rozładowanie
lub rozładowanie/ładowanie
5 ~ 25mV/ogniwo

Kolejność faz cyklu
Czułość detekcji
delta - peak

0.1A ~ 20.0A (maksymalnie 300W)

NiCd
NiMH
Zakres w stopniach Celsjusza

0.3 ~ 15mV/ogniwo

Zakres w stopniach Fahrenheita

50 ~ 150ºF

NiCd, NiMH

10 ~ 150% (krokiem, co 10%)

Li-Pol, Li-Ion, Li-Fe

0 ~ 120% (krokiem, co 10%)

NiCd, NiMH

1 ~ 20 min po rozpoczęciu procesu ładowania

Liczba pamięci

20 pamięci na kanał

NiCd, NiMH, Li-Pol, Li-Ion, Li-Fe, Pb

20 ~ 300 minut (co 10min)/ wyłączony

Li-Pol, Li-Ion, Li-Fe

1 ~ 5C

Li-Pol, Li-Ion, Li-Fe

Sygnalizacja przy 10 ~ 100%

10 ~ 65ºC

Gabaryty

180x170x55mm

Masa

1450 gram
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Aby zapewnić właściwe funkcjonowanie urządzenia oraz zagwarantować
bezpieczne uŜytkowanie konieczne jest dokładne zapoznanie się z instrukcją
obsługi mikroprocesorowej ładowarki RAYTRONIC C60

■ Podłączanie do źródła zasilania prądu stałego 12 – 28V
Ładowarkę podłączamy do źródła zasilania prądu stałego 12 – 28V (akumulator samochodowy 12 –
24V, trakcyjny akumulator ołowiowy 12 – 24V lub stabilizowany zasilacz sieciowy 12 - 28V/40A). Dzięki
regulowanemu ograniczaniu poboru mocy ładowarka moŜe bez problemu współpracować z zasilaczem
sieciowym o prądzie ciągłym minimum 5A, oczywiście będzie to miało wpływ na moc ładowania (patrz
dalej w tekście instrukcji). Dwukolorowy przewód zasilający zakończony jest standardowymi 4 mm
wtyczkami typu „banan”. Na wyposaŜeniu ładowarki znajdują się równieŜ dwa krokodylki do
bezpośredniego łączenia z biegunami akumulatora. Przy zasilaniu z akumulatora samochodowego
krokodylek czerwony podłączamy do bieguna dodatniego (+) a czarny do bieguna ujemnego (-).
UWAGA NA WŁAŚCIWĄ POLARYZACJĘ!
JeŜeli wartość napięcia zasilającego przekroczy bezpieczny zakres tzn. napięcie będzie niŜsze od 11V
lub wyŜsze od 28V to na ekranie pracy ładowarki ukaŜe się komunikat alarmowy „INPUT VOLTAGE”.
Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, to naleŜy natychmiast skontrolować źródło zasilania –
sprawdzić czy napięcie zasilania jest prawidłowe! Alarm dźwiękowy wyłączycie naciskając klawisz
ESC.

■ Podłączanie akumulatora do ładowania
Do podłączania przewodów ładowania do kaŜdego kanału słuŜą dwa standardowe gniazdka typu
„banan” o średnicy 4mm z przodu ładowarki (kanał 1 – CH1 z lewej strony a kanał 2 – CH2 z prawej).
Przewód dodatni (+) podłączamy do gniazdka czerwonego a ujemny (-) do gniazdka czarnego.
JeŜeli uruchomicie proces ładowania lub rozładowania w momencie, kiedy na wyjściu nie był jeszcze
podłączony do ładownia akumulator, na ekranie pracy ładowarki zostanie wyświetlony komunikat „NO
BATTERY” i włączy się sygnał dźwiękowy (pipanie). Jeśli podczas ładowania akumulator zostanie
odłączony (lub obwód zostanie przerwany w inny sposób) zobaczymy komunikat „OPEN CIRCUIT”
połączony ze sygnałem dźwiękowym. JeŜeli akumulator podłączycie z odwrotną polaryzacją
natychmiast zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy „REVERSE POLARITY”. Alarm dźwiękowy
wyłączycie naciskając klawisz ESC.
Więcej informacji znajdziecie w punkcie 4.7 „KOMUNIKATY O BŁĘDACH” na stronach 24 i 25.
Aby proces wyrównywania napięć pojedynczych ogniw akumulatora litowego (w trakcie trwania
procesu ładowania lub rozładowywania) przebiegał prawidłowo pamiętajcie o właściwym podłączeniu
(właściwa polaryzacja!) wtyczek przewodów ładowania obsługiwanego akumulatora do gniazdek typu
„banan” (z przodu ładowarki) a wtyczkę złącza serwisowego obsługiwanego akumulatora włączamy do
krytego gniazdka balansera „Balancer▼” równieŜ z przodu ładowarki (8-pinowe kryte gniazdka systemu
JST-EH, symbol strzałki „▼” oznacza biegun „-” złącza).
Do ładowarki dołączone są adaptery z gniazdkami systemu PolyQuest i JST-XH (EasyCopter,
DualSky/Align…) Pełną ofertę adapterów dla róŜnych systemów złączy serwisowych oraz aluminiowe
walizeczki do transportu ładowarek i akcesoriów znajdziecie w firmie MODELEMAX (www.modelemax.pl)
przedstawiciela firmy RCM Pelikan w Polsce.
JeŜeli podłączycie TYLKO przewód ładowania a nie przyłączycie wtyczki złącza serwisowego do
krytego gniazdka balansera, ładowarka będzie ładowała akumulatory bez wyrównywania napięć
pojedynczych ogniw.
Jeśli przyłączycie TYLKO wtyczkę złącza serwisowego obsługiwanego akumulatora do krytego
gniazdka balansera, bez podłączenia przewodów ładowania to akumulator nie będzie ładowany.
© 2010 Ludomir Rogalski
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4. EKSPLOATACJA ŁADOWARKI
Po podłączeniu do źródła zasilania na ekranie pracy ładowarki wyświetlony zostanie komunikat
powitalny: „RAYTRONIC C60 RCM PELIKAN”. W rządku dolnym będzie wyświetlany napis
< USER NAME…> - w MENU SYSTEMOWYM (patrz rozdział 4.6.5 str.22) moŜna wpisać np. imię
uŜytkownika ładowarki.

RAYTRONIC C60
RCM PELIKAN

< USER NAME… >

< INPUT POWER SETTING >
->VOLTAGE
CURRENT
1OUTPUT RATE
2OUTPUT RATE

: 12.0V
: 20.0A
: 50%
: 50%

Potem ukaŜe się wstępne menu ustawiania wartości napięcia zasilania i mocy pobieranej przez
ładowarkę „INPUT POWER SETTING”. Teraz naleŜy ustawić napięcie źródła zasilania, maksymalne
obciąŜenie prądowe (prąd ciągły) i podział obciąŜenia między kanały ładowarki (kanał 1 – „1 OUTPUT
RATE” , kanał 2 – „2 OUTPUT RATE”). Zapewni to bezpieczne zasilanie ładowarki ze źródła
dostarczającego prąd mniejszy od 40A bez niebezpieczeństwa jego przekroczenia i optymalny podział
poboru mocy między kanały ładowarki w zaleŜności od wymaganej mocy wyjściowej.
Poszczególne rządki menu moŜecie przeglądać przy pomocy klawiszy „+” i „-”, wywołany rządek
oznaczony jest strzałką ( -> ) po lewej stronie ekranu.
Klawiszem ENTER otwieramy właściwy parametr a jego wymaganą wartość ustawiamy klawiszami „+”
lub „-”, następnie wybraną wartość potwierdzamy i programujemy naciśnięciem klawisza ENTER.
Po ustawieniu i zaprogramowaniu wszystkich parametrów naciśnięciem klawisza ESC przechodzimy do
menu pracy ładowarki.

4.1 Menu pracy ładowarki
Ekran podzielony jest na dwie połówki. Górna przedstawia menu kanału 1 (CH1) a połówka dolna
menu kanału 2 (CH2). Kanał, który został wybrany w celu ustawiania wartości wybranych parametrów
ma tekst menu w kolorze granatowym na jasnoniebieskim tle, natomiast menu kanału drugiego
przedstawione jest inwersyjnie.
Między kanałami moŜna w kaŜdej chwili przechodzić naciskając klawisz CH.

Wybrany kanał 1

Wybrany kanał 2

->11] LiPo
3S
2200mAh
STORE MODE START
CHG.
: 2.1A
4.2V/C
DCHG.
: 10.0A
3.0V/C
->0] NiMH
6S
3300mAh
CYCLE
: C->D
1X 10m
CHG.
: 3.3A
5mV/C
DCHG.
: 5.0A
0.8V/C

->11] LiPo
3S
2200mAh
STORE MODE START
CHG.
: 2.1A
4.2V/C
DCHG.
: 10.0A
3.0V/C
->0] NiMH
6S
3300mAh
CYCLE
: C->D
1X 10m
CHG.
: 3.3A
5mV/C
DCHG.
: 5.0A
0.8V/C

© 2010 Ludomir Rogalski
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4.2 Struktura menu ładowarki

Mode

Nacisnąć i przytrzymać klawisz MODE,
potem podłączyć zasilanie (Power – ON)

System Menu
Menu systemowe
->LCD CONTRAST: 10
LCD BACKLIT : ON

RAYTRONIC C60
RCM PELIKAN

<

ESC

>

ABCDEFGHIJKLMNOPQ
RSTUVWXYZ abcdefg
hIjkmnoprstuvwx
yz 0123456789 -.’

< USER NAME… >

Schemat przedstawia strukturę menu ładowarki RAYTRONIC C60
Uwzględniono równieŜ klawisze słuŜące do poruszania się między
stronami menu.

< INPUT POWER SETTING >
->VOLTAGE
CURRENT
1OUTPUT RATE
2OUTPUT RATE

: 12.0V
: 20.0A
: 50%
: 50%

ESC

User Set
Ustawienia uŜytkowe

Memory Set
Pamięci programów
-> 11]LiPo 3S 2200mAh
STORE MODE START
CHG :
2.1A 4.20V/C
DCHG : 10.0A 3.0V/C
-> 0] NiMH 6S
CYCLE : C->D
CHG
: 3.3A
DCHG : 5.0A

3300mAh
1X 10m
5mV/C
0.8V/C

Mode

ESC

-> TEMP. MODE :
BUTTON SOUND :
FINISH SOUND :
MELODY
:
-> 0] NiMH 6S
CYCLE : C->D
CHG
: 3.3A
DCHG : 5.0A

°C
ON
5sec
1

3300mAh
1X 10m
5mV/C
0.8V/C

Data View
Ekran informacyjny
Mode

ESC

-> INPUT VOLT: 13.200V
OUTPUT VOLT: 11.123V
BAT. TEMP. : No. Sens
PEAK TEMP. : 0.0°C
->0] NiMH 6S
CYCLE : C->D
CHG
: 3.3A
DCHG : 5.0A

3300mAh
1X 10m
5mV/C
0.8V/C

Mode

ESC

[1]CAPACITY VOLTAGE
C: 0mAh
0.000V
D: 0mAh
0.000V
->0] NiMH 6S
CYCLE : C->D
CHG
: 3.3A
DCHG : 5.0A

+

+

-

-

-> CUT. TEMPER.: 55°C
MAX. CAPACITY : 120%
SAFETY TIMER : 120min
CHARGE RATE : 2C
-> 0] NiMH 6S
CYCLE : C->D
CHG
: 3.3A
DCHG : 5.0A

3300mAh
1X 10m
5mV/C
0.8V/C

Naciśnięciem klawisza
„+” lub „-” moŜecie
przeglądać między danymi
cyklu

Balancer View
Ekran balansera

Cycle View
Formowanie

3300mAh
1X 10m
5mV/C
0.8V/C

Mode

ESC

3S=11.845V 1S1 :3.944V
3 3.95V
1 3.94V
++
8mV
->0] NiMH 6S
CYCLE : C->D
CHG
: 3.3A
DCHG : 5.0A

Naciśnięciem
klawisza „+” lub „-”
przeglądacie
poszczególne ogniwa

3300mAh
1X 10m
5mV/C
0.8V/C

+

-

[2]CAPACITY VOLTAGE
C: 0mAh
0.000V
D: 0mAh
0.000V

3S=11.845V 1S3 :3.944V
3 3.95V
1 3.94V
++
8mV

->0] NiMH 6S
CYCLE : C->D
CHG
: 3.3A
DCHG : 5.0A

->0] NiMH 6S
CYCLE : C->D
CHG
: 3.3A
DCHG : 5.0A

3300mAh
1X 10m
5mV/C
0.8V/C

3300mAh
1X 10m
5mV/C
0.8V/C

+

-> TCS CAPACITY : 100%
TCS END ACT : CONTI.

-> 0] NiMH 6S
CYCLE : C->D
CHG
: 3.3A
DCHG : 5.0A

3300mAh
1X 10m
5mV/C
0.8V/C

© 2010 Ludomir Rogalski

Kiedykolwiek po lewej stronie ekranu przedstawiony będzie symbol strzałki
to moŜecie naciśnięciem klawisza „+” lub „-” przeglądać poszczególne rządki
menu. Naciśnięciem klawisza ENTER aktywujecie pole parametru przezna –
czonego do ustawiania w wybranym rządku. Wartość parametru moŜecie
zmieniać klawiszami „+” i „-”, ponownym naciśnięciem klawisza ENTER
ustawioną wartość zaprogramujecie. JeŜeli w rządku jest więcej parametrów,
które będziecie ustawiać lub zmieniać to tym naciśnięciem klawisza ENTER
otworzycie kolejne pole do ustawiania. Na wybór następnego rządka
moŜecie powrócić w dowolnym momencie naciskając klawisz ESC lub
naciśnięciem klawisza ENTER po ustawieniu i zaprogramowaniu wszystkich
parametrów w rządku.
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4.2.1 Menu pamięci programów (Memory Set)
Pamięć programów jest najwaŜniejszym menu ładowarki. SłuŜy do programowania danych o para metrach ładowania, rozładowania i funkcji zapewniających bezpieczeństwo. Z tego menu uruchamia się
ładowanie własne, rozładowanie, formowanie i ładowanie akumulatorów przeznaczonych do dłuŜszego
przechowywania.

Typ akumulatora (Li-Pol)

Liczba ogniw akumulatora (3S)

Numer pamięci (11)

Rządek wybrany
do ustawiania (->)

->11] LiPo
3S 2200mAh
STORE MODE START
CHG.
: 2.1A
4.2V/C
DCHG.
: 10.0A 3.0V/C
0] NiMH
6S
3300mAh
CYCLE
: C-> D 1X 10m
CHG.
: 3.3A
5mV/C
DCHG.
: 5.0A
0.8V/C

Pojemność akumulatora
(2200mAh)

Aby przypisać wybrane parametry dla określonego akumulatora musicie umieścić strzałkę kursora
z lewej strony pierwszego rządka i otworzyć pole numeru do wyboru pamięci naciskając klawisz
ENTER (wartość parametru będzie podświetlona). Klawiszami „+” i „-” moŜecie wybrać jedną z pamięci
od 0 do 19. W ustawieniach domyślnych (fabrycznych) zaprogramowane zostały typowe parametry dla
róŜnych typów akumulatorów. Parametry te moŜecie dowolnie zmieniać wg potrzeby.
Kolejnym naciśnięciem klawisza ENTER przejdziecie na pole ustawiania typu akumulatora. Typ
obsługiwanego akumulatora moŜecie zmieniać klawiszami „+” lub „-”.
Do dyspozycji macie następujące typy akumulatorów:

NiCd
NiMH
Li – Pol
Li – Ion
Li – Fe
Pb

niklowo - kadmowe (1,2V/ogniwo)
niklowo – metaliczno - wodorkowe (1,2V/ogniwo)
litowo - polimerowe (3,7V/ogniwo)
litowo - jonowe (3,6V/ogniwo)
litowo - Ŝelazowe (3,3V/ogniwo)
ołowiowe (2V/ogniwo)

Kolejnym naciśnięciem klawisza ENTER przejdziecie na pole ustawiania liczby ogniw akumulatora.
Wymaganą liczbę ogniw ustawiamy klawiszami „+” lub „-”. Jeśli nie znacie (lub nie jesteście pewni)
liczby ogniw Waszego akumulatora to wystarczy podzielić całkowitą wartość napięcia znamionowego
obsługiwanego akumulatora przez wartość napięcia jednego ogniwa.
Kolejnym naciśnięciem klawisza ENTER przejdziecie na pole ustawiania pojemności znamionowej
obsługiwanego akumulatora. Po ustawieniu ( klawiszami „+” i „-”) i naciśnięciu klawisza ENTER
ustawianie wartości parametrów w pierwszym rządku zakończono.
Naciśnięciem klawisza „-” (jeŜeli Ŝaden z parametrów nie jest podświetlony) przesuniecie strzałkę
kursora o rządek w dół.

© 2010 Ludomir Rogalski
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4.2.2 Menu pamięci programów dla akumulatorów litowych
Jeśli wywołacie jeden z typów akumulatorów litowych to do dyspozycji macie wszystkie funkcje
opisane w bieŜącym rozdziale instrukcji. 2 i 3 strona menu dostępna jest po przesunięciu strzałki
kursora do dołu.
Przechowywanie
ładowanie/rozładowanie
Rozładowanie
Zakończenie procesu
ładowania po osiągnięciu
zadanej XX% pojemności
Maksymalny prąd
ładowania
TCS (zadana pojemność)
LIMITER

->11] LiPo 3S 2200mAh
STORE MODE START
CHG.
: 2.1A
4.2V/C
DCHG.
: 10.0A
3.0V/C

Str. 1

->CUT. TEMPER. : 55°C
MAX. CAPACITY : 120%
SAFETY TIMER
: 120min
CHARGE RATE
:
2C

Str. 2

->TCS CAPACITY :
90%
TCS END ACT
: CONTI.

Str. 3

Ładowanie
Maksymalna temperatura

Przerwanie procesu
ładowania po upływie
zadanego czasu
Czynność ładowarki po
osiągnięciu progu
zadanej pojemności TCS

● CHG – ŁADOWANIE (CHARGE).
W rządku tym moŜecie ustawiać prąd ładowania i maksymalne napięcie końcowe (na ogniwo) – po
naciśnięciu klawisza ENTER, po wyborze pola parametru jego wartość moŜecie ustawiać (zmieniać)
klawiszami „+” i „-”. W ustawieniach domyślnych prąd ładowania dla akumulatorów litowych
zaprogramowany jest na 1C, ale wartość tą moŜecie dowolnie zmieniać w zakresie 0,1 do 20A.
Ze względu na zachowanie bezpieczeństwa, maksymalny prąd ładowania akumulatorów litowych
ograniczono do 2C – ustawienia domyślne funkcji CHARGE RATE. JeŜeli chcecie ładować prądem
większym od 2C, to przed ustawianiem wartość prądu ładowania musicie zmienić ustawienia
funkcji CHARGE RATE.
Maksymalne końcowe napięcie ładowania dla ogniw litowych jest zdecydowanie określone (Li - Pol
= 4,2V, Li – Ion = 4,1V i dla Li – Fe = 3,6V), ale w zimie ( ze względu na relatywne znaczenie temperatury) zalecamy ładować akumulatory, zwłaszcza Li-Pol programem dla ogniw Li-Ion (z końcowym
napięciem 4,1V/ogniwo). Stosowanie tego programu moŜe znacznie przedłuŜyć Ŝywotność
akumulatorów Li-Pol.
Ładowanie powinno odbywać się w zakresie temperatur określonym w specyfikacji
akumulatorów!
Do chwili, kiedy strzałka kursora znajduje się z lewej strony rządka, przy literkach „CHG” to
naciśnięciem i przytrzymaniem w czasie dłuŜszym od 2 sekund klawisza ENTER uruchomicie proces
ładowania.

● DCHG – ROZŁADOWANIE (DISCHARGE).
W tym rządku moŜecie ustawiać prąd rozładowania i minimalne napięcie końcowe (na ogniwo). Do
momentu, kiedy strzałka kursora znajduje się z lewej strony rządka, przy literkach „DCHG” to
naciśnięciem i przytrzymaniem w czasie dłuŜszym od 2 sekund klawisza ENTER uruchomicie proces
rozładowania.

● STORE MODE START
– uruchamianie procesu (ładowania/rozładowania) przygotowującego akumulatory litowe
do dłuŜszego przechowywania.
Akumulatorów litowych nie zalecamy (zwłaszcza przy niskich temperaturach) przechowywać przez
dłuŜszy czas w stanie pełnego naładowania lub rozładowania.
W trybie przechowywania ładowarka naładuje lub rozładuje obsługiwany akumulator litowy do
poziomu 60% pełnej pojemności – przedłuŜy to znacznie Ŝywotność Waszych akumulatorów.
© 2010 Ludomir Rogalski
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● CUT. TEMPER – Zabezpieczenie termiczne (Cut-off Temperature).
Zewnętrzny czujnik temperatury (po przyłączeniu do ładowarki – kryte gniazdka „TEMP”) umoŜliwia
monitorowanie temperatury obsługiwanego akumulatora. Przekroczenie zaprogramowanej
maksymalnej temperatury obsługiwanego akumulatora spowoduje natychmiastowe przerwanie
procesu ładowania/rozładowania. Maksymalna dopuszczalna temperatura dla ogniw NiCd/NiMH
podczas trwania procesu ładowania/rozładowania to 40 - 45°C. Temperatur ę moŜecie programować
w zakresie 10 - 65°C z rozdzielczo ścią 1°C.

● MAX. CAPACITY – Maksymalna pojemność obsługiwanego akumulatora
Zaprogramowanie określonej, maksymalnej pojemności obsługiwanego akumulatora umoŜliwi
automatyczne przerwanie procesu ładowania po osiągnięciu zadanej (w %) pojemności. Wspaniałe
zabezpieczenie w przypadku, kiedy automatyka ładowarki z róŜnych przyczyn nie była w stanie
zakończyć procesu ładowania. Pojemność maksymalną moŜecie ustawiać w zakresie 10 – 120%
pojemności znamionowej akumulatora z rozdzielczością 10%. Funkcję moŜecie wyłączyć (OFF).

● SAFETY TIMER - Zegar bezpieczeństwa
Zegar bezpieczeństwa zapewnia automatyczne przerwanie procesu ładowania, jeŜeli został przekroczony
ustawiony interwał czasowy ładowania. Ustawiamy w zakresie 20 do 300 minut
z rozdzielczością 10 minut. Zegar bezpieczeństwa moŜna równieŜ wyłączyć całkowicie (OFF).

● CHARGE RATE – Maksymalny prąd ładowania.
Funkcja ta umoŜliwia ustawianie maksymalnej wartości prądu ładowania dla określonego typu
ogniw. W ustawieniach domyślnych maksymalna wartość prądu ładowania została zaprogramowana na
2C. Najnowsze typy akumulatorów litowych moŜna ładować prądem do 6C (6 x liczbowa wartość
pojemności znamionowej). Ustawienie wyŜszej wartości prądu ładowania w funkcji CHARGE RATE
pozwoli na ustawianie wyŜszej wartości prądu ładowania w rządku CHG.

● TCS CAPACITY - LIMITER. Zadana pojemność obsługiwanego akumulatora
(TERMINAL CAPACITY SELECTION).
Funkcja TCS umoŜliwia uŜytkownikowi zaprogramowanie określonej pojemności obsługiwanego
akumulatora (limiter pojemności), po osiągnięciu której ładowarka wygeneruje sygnał dźwiękowy lub
zakończy proces ładowania. Akumulatory litowe ładowane są metodą „stały prąd/stałe napięcie”
(„CC - CV”) aŜ do osiągnięcia pełnej pojemności. Po fazie szybkiego ładowania ( nowoczesne
akumulatory litowe moŜna ładować prądem do 6C - G2 RAY GOLD) następuje faza ładowania „stałym
napięciem”, w trakcie której prąd ładowania jest stopniowo ograniczany aŜ do momentu pełnego
naładowania. Faza ta moŜe trwać o wiele dłuŜej w porównaniu z fazą ładowania „stałym prądem”.
Funkcja TCS informuje uŜytkownika, Ŝe do obsługiwanego akumulatora dodany został
zaprogramowany ładunek. UŜytkownik preferujący szybkie ładowanie moŜe przerwać proces ładowania
w momencie, kiedy do akumulatora został dodany ładunek o określonej wielkości (zadana pojemność
w %) i np. szybko wykonać kolejny lot…

● TCS END ACT – Czynność ładowarki po osiągnięciu progu zadanej pojemności (TCS
End Action). Teraz moŜecie wybrać czynność, jaką podejmie ładowarka po osiągnięciu (przez
obsługiwany akumulator) progu zadanej pojemności ustawionej w funkcji TCS CAPACITY. Ładowarka
moŜe zasygnalizować (sygnałem akustycznym) to zdarzenie i kontynuować proces ładowania
(ustawcie „CONTI.”) lub zakończy proces ładowania (ustawcie „STOP”).

4.2.3 Menu pamięci programów dla akumulatorów NiCd i NiMH
Funkcje zawarte w menu dla akumulatorów NiCd i NiMH są zgodne, menu róŜni się tylko zakresem
ustawiania niektórych parametrów.

● CHG – ŁADOWANIE (CHARGE)
W rządku tym moŜecie ustawiać prąd ładowania i czułość detekcji delta-peak. Po naciśnięciu
klawisza ENTER, po wyborze pola parametru jego wartość moŜecie ustawiać (zmieniać) klawiszami „+”
i „-”. Prąd ładowania moŜecie ustawiać w zakresie 0,1 do 20A z rozdzielczością 0,1A.
Najpopularniejszą metodą zakończenia procesu ładowania akumulatorów NiCd i NiMH jest wykrycie
spadku napięcia - ∆U (minus delta-peak).
© 2010 Ludomir Rogalski
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Automatyka ładowarki monitoruje napięcie obsługiwanego akumulatora, które w trakcie trwania procesu
ładowania rośnie. Gdy akumulator jest bliski pełnego naładowania jego temperatura gwałtownie rośnie
a napięcie dość gwałtownie zaczyna spadać – jeŜeli ten spadek (niewielki) napięcia przekroczy
zaprogramowaną wartość to proces ładowania zostanie automatycznie zakończony. Czułość detekcji
delta-peak moŜna ustawiać w zakresie 0,3 – 25mV/ogniwo z rozdzielczością 1mV/ogniwo. Ustawienia
domyślne (fabryczne) to 5mV/ogniwo dla akumulatorów NiMH i 8mV/ogniwo dla akumulatorów NiCd.
JeŜeli dla akumulatorów NiMH ustawicie czułość detekcji na „0” to na ekranie ładowarki
w miejscu zaprogramowanej wartości zostanie wyświetlony napis „ZEROpk” – oznacza to, Ŝe proces
ładowania zostanie zakończony przy najmniejszym spadku napięcia obsługiwanego akumulatora
podczas ładowania.
Jeśli kursor (strzałka) znajduje się z lewej strony rządka obok literek CHG, to naciskając i przytrzymując
(w czasie dłuŜszym od 2 sekund) klawisz ENTER uruchomicie proces ładowania (patrz strona 17).
Zaprogramowana wartość prądu ładowania będzie zignorowana, jeśli uruchomicie tryb
AUTOMATIC (patrz strona 17).

->11] NiMH 6S 3300mAh
CYCLE
: C->D 1x 10m
CHG.
: 3.3A
5mV/C
DCHG.
: 10.0A
0.8V/C

Formowanie

Str. 1

Rozładowanie
Zakończenie procesu
ładowania po osiągnięciu
zadanej XX% pojemności

->CUT.TEMPER.
MAX. CAPACITY
PEAK DELAY
TRI CURRENT

:
:
:
:

Str. 2

Ładowanie
podtrzymujące

55°C
150%
3min
100mA

->SAFETY TIMER : 120min

Ładowanie

Maksymalna temperatura
Próg opóźnienia
zaprogramowany na X
minut

Str. 3

Przerwanie procesu
ładowania po osiągnięciu
zadanego czasu

● DCHG – ROZŁADOWANIE (DISCHARGE).
W rządku tym moŜecie ustawiać prąd rozładowania i minimalne napięcie końcowe (na ogniwo).
Wartość prądu rozładowania moŜecie ustawiać w zakresie 0,1 do 10A z rozdzielczością 0,1A. Końcowe
napięcie rozładowania moŜecie ustawiać w zakresie 0,1 do 1,1V/ogniwo. Ustawienia domyślne dla
akumulatorów NiCd/NiMH zostały zaprogramowane na 0,8V/ogniwo. Do momentu, kiedy strzałka
kursora znajduje się z lewej strony rządka obok literek DCHG, to naciśnięciem i przytrzymaniem
w czasie dłuŜszym od 2 sekund klawisza ENTER uruchomicie proces rozładowania.
Zaprogramowana wartość prądu rozładowania będzie zignorowana, jeśli uruchomicie
automatyczny tryb rozładowania (AUTOMATIC) (patrz strona 19).

● CYCLE – FORMOWANIE
W trybie formowania obsługiwane akumulatory są cyklicznie ładowane i rozładowane - moŜecie
ustawiać kolejność faz w cyklu ładowanie/rozładowanie, liczbę cykli (1 – 10x) i przerwę między fazami
cyklu (1 – 30 minut). W zaleŜności od potrzeby moŜecie uruchamiać cykl rozładowanie/ ładowanie
(D>C) lub ładowanie/rozładowanie (C>D).
W cyklu pracy ładowarki uwzględniane będą automatyczne ustawienia wartości prądu
rozładowania i ładowania. Do momentu, kiedy strzałka kursora znajduje się z lewej strony rządka
obok literek CYCLE, to naciśnięciem i przytrzymaniem w czasie dłuŜszym od 2 sekund klawisza
ENTER uruchomicie proces formowania.
© 2010 Ludomir Rogalski
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● CUT. TEMPER – Zabezpieczenie termiczne (Cut-off Temperature).
Zewnętrzny czujnik temperatury (po przyłączeniu do ładowarki – kryte gniazdka „TEMP”) umoŜliwia
monitorowanie temperatury obsługiwanego akumulatora. Przekroczenie zaprogramowanej
maksymalnej temperatury obsługiwanego akumulatora spowoduje natychmiastowe przerwanie
procesu ładowania/rozładowania. Temperaturę moŜecie programować w zakresie 10 - 65°C
z rozdzielczością 1°C.

● MAX. CAPACITY – Maksymalna pojemność obsługiwanego akumulatora
Zaprogramowanie określonej maksymalnej pojemności obsługiwanego akumulatora umoŜliwi
automatyczne przerwanie procesu ładowania po osiągnięciu zadanej (w %) pojemności. Wspaniałe
zabezpieczenie w przypadku, kiedy automatyka ładowarki z róŜnych przyczyn nie była w stanie
zakończyć procesu ładowania. Pojemność maksymalną moŜecie ustawiać w zakresie 10 – 150%
pojemności znamionowej akumulatora z rozdzielczością 10%.

● PEAK DELAY – Opóźnienie początku detekcji delta-peak
Podczas ładowania akumulatorów NiCd/NiMH automatyka delta–peak monitoruje proces
i kontroluje, czy w czasie przerwy pomiarowej nie nastąpił spadek napięcia (np. o 12mV/ogniwo dla
akumulatora NiCd) poniŜej napięcia szczytowego. W niektórych akumulatorach (odnosi się to przede
wszystkim do akumulatorów uŜywanych od dłuŜszego czasu i częściej ogniw NiMH) moŜe dojść do
spadku napięcia zaraz po uruchomieniu procesu ładowania (delta-peak o charakterze falowym)
i dlatego macie moŜliwość ustawiania początkowej przerwy (opóźnienia) w zakresie 1 do 20 minut
(z rozdzielczością 1 minuta), w trakcie której automatyka delta-peak nie jest aktywna. W ustawieniach
domyślnych próg opóźnienia zaprogramowano na 3 minuty.
Uwaga na ustawianie zbyt duŜego opóźnienia – moŜe to być bardzo niebezpieczne
w przypadku, kiedy będziecie chcieli przez pomyłkę ładować akumulator naładowany juŜ
wcześniej!

● TRI. CURRENT – ładowanie podtrzymujące (Trickle Current)
Przy ładowaniu akumulatorów NiCd i NiMH niekiedy zaleca się stosowanie ładowania pod trzymującego, które po zakończeniu normalnego, szybkiego ładowania wyrównuje ubytek pojemności
akumulatora w następstwie samowyładowania. Zalecana wartość prądu podtrzymującego to 0,05 do
0,1C. Wartość prądu podtrzymującego moŜecie ustawiać w zakresie WYŁĄCZONO (OFF) do 500mA
z rozdzielczością 50mA. Podczas ładowania w trybie AUTOMATIC będzie to wartość 0,05C.

● SAFETY TIMER – Zegar bezpieczeństwa
Zegar bezpieczeństwa zapewnia automatyczne przerwanie procesu ładowania, jeŜeli został przekroczony
ustawiony interwał czasowy ładowania. Ustawiamy w zakresie 20 do 300 minut
z rozdzielczością 10 minut. Zegar bezpieczeństwa moŜna równieŜ wyłączyć (OFF).

4.2.4 Menu pamięci programów dla akumulatorów Pb
Funkcje zawarte w menu dla akumulatorów Pb są w zasadzie zgodne z funkcjami dla akumulatorów
litowych. Końcowe napięcie ładowania (2,3V/ogniwo) i rozładowania (1,8V/ogniwo) zostały
zaprogramowane przez producenta i nie moŜna ich zmieniać.
->11] Pb

Rozładowanie

Zakończenie procesu
ładowania po osiągnięciu
zadanej XXX% pojemności

© 2010 Ludomir Rogalski

CHG.
DCHG.

6S

7.0Ah

Str. 1
:
:

0.7A
5.0A

->CUT.TEMPER.
MAX.CAPACITY
SAFETY TIMER

:
:
:

Str. 2

2.3V/C
1.8V/C

Ładowanie

45°C
120%
120min

Maksymalna temperatura
Zakończyć proces ładowania
po upływie zadanego czasu
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● CHG – ŁADOWANIE (CHARGE).
W rządku tym moŜecie ustawiać wartość prądu ładowania w zakresie 0,1A do 20A.

● DCHG – ROZŁADOWANIE (DISCHARGE).
W rządku tym moŜecie ustawiać wartość prądu rozładowania w zakresie 0,1A do 10A.

● CUT. TEMPER – Zabezpieczenie termiczne (Cut-off Temperature).
Zewnętrzny czujnik temperatury (po przyłączeniu do ładowarki – kryte gniazdka „TEMP”) umoŜliwia
monitorowanie temperatury obsługiwanego akumulatora. Przekroczenie zaprogramowanej
maksymalnej temperatury obsługiwanego akumulatora spowoduje natychmiastowe przerwanie procesu
ładowania/rozładowania.
Temperaturę moŜecie programować w zakresie 10 - 65°C z rozdzielczo ścią 1°C.

● MAX. CAPACITY – Maksymalna pojemność obsługiwanego akumulatora
Zaprogramowanie określonej maksymalnej pojemności obsługiwanego akumulatora umoŜliwi
automatyczne przerwanie procesu ładowania po osiągnięciu zadanej (w %) pojemności. Wspaniałe
zabezpieczenie w przypadku, kiedy automatyka ładowarki z róŜnych przyczyn nie była w stanie
zakończyć procesu ładowania. Pojemność maksymalną moŜecie ustawiać w zakresie 10 – 120%
pojemności znamionowej akumulatora z rozdzielczością 10%.

● SAFETY TIMER – Zegar bezpieczeństwa
Zegar bezpieczeństwa zapewnia automatyczne przerwanie procesu ładowania, jeŜeli został przekroczony
ustawiony interwał czasowy ładowania. Ustawiamy w zakresie 20 do 300 minut
z rozdzielczością 10 minut. Zegar bezpieczeństwa moŜna równieŜ wyłączyć (OFF).

4.3 ŁADOWANIE
Jeśli kursor (strzałka) znajduje się z lewej strony rządka przy literkach CHG, wybierzcie wymaganą
wartość prądu ładowania, maksymalne napięcie końcowe (na ogniwo) lub czułość detekcji delta – peak
(tylko dla ogniw NiCd/NiMH), potem naciskając i przytrzymując (w czasie dłuŜszym od 2 sekund)
klawisz ENTER uruchomicie proces ładowania.

• UWAGA! Zwracajcie maksymalną uwagę na właściwe ustawienie wartości prądu ładowania,
napięcia nominalnego, liczby ogniw akumulatora i ogólnie na obsługę ładowarki! JeŜeli tego nie
uczynicie grozi niebezpieczeństwo powaŜnego uszkodzenia akumulatorów, które moŜe
zakończyć się eksplozją i poŜarem ogniw !!!
• UWAGA! JeŜeli parametry (napięcia) pojedynczych ogniw z róŜnych przyczyn znacznie róŜnią się od siebie,
a balanser nie zawsze zdolny jest je wyrównać podczas jednego procesu ładowania to zalecamy: ogniwa
naładujecie prądem 1C a jeŜeli napięcie pojedynczych ogniw przy wejściu do fazy ładowania stałym
napięciem będą róŜnić się o więcej niŜ 0,10-0,20V to musicie wykonać jeden lub więcej cykli powolnego
ładowania prądem max 0,5C lub 0,5A (zgodnie z tym, co nastąpiło wcześniej). A jeśli po tym napięcia ogniw
nie zostały wyrównane to naleŜy takie akumulatory wyłączyć z uŜytkowania!
• Nie wystawiajcie akumulatorów na działanie ognia, wysokich temperatur, wody i wilgoci!
• Nie pozostawiajcie akumulatorów w pobliŜu metalowych przedmiotów, które mogą uszkodzić delikatną,
aluminiową obudowę ogniwa lub przypadkowo zewrzeć złącza – jeŜeli nie zostały właściwie zaizolowane!
• UWAGA!!! Wzajemne zwarcie złączy przewodów prądowych akumulatorów litowych spowoduje totalne
zniszczenie ogniw – niebezpieczeństwo wybuchu i poŜaru!
• Akumulatorów Li-Pol i Li-Ion nie naleŜy ładować prądem większym od 1C!
• UŜytkowanie zdeformowanych lub w inny sposób (mechaniczny) uszkodzonych ogniw grozi poŜarem! Jeśli
nawet jedno ogniwo w pakiecie ma uszkodzoną lub zdeformowaną bardzo delikatną obudowę z folii
aluminiowej naleŜy natychmiast zaprzestać uŜytkowania takiego akumulatora!!!
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4.3.1 ŁADOWANIE AKUMULATORÓW LITOWYCH
Schemat przedstawia sposób poruszania się po właściwym menu , które ukaŜe się po uruchomieniu
procesu ładowania akumulatora litowego 2s (7,4V) 2200mAh podłączonego do wyjścia kanału 1, prąd
ładowania 2,2A (1C).
Naciskając i przytrzymując
(dłuŜej od 2 sek.) klawisz
ENTER uruchomicie
proces ładowania

Naciskając i przytrzymując
(dłuŜej od 2 sek.) klawisz
ENTER uruchomicie
proces ładowania
Kontrola akumulatora

11]LiPo

2S

11]LiPo
CHG

2200mAh

STORE MODE START

->CHG
:
:
DCHG
-> 0]NiMH
CYCLE :
CHG
:
DCHG :

2.2A
10.0A
6S
C>D
3.3A
5.0A

4.2V/C
3.0V/C
3300mAh
1 X10m
5mV/C
0.8V/C

C-TCS :
15%
CAPACITY
:
VOLTAGE
:
CURRENT
:
-> 0]NiMH
6S
CYCLE : C->D
CHG
: 3.3A
DCHG : 5.0A

0:00:12
10mAh
7.612V
2.20A
3300mAh
1 X10m
5mV/C
0.8V/C

ENTER

Mode

ESC

:

2S
2200mAh
2.2A
4.2V/C

CHARGE < CV-CC >
-> 0]NiMH
6S
3300mAh
CYCLE : C->D 1 X10m
CHG
: 3.3A
5mV/C
0.8V/C
DCHG : 5.0A

C-TCS :
15%
INPUT VOLT :
PEAK VOLT :
AVG.VOLT
:
-> 0]NiMH
6S
CYCLE : C->D
CHG
: 3.3A
DCHG : 5.0A

0:01:25
14.222V
7.612V
0.000V
3300mAh
1 X10m
5mV/C
0.8V/C

Naciskając klawisz „+” lub
„-” wybierzecie numer
ogniwa z informacją o
wartości napięcia

[LiPo] CHARGE

ENTER

Mode

ESC

***BATTERY***
***CHECK***
-> 0]NiMH
6S
3300mAh
CYCLE : C->D 1 X10m
CHG
: 3.3A
5mV/C
0.8V/C
DCHG : 5.0A

C-TCS :
15%
BAT. TEMP.
:
PEAK TEMP. :
BATTERY RES :
-> 0]NiMH
6S
CYCLE : C->D
CHG
: 3.3A
DCHG : 5.0A

0:02:59
22.1°C
22.1°C
30mΩ
3300mAh
1 X10m
5mV/C
0.8V/C

2S=7.687V
23.84V
13.84V

Mode

ESC

-> 0]NiMH
CYCLE :
CHG
:
DCHG :

1S=3.845V

6S
C->D
3.3A
5.0A

++
5mV
3300mAh
1 X10m
5mV/C
0.8V/C

ESC

Naciskając i przytrzymując (dłuŜej od
2 sek.) klawisz ESC moŜecie przerwać
proces ładowania

1

Jeśli kursor (strzałka) znajduje się z lewej strony rządka przy literkach CHG, skontrolujcie ustawioną
wartość prądu ładowania i maksymalne napięcie na ogniwo - potem naciskając i przytrzymując
(w czasie dłuŜszym od 2 sekund) klawisz ENTER moŜecie uruchomić proces ładowania.
Na ekranie zostanie przedstawione menu wyboru metody ładowania. PoniewaŜ dla akumulatorów
litowych mamy do dyspozycji tylko jeden typ ładowania („stały prąd/stałe napięcie”, „CV-CC”)
skontrolujcie jeszcze raz ustawienia parametrów obsługiwanego akumulatora i procesu ładowania
w dwóch pierwszych rządkach menu, potem naciskając i przytrzymując (w czasie dłuŜszym od 2
sekund) klawisz ENTER uruchomicie ładowanie własne. Na ekranie przez moment ukaŜe się
komunikat, czy złącze serwisowe obsługiwanego akumulatora przyłączone jest do krytego gniazdka
balansera:

< NOTICE!>
BALANCER CONNECTOR
CONNECTED.

„BALANCER CONNECTOR CONNECTED”

- złącze serwisowe jest przyłączone
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Po chwili na ekranie pracy ładowarki ukaŜe się napis „BATTERY CHECK” sygnalizujący, Ŝe ładowarka
kontroluje akumulator przed uruchomieniem procesu ładowania.
Na schemacie przedstawiono sposób poruszania się między poszczególnymi menu. Klawiszami MODE
lub ESC moŜecie w kaŜdej chwili, w czasie trwania procesu ładowania przeglądać informacje
o przebiegu procesu. Proces ładowania moŜecie przerwać w dowolnej chwili naciskając i przytrzymując
(w czasie dłuŜszym od 2 sekund) klawisz ESC.
Parametry przedstawiane w menu podczas trwania procesu ładowania:
CAPACITY – pojemność (energia dodana)
VOLTAGE – wyjściowe napięcie ładowarki
CURRENT – prąd ładowania
INPUT VOLT – napięcie zasilające ładowarkę
PEAK VOLT – maksymalne napięcie osiągnięte podczas trwania procesu ładowania
AVG.VOLT – średnie napięcie osiągnięte podczas trwania procesu ładowania
BAT. TEMP – temperatura akumulatora
PEAK TEMP – maksymalna temperatura akumulatora osiągnięta podczas trwania procesu ładowania
BATTERY RES – opór wewnętrzny (rezystancja) akumulatora – pomiar rezystancji wewnętrznej
rozpoczyna się w określonym czasie, po uruchomieniu procesu ładowania.

Proces przygotowujący (ładowanie/rozładowanie) akumulatory litowe do dłuŜszego przechowywania.
Po uruchomieniu trybu STORE MODE w pierwszym rządku ekranu pracy ładowarki podświetlony będzie
napis C-STORE, jeŜeli ładowarka ładuje lub D-STORE, jeśli ładowarka rozładuje obsługiwany akumulator
litowy do osiągnięcia 60%.pojemności przechowywania.

PAMIĘTAJCIE! NaleŜy zachować maksymalną uwagę przy
właściwym ustawianiu prądu ładowania, napięcia nominalnego,
liczby ogniw akumulatora i ogólnie podczas obsługi ładowarki!
Niezachowanie naleŜytej ostroŜności grozi niebezpieczeństwem
powaŜnego uszkodzenia obsługiwanego akumulatora a to z kolei
moŜe doprowadzić do eksplozji i poŜaru!

© 2010 Ludomir Rogalski
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4.3.2 ŁADOWANIE AKUMULATORÓW NiCd/NiMH
Schemat przedstawia sposób poruszania się po właściwym menu , które ukaŜe się po uruchomieniu
procesu ładowania sześcioogniwowego akumulatora NiMH (7,2V) 3300mAh podłączonego do wyjścia
kanału 1, prąd ładowania 3,3A (1C).
Naciskając i przytrzymując
(dłuŜej od 2 sek.) klawisz
ENTER uruchomicie
proces ładowania

11] NiMH
CYCLE :
->CHG :
DCHG :

6S
C->D
3.3A
10.0A

3300mAh
1X 10m
5mV/C
0.8V/C

->0] NiMH
CYCLE :
CHG
:
DCHG :

6S
C->D
3.3A
5.0A

3300mAh
1X 10m
5mV/C
0.8V/C

C-NORMAL
0:01:12
CAPACITY : 15mAh
VOLTAGE : 8.212V
CURRENT : 4.10A
->0] NiMH
CYCLE :
CHG
:
DCHG :

6S
C->D
3.3A
5.0A

3300mAh
1X 10m
5mV/C
0.8V/C

Naciskając klawisz + lub –
wybierzcie wymaganą
metodę ładowania

1] NiMH
:
CHG
ENTER

6S
4.5A

CHARGE < NORMAL >
->0] NiMH
6S
3300mAh
CYCLE : C->D
1X 10m
CHG
:
3.3A
5mV/C
DCHG :
5.0A
0.8V/C

ESC

->0] NiMH
CYCLE :
CHG
:
DCHG :

6S
C->D
3.3A
5.0A

[ NiMH ] CHARGE

3000mAh
5mV/C

C-NORMAL
0:04:02
INPUT VOLT : 14.222V
PEAK VOLT : 8.922V
AVG. VOLT : 0.000V

Mode

Naciskając i przytrzymując
(dłuŜej od 2 sek.) klawisz
ENTER uruchomicie
proces ładowania

3300mAh
1X 10m
5mV/C
0.8V/C

ENTER

*** BATTERY ***
*** CHECK ***
->0] NiMH
6S
3300mAh
CYCLE : C->D
1X 10m
CHG
:
3.3A
5mV/C
DCHG :
5.0A
0.8V/C

C-NORMAL
0:05:18
BAT. TEMP.
: 22.1°C
PEAK TEMP. : 22.1°C
BATTERY RES : 100mΩ

Mode

ESC

->0] NiMH
CYCLE :
CHG
:
DCHG :

6S
C->D
3.3A
5.0A

3300mAh
1X 10m
5mV/C
0.8V/C

ESC
Naciskając i przytrzymując
(dłuŜej od 2 sek.) klawisz
ESC proces ładowania
moŜecie przerwać
w dowolnej chwili

Do dyspozycji macie cztery metody ładowania akumulatorów NiCd lub NiMH, po uruchomieniu
procesu ładowania moŜecie wybrać dowolną wg potrzeby:

● TRYB AUTOMATIC
Jest to w pełni automatyczny tryb ładowania, zaprogramowany prąd ładowania będzie ignorowany.
Ładowarka na bieŜąco monitoruje akumulator przerywając co minutę na kilka sekund proces ładowania
a potem ponownie ustala wartość prądu ładowania w ten sposób, aby obsługiwany akumulator dostał
w kaŜdej chwili optymalny prąd ładowania.

● TRYB NORMAL
Ładowarka będzie ładowała akumulator wg zaprogramowanych parametrów, ale co minutę przerwie
proces na 5 sekund, aby dokonać pomiaru napięcia (napięcie akumulatora moŜe być mierzone tylko
wtedy, gdy nie płynie prąd). Gdy w czasie tych przerw zostanie wykryty niewielki spadek napięcia (np.
o 7mV/ogniwo dla akumulatora NiMH) poniŜej napięcia szczytowego ładowarka zakończy proces
ładowania.

● TRYB LINEAR
Zaprogramowana wartość prądu ładowania utrzymywana jest w czasie całego procesu ładowania.
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● TRYB RE-FLEX
Ładowania Re-Flex (niekiedy nazywany „kropelkowym”) przebiega w ten sposób, Ŝe ładowarka
w trakcie trwania procesu ładowania co sekunda, w czasie 4ms rozładowuje akumulator prądem
o wartości czterokrotnie większej od prądu ładowania. Ładowanie metodą Re-Flex pomaga usuwać
mikropęcherzyki elektrolitu z elektrod ogniw akumulatora, tak więc ładowanie jest bardziej efektywne.
JeŜeli zdecydujecie się stosować tryb Re-Flex najpierw upewnijcie się czy producent Waszych
akumulatorów dopuszcza tę metodę ładowania. Krótki impuls rozładowujący akumulator podczas
ładowania nie dopuszcza do powstania tzw. "efektu pamięciowego" nawet przy częstym
doładowywaniu nie w pełni rozładowanego akumulatora NiCd. Ten sposób ładowania wydłuŜa dwu-,
trzykrotnie Ŝywotność akumulatora (ale pamiętajcie, Ŝe niektóre akumulatory NiMH nie mogą być
ładowane tą metodą).
W omawianym przypadku został wybrany tryb „NORMAL”, potem naciśnięciem i przytrzymaniem
(w czasie dłuŜszym od 2 sekund) klawisza ENTER został uruchomiony proces ładowania. Na ekranie
pracy ładowarki został na moment wyświetlony napis „BATTERY CHECK” sygnalizujący, Ŝe ładowarka
kontroluje podłączony do ładowania akumulator a potem nastąpi uruchomienie procesu własnego
(wg zaprogramowanych wymaganych parametrów) ładowania.
Na ekranie pracy ładowarki, w pierwszym rządku literką „C” sygnalizowany jest trwający proces
(„C” czyli CHARGE – ŁADOWANIE) i wybrana metoda ładowania – w naszym przypadku „NORMAL”.
Przy formowaniu zawsze przedstawiona będzie kolejność faz cyklu (np. D->C), podświetlona będzie
literka odpowiadająca aktualnie trwającej fazie cyklu. Dalej w pierwszym rządku numer cyklu (np.”1/2”
- tzn. trwa cykl pierwszy z dwóch zaprogramowanych).
Na schemacie przedstawiono sposób poruszania się między poszczególnymi menu. Klawiszem MODE
lub ESC moŜecie w kaŜdej chwili, w czasie trwania procesu ładowania przeglądać informacje
o przebiegu procesu. Proces ładowania moŜecie przerwać w dowolnej chwili naciskając i przytrzymując
(w czasie dłuŜszym od 2 sekund) klawisz ESC.

Przed uruchomieniem procesu ładowania akumulatorów
NiCd/NiMH pamiętajcie o zaprogramowaniu dodatkowych
zabezpieczeń - przerwanie procesu ładowania po przekroczeniu
zadanej pojemności, temperatury lub czasu…
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4.3.3 ŁADOWANIE AKUMULATORÓW Pb
Menu i procedury uruchamiania procesu ładowania akumulatorów ołowiowych są te same, jak juŜ
wcześniej opisane uruchamianie procesu ładowania akumulatorów litowych, równieŜ metoda ładowania
jest ta sama, czyli „stałym prądem/stałym napięciem” („CV-CC”).

4.4 ROZŁADOWANIE AKUMULATORÓW
Menu i procedury ustawiania parametrów rozładowania podobne są do wcześniej opisanych procedur
ustawiania parametrów ładowania. W przypadku rozładowania akumulatorów NiCd/NiMH do dyspozycji
macie następujące metody rozładowania:

● TRYB AUTOMATIC
Jest to w pełni automatyczny tryb rozładowania, zaprogramowana wartość prądu rozładowania
będzie ignorowana.

● TRYB NORMAL
Obsługiwany akumulator będzie rozładowany wg zaprogramowanych parametrów.

● TRYB LINEAR
Zaprogramowana wartość prądu rozładowania utrzymywana będzie w czasie całego procesu
rozładowania.
Dla akumulatorów litowych i ołowiowych do dyspozycji jest tylko tryb „LINEAR”.

4.5 ZAKOŃCZENIE PROCESU ŁADOWANIA/ROZŁADOWANIA
W chwili, kiedy dojdzie do zakończenia procesu ładowania (lub rozładowania) w wyniku działania
automatyki monitorującej przebieg procesu ładowania lub zadziałania systemów zabezpieczających
( zegar bezpieczeństwa, limiter pojemność i temperatury …) w górnym rządku ekranu pracy ładowarki
miga literka przedstawiająca typ zakończonego procesu („C” – ŁADOWANIE, „D” – ROZŁADOWANIE)
z informacją o metodzie ładowania lub rozładowania („CC – CV”, „NORMAL”, „STORE”…) i wyraz
„END” (koniec procesu) z informacją o przyczynie zakończenia lub przerwania procesu:
DELTA - PEAK – ładowanie akumulatorów NiCd i NiMH. Wykrycie końca ładowania metodą –∆V
ZERO DELTA - PEAK - ładowanie akumulatorów NiCd i NiMH. Wykrycie końca ładowania metodą –∆V
CC – CV FULL – ładowanie akumulatorów litowych (Li – Pol, Li – Ion, Li – Fe) i ołowiowych (Pb).
Zakończenie procesu ładowania w trybie „stały prąd – stałe napięcie”, „CC – CV”
TEMPERATURE – zabezpieczenie termiczne, przekroczona zaprogramowana wartość maksymalnej
temperatury obsługiwanego akumulatora. Przerwany proces ładowania/rozładowania.
MAX CAPACITY – obsługiwany akumulator osiągnął zaprogramowaną pojemność. Zakończony/
przerwany proces ładowania.
TIME LIMITED - został osiągnięty limit czasu ładowania.
TCS CAPACITY xxx% - została osiągnięta wartość ładunku dodanego zaprogramowana w funkcji
TCS CAPACITY, informacja ta zostanie równieŜ wyświetlona po
zakończeniu procesu ładowania lub rozładowania w trybie „STORE” ( Tryb
przechowywania)
CUT VOLTAGE - obsługiwany akumulator osiągnął końcową wartość napięcia rozładowania.
© 2010 Ludomir Rogalski
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END : DELTA-PEAK
CAPACITY
:
1705mAh
:
10.456V
VOLTAGE
CURRENT
:
0.00A

Koniec procesu
ładowania

->0] NiMH
CYCLE
CHG
:
DCHG
:

Koniec procesu
rozładowania

Naciskając i przytrzymując
(w czasie dłuŜszym od 2
sekund) klawisz ESC
wrócicie do menu pamięci
programów

6S
3300mAh
C->D
1X10m
3.3A
5mV/C
5.0A
0.8V/C

Do menu pamięci programów wrócicie naciskając i przytrzymując (w czasie dłuŜszym od 2 sekund)
klawisz ESC.

4.6 MENU POZOSTAŁE
Schemat przedstawia pozostałe menu, naciskając klawisz MODE lub ESC moŜecie przeglądać
poszczególne ekrany przedstawiającymi określone menu.
Memory Set
Pamięci programów

User Set
Ustawienia uŜytkowe

Data View
Ekran informacyjny

Balancer View
Ekran balansera

Cycle View
Formowanie

4.6.1 MENU USTAWIEŃ UśYTKOWYCH (USER SET)
Menu ustawień uŜytkowych zawiera następujące funkcje:
TEMP. MODE – określenie jednostki pomiaru temperatury
- w stopniach Celsjusza (°C) lub Fahrenheita (°F)
BUTTON SOUND – sygnalizacja dźwiękowa naciśnięcia
klawisza: ON – włączona lub OFF – wyłączona
FINISH SOUND – czas trwania sygnału dźwiękowego, który
będzie wygenerowany po zakończeniu lub przerwaniu
procesu ładowania/rozładowania:
OFF – wyłączony
5 sekund,15 sekund i 1 minuta
ON – włączony na stałe
MELODY – wybór sygnału dźwiękowego informującego
o zakończeniu lub przerwaniu procesu ładowania/
rozładowania. Do dyspozycji macie 10 melodii. Ze względu
na przejrzystość zalecamy zaprogramować inną melodię dla
kaŜdego kanału.
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->TEMP. MODE
BUTTON SOUND
FINISH SOUND
MELODY
->0] NiMH
CHG
:
DCHG
:
CYCLE

:
:
:
:

°C
ON
5sec
1

6S
3300mAh
3.3A
5mV/C
5.0A
0.8V/C
C->D
1X10m
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4.6.2 MENU INFORMACYJNE (DATA VIEW)
Menu informacyjne zawiera następujące funkcje ( 2 strony):
INPUT VOLT – wartość napięcia zasilającego ładowarkę
OUTPUT VOLT - wartość napięcia wyjściowego
BAT. TEMP – pomiar temperatury dokonany magnetycznym
czujnikiem zewnętrznym. Jeśli czujnik pomiaru temperatury
nie jest przyłączony to w rządku podświetlony będzie napis
„No. Sens.”
PEAK TEMP – maksymalna temperatura obsługiwanego
akumulatora osiągnięta podczas trwania procesu ładowania
lub rozładowania
CHARGE TIME – czas trwania procesu ładowania
DISCHG. TIME – czas trwania procesu rozładowania
BATTERY RES – rezystancja wewnętrzna obsługiwanego
akumulatora

->INPUT VOLT
OUTPUT VOLT
BAT. TEMP.
PEAK TEMP
->0] NiMH
CHG
:
DCHG
:
CYCLE

: 13.200V
: 11.123V
: No. Sens
:
0.0°C

6S
3300mAh
3.3A
5mV/C
5.0A
0.8V/C
C->D
1X10m

4.6.3 MENU FORMOWANIA (CYCLE VIEW)

W menu formowania przedstawiane są podstawowe
parametry pojedynczych faz ładowania /rozładowania
- pojemność (CAPACITY) i napięcie (VOLTAGE) podczas
trwania procesów ładowania (C) i rozładowania (D).
Jeśli w trybie formowania (tylko dla akumulatorów NiCd
i NiMH) było wykonanych więcej cykli, to moŜna je
przeglądać i analizować w kolejności od 1 do 10 naciskając
klawisze „+” i „-”.

[ 1 ] CAPACITY
C:
0mAh
D:
0mAh
->0] NiMH
CHG
:
DCHG
:
CYCLE

VOLTAGE
0.000V
0.000V

6S
3300mAh
3.3A
5mV/C
5.0A
0.8V/C
C->D
1X10m

4.6.4 MENU BALANSERA (BALANCER VIEW)
Liczba ogniw (3S) i całkowite
napięcie (11,845V)
obsługiwanego akumulatora

Ogniwa o napięciu
najwyŜszym (3,95V)
i najniŜszym (3,94V)
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Naciskając klawisz + lub –
wywołacie ogniwo (1) którego
napięcie (3,944V) ma być
przedstawione

3S=11.845V
3 3.95V
1 3.94V

1S=3.944V

->0] NiMH
CHG
:
DCHG
:
CYCLE

6S
3300mAh
3.3A
5mV/C
5.0A
0.8V/C
C->D
1X10m

++
8mV

RóŜnica napięcia (8mV)
między ogniwem
o napięciu najwyŜszym
i najniŜszym
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Jeśli do ładowarki podłączony jest akumulator litowy ( za pośrednictwem przewodów ładowania
i złącza serwisowego) to menu balansera przedstawia podstawowe dane o obsługiwanym
akumulatorze, pozwala równieŜ na monitorowanie napięć pojedynczych ogniw akumulatora.
JeŜeli złącze serwisowe akumulatora nie będzie przyłączone do krytego gniazdka „Balancer▼” to na
ekranie informacyjnym ładowarki przedstawiony będzie napis „DISCONNECT BALANCER”.

4.6.5 MENU SYSTEMOWE (SYSTEM MENU)
Do menu systemowego wejdziecie w sposób następujący – naleŜy nacisnąć i przytrzymać klawisz
MODE i dopiero podłączyć ładowarkę do zasilania. W menu tym moŜecie ustawiać parametry
wyświetlacza LCD, moŜecie równieŜ wpisać imię i nazwisko uŜytkownika (USER NAME) lub np. nazwę
firmy, adres e-mail, adres strony internetowej itp. Informacje te będą wyświetlane na ekranie
powitalnym ładowarki po podłączeniu zasilania.

Nacisnąć i przytrzymać klawisz MODE,
podłączyć ładowarkę do zasilania.

Mode

RAYTRONIC C60
RCM PELIKAN

->LCD CONTRAST : 10
LCD BACKLIT
: ON
< www.modelemax.pl >

ABCDEFGHIJKLMNOPQ
RSTUVWXYZ abcdefg
hIjkmnoprstuvwx
yz 0123456789 -.’

ESC

< USER NAME…>

W rządku „LCD CONTRAST” moŜecie ustawiać w zakresie od 0 do 15 kontrast wyświetlacza.
W rządku „LCD BACKLIT” moŜecie włączać (ON) lub wyłączać (OFF) podświetlenie wyświetlacza LCD.
Aby wpisać np. imię i nazwisko uŜytkownika ładowarki musicie najechać kursorem (klawiszem „-”)
na trzeci rządek menu. Strzałka kursora przemieści się pod pierwszą literkę imienia – teraz moŜecie
klawiszami „+” i „-” poruszać się miedzy pojedynczymi literkami. Literkę zmieniamy w ten sposób, Ŝe
najeŜdŜamy strzałką kursora pod literkę, którą chcemy zmienić i naciskamy klawisz ENTER, aby
aktywować pole ustawiania. Teraz klawiszami „+” i „-” wybieramy z tabelki na dole ekranu wymaganą
literkę. Wybór literki potwierdzamy klawiszem ENTER. Powtarzając wyŜej opisaną procedurę wpiszemy
imię uŜytkownika. Po wpisaniu imienia wyjdziecie z menu naciskając klawisz ESC.

4.6.6 RESETOWANIE ŁADOWARKI
Program ładowarki i zawartość wszystkich pamięci moŜna zresetować powracając do ustawień
fabrycznych. Naciskając i przytrzymując klawisz ESC podłączamy ładowarkę do zasilania. Na ekranie
przez moment ukaŜe się napis „ < FACTORY DATA > INICIALIZATION …”, potem ładowarka przejdzie
na wstępne menu ustawiania wartości napięcia zasilania i mocy pobieranej przez ładowarkę „INPUT
POWER SETTING”. W ten sposób wróciliście do ustawień domyślnych (fabrycznych).
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4.6.7 KOMUNIKATY O BŁĘDACH
Komunikaty ostrzegawcze zwracają uwagę na błędy obsługi, uszkodzone akumulatory lub inne
problemy, które pojawiają się podczas pracy ładowarki. Informacji tekstowej na ekranie pracy ładowarki
towarzyszy zawsze sygnał dźwiękowy. W pierwszym rządku będzie migał napis „***ERROR***” (BŁĄD)
na przemian z nazwą błędu. W dalszych rządkach wyświetlana będzie informacja o przyczynie błędu.
[INPUT VOLTAGE]
T h e p r e s e n t i n p u t v oltage is x.xxV.
Check the input volt

[NO BATTERY]
A b a t t e r y i s n o t c onnected to theoutput

[REVERSE POLARITY]
A b a t t e r y i s c o n n e c ted to the outputIn
reverse!

[OPEN CIRCUIT]
A b a t t e r y i s d i s c o n ne c t e d d u r i n g a n o p e ration

Napięcie zasilania.
UkaŜe się, jeŜeli napięcie zasilające ładowarkę będzie niŜsze od
11V lub wyŜsze od 28V. NaleŜy skontrolować źródło zasilania.

Nie jest podłączony obsługiwany akumulator.
UkaŜe się, jeŜeli uruchomicie proces ładowania lub rozładowania
a na wyjściu (kanał 1 lub 2) nie jest podłączony do ładowania/
rozładowania akumulator lub został podłączony akumulator
uszkodzony.

Odwrotna polaryzacja.
UkaŜe się, jeśli obsługiwany akumulator został podłączony
z odwrotną polaryzacją.

Przerwany obwód.
UkaŜe się, jeśli w trakcie trwania procesu ładowania lub roz ładowania nastąpi odłączenie obsługiwanego akumulatora.

[SHORT-CIRCUITED]
O u t p u t s h o r t-c i r c u I te d.
P l s c h e c k t h e o u t p u t.

Zwarcie na wyjściu.

[LOW OUTPUT VOLTAGE]
O u t p u t v o l t a g e i s l ow e r t h a n t h e s e l e c ted cells or voltages

Niskie napięcie wyjściowe.

[HIGH OUTPUT VOLTAGE]
O u t p u t v o l t a g e i s h igher than the select
-e d c e l l s o r v o l t a g e s

[TEMPERATURE SENSOR]
A temperaturesensor
i s c o n n e c t e d i n r e v erse or is defective

© 2010 Ludomir Rogalski

UkaŜe się, jeŜeli dojdzie do zwarcia na wyjściu ładowarki. NaleŜy
skontrolować połączenie akumulatora z ładowarką i akumulator
- moŜe być uszkodzony!

Napięcie wyjściowe jest niŜsze od ustawionego napięcia
obsługiwanego akumulatora lub nieprawidłowo ustawiona liczba
ogniw.

Wysokie napięcie wyjściowe.
Napięcie wyjściowe jest wyŜsze od ustawionego napięcia
obsługiwanego akumulatora lub nieprawidłowo ustawiona liczba
ogniw.

Czujnik temperatury.
Czujnik temperatury jest źle przyłączony lub jest uszkodzony.
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[BAT. TEMP TOO LOW]
Battery temp is too
low to be operated!

Zbyt niska temperatura obsługiwanego akumulatora.

[BAT. TEMP TOO HIGH]
Battery temp is too
high to be operated!

Temperatura obsługiwanego akumulatora zbyt wysoka.

[BALANCER VOLT. HIGH]
Balancer voltage is
too high.

Napięcie ogniwa (ogniw) akumulatora litowego jest zbyt
wysokie.

[BALANCER VOLT. LOW]
Balancer voltage is
too low.

[BALANCER CONNECTOR]
S e l e c t e d c e l l s a n d ba t t e r y c e l l s d i f f e r ee n t.

[NO BALANCER MODE]
D o n ‘ t c h a r g e L i x x w it h t h i s m o d e.

[CHARGER TOO HOT!]
Charger is too hot!
Pls wait until the
charger cools.

[INTERNAL TEMP]
Internal temp is too
hot!

[DATA COMMUNICATION]
Contact HobbyServic
-es.
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Temperatura akumulatora jest zbyt niska, aby mógł być ładowany
lub rozładowany.

Temperatura akumulatora jest zbyt wysoka, aby mógł być
ładowany lub rozładowany.

UkaŜe się w trakcie trwania procesu balansowania, jeśli napięcie
ogniwa (ogniw) obsługiwanego akumulatora litowego jest zbyt
wysokie. Akumulator moŜe być uszkodzony!

Napięcie ogniwa (ogniw) akumulatora litowego jest zbyt
niskie.
UkaŜe się w trakcie trwania procesu balansowania, jeśli napięcie
ogniwa (ogniw) obsługiwanego akumulatora litowego jest zbyt
niskie. Akumulator moŜe być uszkodzony!

Niezgodność ustawionej liczby ogniw
napięcia dokonanym przez balanser.

z

pomiarem

Ustawiona liczba ogniw nie odpowiada zmierzonej wartości
napięcia obsługiwanego akumulatora litowego.

Źle ustawiony tryb ładowania z balanserem.
UkaŜe się, jeŜeli przez pomyłkę uruchomicie proces ładowania dla
akumulatorów NiCd/NiMH lub Pb mimo to, Ŝe do krytego gniazdka
balansera przyłączone jest złącze serwisowe. Zabezpieczenie
akumulatorów litowych przed ładowaniem niewłaściwym trybem.

Ładowarka przegrzewa się.
Temperatura wewnątrz ładowarki przekroczyła 70°C. Ładowarka
przerwie proces a dalsze czynności podejmie dopiero po
ostygnięciu.

Zbyt wysoka temperatura wewnątrz ładowarki.
Temperatura wewnątrz ładowarki przekroczyła 125°C. Ładowarka
przerwie proces a dalsze czynności podejmie dopiero po
ostygnięciu.

Błąd w komunikacji.
NaleŜy skontaktować się z serwisem RCM Pelikan.
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5. ZALECENIA PRZY WYBORZE PARAMETRÓW ŁADOWANIA
I ROZŁADOWANIA DLA AKUMULATORÓW NiCd/NiMH
Przed uruchomieniem procesu ładowania akumulatorów
NiCd/NiMH pamiętajcie o zaprogramowaniu dodatkowych
zabezpieczeń - przerwanie procesu ładowania po przekroczeniu
zadanej pojemności, temperatury lub czasu…

5.1.1 Ustawianie wartości prądu ładowania dla akumulatorów NiCd i NiMH
W odróŜnieniu od ogniw litowych akumulatory NiMH a zwłaszcza NiCd uwaŜane są za ogniwa
o znacznej odporności na „brutalne” traktowanie. Mimo to nie zalecamy stosować do ładowania prądu
większego od 2C. Dla firmowych (dobrej jakości) akumulatorów napędowych o niskiej rezystancji
wewnętrznej (to typowe ogniwa wielkości 2/3sub-C, 4/5sub-C i sub-C o pojemności większej od 1200
mAh) np. bardzo popularnych wśród modelarzy akumulatorów NiCd Sanyo N-1700SCR wygodnie jest
ustawiać wartość prądu ładowania w zakresie 1 - 2C (tzn. dla akumulatorów o pojemności znamionowej
1700mAh będzie to 1,7A do max 3,4A). Akumulatory o wyŜszej rezystancji wewnętrznej (powyŜej 10
mΩ) nie mogą być ładowane prądem wyŜszym od 1C. Dla akumulatorów NiMH zalecamy stosować
maksymalny prąd ładowania na poziomie 1C.
Prąd większy od 1C znacznie skraca Ŝywotność ogniw NiMH!
Notatka. Pojemność akumulatora (jest iloczynem prądu rozładowania przez czas rozładowania)
oznaczamy zawsze literką C i wyraŜamy w amperogodzinach (Ah) lub miliamperogodzinach (mAh).
Prąd C (lub 1C) to tak zwany prąd jednogodzinny, czyli akumulator rozładowywany prądem o tej
wartości powinien pracować jedną godzinę. Prądy ładowania (i rozładowania) wyraŜane są
w odniesieniu do nominalnej pojemności akumulatora - C. Np. dla akumulatora o pojemności C = 2000
mAh (2Ah) 0,1C = 200mAh a 1C = 2A. Dla akumulatorów zasilających modelarskie nadajniki RC
szybkie ładowanie nie zawsze jest wygodne i bezpieczne, poniewaŜ zazwyczaj producenci aparatur
wyposaŜają nadajniki w akumulatory o wyŜszej rezystancji wewnętrznej i diody zabezpieczające…
Najlepszym (i najbezpieczniejszym) rozwiązaniem będzie stosowanie oryginalnych sieciowych
ładowarek przystosowanych do obsługi akumulatorów Tx/Rx. Ładowarki te sprzedawane są w bardzo
przystępnych cenach a kupić je moŜna praktycznie w kaŜdym sklepie modelarskim.
© 2010 Ludomir Rogalski

MIKROPROCESOROWA ŁADOWARKA RAYTRONIC C60

26/33

RAYTRONIC C60

Dvojitý nabiječ/vybiječ/balancer s napájenim 12V

5.1.2 Ustawianie czułości detekcji delta-peak dla akumulatorów NiCd i NiMH
SłuŜy do ustawiania czułości układu delta-peak detekującego zakończenie procesu ładowania
akumulatorów NiCd i NiMH. Czułość detekcji moŜecie ustawiać w zakresie 5 - 25 mV/ogniwo dla
akumulatorów NiCd i 3 – 15mV/ogniwo dla akumulatorów NiMH. Dla akumulatorów NiCd ustawiamy
czułość w rozsądnym zakresie 8 - 15mV/ogniwo a dla akumulatorów NiMH będzie to 5 - 10mV/ogniwo.
Ustawienie niŜszej wartości oznacza wyŜszą czułość detekcji i wcześniejsze zakończenie procesu
ładowania, jeŜeli wartość będzie zbyt niska moŜe dojść do przedwczesnego zakończenia procesu
ładowania. Ustawienie wartości wyŜszej oznacza niŜszą czułość detekcji i późniejsze zakończenie
procesu ładowania. Jest to bardzo niebezpieczne, poniewaŜ spadek napięcia na ładowanym
akumulatorze będzie niŜszy niŜ została ustawiona wartość, układ delta-peak nie zakończy ładowania
w ogóle lub zakończy z duŜym opóźnieniem.
A to zagraŜa przeładowaniem akumulatora z następstwem ryzyka eksplozji!
Pamiętajcie o zaprogramowaniu dodatkowych zabezpieczeń – przerwanie procesu ładowania po
przekroczeniu zadanej pojemności, temperatury lub czasu…
Zalecana czułość detekcji dla akumulatorów NiCd to 12mV/ogniwo a dla akumulatorów NiMH 7mV/ogniwo.

5.1.3 Ustawianie wartości końcowego napięcia rozładowania
Dla akumulatorów NiCd: 0,8 – 1,0V/ogniwo a dla akumulatorów NiMH: 1,0V/ogniwo

5.1.4 Ustawianie progu maksymalnej temperatury obsługiwanego akumulatora
Zewnętrzny czujnik temperatury umoŜliwia (po przyłączeniu do krytego gniazdka „TEMP”)
monitorowanie temperatury obsługiwanego akumulatora. Dopuszczalna maksymalna temperatura
akumulatora NiCd/NiMH podczas ładowania to 40 - 45°C. Po przekroczeniu za danej temperatury
ładowarka natychmiast przerwie proces ładowania.

5.2 ZALECENIA PRZY WYBORZE PARAMETRÓW ŁADOWANIA
I ROZŁADOWANIA AKUMULATORÓW LITOWYCH
5.2.1 Ustawianie wartości prądu ładowania dla akumulatorów Li-Pol i Li-Ion
Akumulatory Li-Pol i Li-Ion zalecamy ładować prądem o wartości do max 1C – chyba, Ŝe producent
dopuszcza (jest to bardzo wyraźnie zaznaczone w specyfikacji akumulatora) ładowanie prądem
o wartości wyŜszej. Np. akumulatory drugiej generacji – G2 RAY Li-Pol moŜna ładować prądem do 2C
a G2 RAY GOLD moŜna ładować prądem do 6C.

Zawsze stosujcie się do zaleceń producenta akumulatorów!
© 2010 Ludomir Rogalski
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NaleŜy zachować maksymalną uwagę przy właściwym ustawianiu prądu ładowania, napięcia
nominalnego, liczby ogniw akumulatora i ogólnie podczas obsługi ładowarki! Niezachowanie naleŜytej
ostroŜności grozi niebezpieczeństwem powaŜnego uszkodzenia obsługiwanego akumulatora a to
z kolei moŜe doprowadzić do eksplozji i poŜaru!
Jeśli parametry (napięcia)pojedynczych ogniw z róŜnych przyczyn znacznie róŜnią się od siebie
a balanser nie zawsze zdolny jest je wyrównać podczas jednego procesu ładowania to zalecamy:
ogniwa naładujecie prądem 1C a jeŜeli napięcie pojedynczych ogniw przy wejściu do fazy ładowania
stałym napięciem będą róŜnić się o więcej niŜ 0,10 - 0,20V to musicie wykonać jeden lub więcej cykli
powolnego ładowania prądem max 0,5C lub 0,5A (zgodnie z tym, co nastąpiło wcześniej).
A jeśli po tym napięcia ogniw nie zostały wyrównane, to naleŜy takie akumulatory wyłączyć
z uŜytkowania!

5.2.2 Ustawianie wartości prądu ładowania dla akumulatorów Li-Fe
Akumulatory litowo-jonowo-Ŝelazowo-fosforanowych, skrótowo nazywane Li-Fe, LiFePO4, FePO4
lub Li-Ph amerykańskiej firmy A123 SYSTEMS z Massachusetts moŜecie bezpiecznie ładować prądem
1 do 5C. Ogniwa innych firm ładujemy zawsze zgodnie z zaleceniami producenta.

5.2.3 Rozładowanie akumulatorów litowych
JeŜeli nie jest to konieczne, to w zasadzie akumulatorów litowych nie ma potrzeby rozładowywać.
Wszystkim uŜytkownikom akumulatorów Li-Pol i Li-Ion zalecamy przestrzegać następującą zasadę:
”Ląduję (przerywam jazdę lub dopływam do brzegu) w momencie, kiedy moc silnika napędowego
(w następstwie spadku napięcia akumulatora napędowego) zaczyna spadać…” W Ŝadnym przypadku
nie naleŜy czekać na moment, w którym regulator odetnie silnik napędowy modelu lub ponownie
uruchamiać silnik napędowy jak to mieliśmy w zwyczaju stosując akumulatory NiCd/NiMH! Pamiętajcie,
Ŝe w akumulatorze pozostało juŜ tylko około 20 – 25% energii i włączenie, nawet na moment silnika
napędowego moŜe spowodować znaczny spadek (pod obciąŜeniem) napięcia akumulatora – poniŜej
3,3 – 3,5V/ogniwo! NaleŜy pamiętać równieŜ o tym, Ŝe akumulator litowy podłączany do ponownego
ładowania musi mieć określone napięcie – nie mniejsze od 3,6V/ogniwo, bez obciąŜenia! Jeśli napięcie
będzie niŜsze, to musicie zastanowić się czy właściwie uŜytkujecie posiadane akumulatory litowe…
Akumulatory Li-Fe są pod tym względem jeszcze wraŜliwsze, dlatego nigdy nie czekajcie na spadek
napięcia (charakterystyka rozładowania ogniw Li-Fe w końcowej fazie jest tak stroma, Ŝe „wyraźny
spadek mocy silnika napędowego” oznacza juŜ głębokie rozładowanie, które znacząco wpływa na
Ŝywotność akumulatora. Zalecamy latać (pływać lub jeździć) „NA CZAS”… Dokładny pomiar czasu
pracy silnika napędowego (lub z telemetrycznym monitorowaniem ładunku elektrycznego pobranego
z akumulatora – większość aparatur RC 2,4GHz juŜ to umoŜliwia) zagwarantuje nam to, Ŝe napięcie
akumulatora (pod obciąŜeniem) nigdy nie będzie mniejsze od 2,8V/ogniwo. Akumulator Li-Fe
podłączany do ponownego ładowania musi mieć (bez obciąŜenia) określone napięcie – nie mniejsze od
3,1 - 3,2V/ogniwo.

5.2.4 Ustawianie progu maksymalnej temperatury obsługiwanego akumulatora
Dopuszczalna maksymalna temperatura akumulatorów litowych podczas ładowania to 35 - 40°C.

5.3

ŁADOWANIE AKUMULATORÓW OŁOWIOWYCH (Pb)

5.3.1 Zalecenia przy ustawianiu wartości prądu ładowania i rozładowania
śelowe akumulatory ołowiowe zalecamy ładować prądem o wartości 0,1C. Rozładowanie prądem
max 1C.
© 2010 Ludomir Rogalski
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6. PORT USB/PROGRAM

LogView

LogView

to wspaniały, darmowy program komunikacyjny dla systemu operacyjnego
Windows, umoŜliwiający przyłączanie ładowarki RAYTRONIC C60 do PC i monitorowanie
przebiegu procesów ładowania/rozładowania na monitorze komputera. Program LogView
i sterowniki naleŜy pobrać ze strony http://www.logview.info/vBulletin/downloads.php
Ładowarkę (w stanie wyłączonym) łączymy z komputerem standardowym przewodem USB
A-Mini B-5pin. Po zainstalowaniu sterowników naleŜy włączyć ładowarkę, uruchomić program
LogView, wybrać właściwy port USB, do którego ładowarka jest przyłączona a z wykazu urządzeń
wybrać ładowarkę RAYTRONIC C60 a po tym… na monitorze komputera będziecie mogli
monitorować, zapisywać online i analizować przebieg procesów ładowania/rozładowania
akumulatorów napędowych i zasilających Wasz nadajnik.

7. OGRANICZENIA MAKSYMALNEGO OBCIĄśENIA ŁADOWARKI
Ze względu na zapewnienie bezpiecznej pracy urządzenia i z uwagi na to, Ŝe ilość ciepła, które
ładowarka RAYTRONIC C60 moŜe wyemitować do otoczenia przy pomocy bardzo wydajnego,
wymuszonego chłodzenia (wbudowane trzy wentylatory aktywnego chłodzenia pracują tylko wtedy,
kiedy jest to niezbędne) ma równieŜ swoje granice, maksymalny prąd ładowania i rozładowania
jest automatycznie ograniczany w zaleŜności od liczby ogniw obsługiwanego akumulatora.
Ograniczenia prądowe dla całego zakresu pracy ładowarki przedstawiono w tabelce.
Przedstawione wartości odpowiadają maksymalnej mocy ładowania tj. 300W dla jednego kanału.
Przy włączeniu obu kanałów maksymalna moc ładowania wynosi 220W + 220W.

Akumulatory NiCd/NiMH
Liczba ogniw

Napięcie nominalne (V) Max prąd ładowania (A) Max prąd rozładowania (A)

1–4
6

1,2 – 4,8
7,2

7

8,4
9,6

8
10
12
14
18

12,0
14,4
16,8
21,6

20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
15,5
13,8

10,0
6,9
6,0
5,2
4,2
3,5
2,6
2,3

Akumulatory Li – Pol
1
2

3,7

20,0

10,0

3
4

7,4
11,1
14,8

20,0
20,0
20,0

6,7
4,5
3,3

5
6
7

18,5
22,2
25,9

16,0
13,5
11,5

2,7
2,2
1,9
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8. AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA ŁADOWARKI
A. WYMAGANIA SYSTEMOWE
Aby zaktualizować oprogramowanie ładowarki RAYTRONIC C60 będziesz potrzebował PC
z programem operacyjnym Windows 2000, XP, Vista lub Windows 7 i przewód USB A – Mini B5pin 2.0.

B. POBRANIE I ROZPAKOWANIE PLIKÓW INSTALACYJNYCH AKTUALIZACJI
1. Pobierz pliki do aktualizacji oprogramowania ze strony ładowarki RAYTRONIC C60
(http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec=product&id=40359) na stronie internetowej firmy
RCM Pelikan.
2. Otwórz plik „ZIP” i rozpakuj go do katalogu na
twardym dysku komputera. Zalecamy utworzenie
foldera „RAYTRONIC_Update” w katalogu
systemowym „Program files”. Będzie to katalog
docelowy dla rozpakowanej aktualizacji.

C. INSTALACJA STEROWNIKÓW USB
1. Najpierw otwórz folder „RAYTRONIC C 60 DC CHARGER” z rozpakowanego pliku a potem
otwórz folder „Drivers”.
2. Jeśli uŜywasz programu operacyjnego Windows 2000, XP lub Vista otwórz folder ”Windows
_2K_XP_Vista” a jeŜeli uŜywasz programu Windows 7 otwórz folder „Windows _7”.

© 2010 Ludomir Rogalski
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3. Kliknij dwukrotnie na „Setup.exe”.
W przypadku otrzymania ostrzeŜenia o zabez –
pieczeniach, proszę wybrać „Zezwalaj”.

4. W przedstawionym oknie dialogowym musisz
potwierdzić ścieŜkę dostępową dla instalacji,
kliknij na „Install”.
5. Kiedy ukaŜe się komunikat, Ŝe instalacja
sterowników została zakończona kliknij na „OK.”

D. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA ŁADOWARKI
1. Zaczynaj z wyłączoną ładowarką.
Komputer z ładowarką połącz przewodem
USB. Jeśli jest to pierwsze przyłączenie
ładowarki do komputera, to komputer
automatycznie ją wykryje i zainstaluje właściwe
sterowniki.

2. Wybierz program
„RCM_Pelikan_Firmware_Update_Utility.exe”
(umieszczony w głównym katalogu, nie
w folderze sterowników) i akceptuj ostrzeŜenie
o zabezpieczeniach.
3. Kliknij na przycisk „Search” aby znaleźć port,
do którego przyłączona jest ładowarka.

© 2010 Ludomir Rogalski
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4. Wybierz port COM z przypisanym „Silicon Labs
CP 210x USB to UART Bridge” i kliknij na „OK” .

5. Kliknij na przycisk „Browse” i otwórz
plik z nowym oprogramowaniem (np.
„rcm_raytronicc60_4a10.bin” dla wersji
4.10).

6. Kliknij na „Program” a potem w czasie do
10 sekund włącz zasilanie ładowarki.
Uwaga! JeŜeli otrzymałeś ostrzeŜenie „Port
not open” (Port nie został otwarty) to
powtórz procedurę aktualizacji od punktu 3.

© 2010 Ludomir Rogalski

7. Teraz nastąpi aktualizacja programu.
W momencie, kiedy aktualizacja zostanie
zakończona ładowarka uruchomi się auto matycznie.
Na ekranie powitalnym ładowarki zostanie
przedstawiony numer (4.10) nowej wersji
oprogramowania. Teraz moŜesz zamknąć
program instalacyjny i odłączyć przewód
USB.
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9. ZALECANE AKCESORIA

ZEWNĘTRZNY CZUJNIK TEMPERATURY
RAYTRONIC C16/30/60
www.modelemax.pl

Nr kat. 03-1672

RCSystem
IMPULSOWY ZASILACZ SIECIOWY
POWER X – 40 13,8V/40A
www.modelemax.pl

Nr kat. 07-1015

Tłumacząc i opracowując instrukcję korzystałem z oryginalnych instrukcji obsługi
MIKROPROCESOROWEJ ŁADOWARKI RAYTRONIC C60 zamieszczonych na stronie: www.rcm-pelikan.cz

RAYTRONIC C60 Dvojitý nabiječ/vybiječ/balancer s napájenim 12V
RAYTRONIC C60 Dual DC Charger/Discharger/Balancer
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