
 

Διαδικασία:  
 

Έχετε ποτέ αναρωτηθεί ποιος είναι ο σωστός τρόπος για να φορτίσετε την 

μπαταρία σας. 

• Πώς μπορώ να συνδέσω το φορτιστή;  

• Με ποια σειρά μπορώ να συνδέσω το φορτιστή;  

• Έχει σημασία αν ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος με την μπαταρία 

πρώτα; 

Αυτά ίσως μερικά από τα πράγματα που Αναρωτήθηκες. 
 
Κατωτέρω είναι ένας κατάλογος βημάτων που ακολουθούν για να εξασφαλίσουν 
ότι ο φορτιστής σας προστατεύεται από μια βιασύνη της δύναμης. Σπινθήρες 
μπορεί ακόμα να συμβεί, επειδή οι πυκνωτές θα πρέπει να συμπληρώνεται Από 
αλλά αυτή η μέθοδος θα το μειώσει. 
 
Αφαιρέστε την μπαταρία από το λίκνο ή αποσυνδέστε τη σύνδεση τροφοδοσίας 
από το ποδήλατο 
 
1. το πρώτο βήμα είναι να ελεγχθεί η ισχύς είναι απενεργοποιημένη στο σημείο 
ισχύος (αν έχετε διακόπτη σύνδεση με την έξοδο τοίχου AC) 
 
 
2. Εάν έχετε το μίνι ή το προηγμένο πρότυπο τώρα είναι χρόνος να επιλέγεται το 
επίπεδο έντασης ρεύματος (μόνο για προχωρημένους) και το επίπεδο%. 
Δεδομένου ότι είναι πιθανώς εσείς πρώτη φορά παρακαλώ επίλεκτος 100% και 
2amps (εάν είναι μια σκληρή περίπτωση). 



 
 
 
 
 
 
 
3. τώρα είναι ασφαλές να συνδέσετε το φορτιστή στην πρίζα AC. Εάν έχετε ένα 
διακόπτη στο γραμμή τροφοδοσίας Ή σημείο ισχύος ήρθε η ώρα να το μετατρέψει 
Σε. Αυτό επιτρέπει στους πυκνωτές μέσα στο φορτιστή για να χρεώσει. Ο 

φορτιστής θα Σειρά  Πράσινο. 



 
 
 
 
4. Εάν η μπαταρία σας έχει διακόπτη on/off, τοποθετήστε αΠό" Θέση. 
 
Τώρα είναι ασφαλές να συνδέσετε το φορτιστή στην μπαταρία. Εάν ο φορτιστής 
σας έχει έναν προσαρμοστή χρέωσης από το βαρέλι (ή XLR) σε XT-60 (Luna μίνι και 
προηγμένο 300W) συστήνω τον προσαρμοστή στην μπαταρία πρώτα και συνδέστε 
έπειτα την πλευρά XT-60 του προσαρμοστή στο XT-60 του φορτιστή και τις τελικές 
συνδέσεις 



Αν η μπαταρία έχει διακόπτη τώρα ώρα να το αλλάξετε "on". 
 

Ο φορτιστής θα Ξεκινήσετε και τα φώτα θα γυρίσουν Κόκκινο. 
 
ΣΗμείωση: Εάν έχετε την μπαταρία με το διακόπτη on/off μπορεί να χρειαστεί να 
το ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε για να ξεκινήσει ο κύκλος φόρτισης. 
Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο σκληρή περίπτωση Συχνές ερωτήσεις 
για την μπαταρία 
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5. όταν το πακέτο μπαταρίας φορτιστεί πλήρως, ο φορτιστής θα σταματήσει 

αυτόματα και η λυχνία LED θα Πράσινο, και εάν χρησιμοποιήσατε το 

λανθασμένο φορτιστή ή είναι ελαττωματικό, το σύστημα διαχείρισης μπαταριών 
μέσα στην μπαταρία Luna σας θα αποσυνδέσει το φορτιστή (πέρα από 58.8 v για 
ένα 52V, 54.6 v για μια 48V μπαταρία). Αλλά είναι πάντα καλό να διπλασιάσει τον 
έλεγχο, αν έχετε το καλό φορτιστή! 
 
6. ο φορτιστής μπορεί τώρα να αποσυνδεθεί από την μπαταρία. 
 
7. Now ο φορτιστής μπορεί να απενεργοποιηθεί στο σημείο δύναμης. 
 
8. ο φορτιστής μπορεί να αποσυνδεθεί από το σημείο τροφοδοσίας και 
 
Προβλήματα που μπορεί να προκύψουν εάν αυτή η μέθοδος δεν ακολουθείται: 
 
* Ο φορτιστής μπορεί να καταστραφεί από μια εισκίνηση της δύναμης από την 
μπαταρία, η σύνδεση μπαταριών μπορεί επίσης να είναι χαλασμένη. 
 
Σημείωση: Περίπου 2-3 ενισχυτές μαύρο πλαστικό φορτιστές με ένα βαρέλι 
υποδοχές πρέπει να συνδεθεί πρώτα η μπαταρία και στη συνέχεια η έξοδος, Έτσι, 
πριν νομίζετε ότι ο φορτιστής σας είναι νεκρός, δοκιμάστε την αντίστροφη 
διαδικασία! 
 
 
 

Συνδέσεις 

 
Η φόρτιση των ολοκαίνουργιων μπαταριών μπορεί να βρεθεί εδώ 

 
Η φόρτιση του ισοζυγίου μπαταρίας μπορεί να βρεθεί εδώ 

 
Ο πυροβολισμός προβλήματος μπαταριών και φορτιστών μπορεί να είναι βρεθεί 
εδώ 
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