
Scherm om de laadstroom in te stellen binnen het bereik 0.1
Ampère en maximum vijf Ampère, met de +/-toetsen. De stroom op
dit moment ingesteld is 4.00 Ampère. Druk de + of - toets om de
laadstroom te wijzigen. Als je de automatische mode hebt

geselecteerd, dan kan je de laadstroom niet manueel veranderen.
frota: in elk geval zal O-e lader u niet toelaten om de s{room instellingen te wijzigen in de periode kort
voordat het delta PEAK laadproces tript.

scherm voor het instellen van de ontlaad stroom binnen het bereik
0.1 Ampère tot maximum vijf Ampère' Gebruik de +/- toetsen. De
ontlaad stroom is op dit moment ingesteld op 2.50 Ampère. De
lader is klaar voor gebruik. Het ontlaad proces kan gestart worden

te drukken. ln automatische mode berekent de software de optimale

scherm voor het instellen van de eind ontlaadspanning binnen het
bereik 0.01 V tot 50 V met de+/- toetsen. De huidige ingestelde
waarde is 7.86 V. De lader is klaar voor gebruik (B van BereiQ, het

Wont|aadproceskangestartwordendoordrukkenopde'START-
STOP'. In automatische mode berekent de software de optimale eindontlaad spanning voor u.

r Scherm voor het instellen van de trickle laadstroom
' (onderhoudsstroom) met de +l-toetsen. Mogelijke waaden zijn

à,50, 100,150, en 200 milliiAmpère. De huidige waarde is ingesteld
op 100 milliiAmp,ère. ln automatisch mode berekent de software de

deze in.

door op de'START-STOP' knoP
ontlaadstroom voor u.

optimale waarde voór u en stelt

$cherm voor het instellen van de pauze tussen laad en ontlaad
fase in de cyclus rnode. Mogelijke tijdert zijn binnen het bereik nul
tot 10 min. be huidige ingestelde waarde is 3 min. De lader is
klaar voor gebruik (B van Bereit), het laad proces kan gestart

worden doorte drukken op de'START-STOP'toets.

Je kan bladeren door de individuele hier getoonde schermen in beide richtingen, met andere woorden

vooruit en achteruit.
Door drukken op de onderste display toets worden de parameters van de onderste schermen lijn naar

de bovenste scherm lijn geschreven. tn de bovenste lijn kan je de instellingen veranderen naar uw
gekozen waarden.
óruf op de bovenste display toets om het scherm terug te schakelen, met andere wootden om de

vorige parameters terug op de bovenste lijn te brengen.

Statussymbolen
Het is bétangrijk om te ailen tijde de huidige werk status van de power PEAK INFINITY twee te

kennen, Oezó kan je controlerên rechts onderaan in het scherm. Hier volgt een lijst met de symbolen.

K Geen batterij verbonden
B Later klaar, Éatterij verbonden, je kan de geselecteede mode starten met de'START€TOP'.

L Laad Proces bezig
E Ontlaad Proces bezig
ell,e Ontladen in de ENT=>LAD mode
e/l,l Laden in de ENT=>LAD mode
l/e,l Laden in de LAD=>ENT mode
l/e,e Ontladen in de I-AD=>ENT mode
F Beëindigd: het geselecteede proces is afgelopen
W \Nachten: Pauze in de cYclus mode'

Bijkomende schermberichten
om oe Fdiening van de lader zo eenvoudig mogelijk te maken, toont het scherm enkele bijkomende

berichten die je informeren over het toestel zijn activiteiten'
Het scherm toont ook enkele waarschuwingsberichten, die je verwittigen omtrent onregelmatigheden
die zich kunnen voordoen wanneer de lader in gebruik is.
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