
ln de verschitlende werkmodes kunnen er zich berichten voodoen die bijna identiek zijn, daarom is
elk bericht hier een keer verklaad.

Dit scherm verschijnt van zodra de lader klaar is om te gebruiken,
en er een batterij conec,t is aangesloten. Je wordt uitgenodigd om
het laad of ontlaad proces te starten.

Dit bericht verschijnt wanneer je het laad proces hebt gesiart met
de'SïARï-STOP'toets. Het geeft aan dat de power PEAK
INFINITY twee begonnen is met geladen
Een soortgelijk bericht verschijnt ook in de andere werftmodes, de

tweede lijn zal dan een tekst tonen afhankelijk van de gekozen werkmode.
Als je op de s{art toets drukt begint de koelventilator te draaien om de wannte die de lader ontwikkelt
af te voeren. De zoemer piept twee keer.
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Fout berichten

Eerst moet de batterij met de juiste polariteit worden aangesloten, dan kun ie dit bericht verwijderen
door op een toets te drukken.

Dit bericht vercchijnt als je de batterij loskoppelt tiidens het laad of
onilaadproces. Het blijft op het scherm tot je de oozaakwegneemt
en een ioets indrukt. Hetzelfde bericht verschijnt ook als er een
slecht contact zit in de laadkabel

Deze boodschap heefr een kortsluiting aan dle zich langer dan 1
min voordoet. Zii blijft op het scherm totdat je de oozaak
wegneemt en een toets in drukt.

Deze melding komt als je een loodaccu asnsluit en de nominale
spanning verteerd instelt, zij blijft op het scherm totdat je de juiste

spanning ingeefi voor de loodaccu en een knop indrukt

Dit bericht komt van zodra het automatisch laadproces stopt.
Een soortgêlijk bericht komt ook in de andere werk modes' met
aangepaste tekst afhankelijk van de gekozen mode.

Dit bericht verschijnt als de batterij wordt losgekoppeld terwijlde
lader in de rust mode zit. Het bericht vraagt u om de batterij
opnieuw aan te sluiten. Dit bericht komt ook als je op de s{artknop
drukt zonder dat er een batterij is aangesloten.

Dit bericht meldt u dat de lader onderbroken werd om het toestel te
laten afkoelen. De power PEAK INFINITY twee detecteert
overmatige temperàuur in de uitgangstrap, en onderbreekt het laad
of ontlaad pro'ces om af te koelen. Op dat moment verschiint dit

Deze boodschap geeft aan dat de ingangsspanning van de auto
batterij of de voeding onder de 9.5 V is gekomen, het laad of
ontlaad proces wordt onderbroken dit bericht blijft op het scherm tot
de oozaak is weggenomen en om het even welke toets wordt

Het volgende bericht is de waarschuwing dat de batter'tj die moet
geladen worden met de verkeerde poraliteit is aangesloten. Deze
iout zal de power PEAK INFINITY twee niet beschadigen, maar in
deze situatie is het niet mogeliik om een laadproces te starten.
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