
 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  SẠC TỰ ĐỘNG BAC18 

❖ ĐẤU NỐI VÀ SỬ DỤNG: 

- Tắt công tắc nguồn về vị trí : OFF. 

- Vặn nút Current adj về vị trí nhỏ nhất. 

- Kẹp  dây Đỏ vào cực (+) của Ắc quy. 

- Kẹp dây Xanh vào cực (-) của Ắc quy. 

- Cắm dây nguồn vào nguồn điện 220VAC -50/60Hz. 

- Bật công tắc nguồn về vị trí: RESET. (Vị trí ON – đèn đỏ sáng) 

- Máy sạc sẽ tự nhận diện Ắc quy là loại 12V hay 24V. 

- Điều chỉnh nút Current adj tăng lên từ từ để mở dòng sạc. Nên sạc với dòng sạc vừa 

đủ, không vượt quá 10% dung lượng Ắc quy để đảm bảo tuổi thọ Ắc quy hoặc xem 

hướng dẫn sạc của nhà sản xuất Ắc quy. 

- Máy sẽ tự động ngắt sạc khi Ắc quy đầy. 

Chú ý: Nếu bật công tắc nguồn mà máy phát ra tiếng bíp bíp là do chưa kẹp vào Ắc 

quy, hoặc kẹp sai cực tính Ắc quy, cần kiểm tra lại cẩn thận !. 

❖ NÚT NHẤN - ĐÈN LED HIỂN THỊ: 

- Nút MODE: chuyển đổi chế độ hiển thị Dòng điện(A) hoặc Điện áp(V). 

- Nút MT: Nhấn giữ khoảng 3 giây để bật tính năng Bảo trì Ắc quy (Sử dụng khi Ắc 

quy đã cũ không còn đủ dung lượng, máy sẽ sạc Ắc quy lâu hơn để phục hồi lại dung 

lượng đã mất do dùng lâu ngày). Nhấn giữ 3 giây một lần nữa để tắt chức năng Bảo 

trì Ắc quy này. 

- CHARGE: Đèn nhấp nháy khi máy đang sạc. 

- FULL: Khi Ắc quy đầy máy sẽ phát ra 3 tiếng bíp và đèn Full sẽ sáng. 

- MT:  Đèn sáng báo tính năng Bảo trì Ắc quy đang được bật. 

- 12V: Đã kết nối với Ắc quy 12V. 

- 24V: Đã kết nối với Ắc quy 24V. 

- Err1: Báo quá tải, đồng thời phát ra tiếng bíp, cần chỉnh nút Current adj nhỏ lại, 

máy sẽ tự động xóa lỗi và sạc lại. 

❖ CẢNH BÁO: 

- Tuyệt đối không được chập dây kẹp bình khi đã mở nguồn cho máy sạc. 

- Tuyệt đối không đấu sai cực tính Ắc quy. Nếu đấu sai máy sẽ phát ra tiếng bíp để 

cảnh báo. Khi đó cần đấu lại cho đúng. 

- Tránh xa tầm tay trẻ em. 

 


