App Manual
I Apple store (tilgængelig for IOS 6>) eller Google play (tilgængelig for Android
4.3>) kan PowerXtreme app´en hentes. PowerXtreme appen bruges til at følge
op på batteriets tilstand. Når app´en åbnes, kan alle Bluetooth enheder ses,
indenfor en afstand på 5,0 m. Du kan identificere dit eget batteri via
serienummeret, som findes på batteriet. Vælg dit batteri, hvorefter det vil
forbindes til din mobiltelefon via Bluetooth. Du vil nu være i stand til at aflæse
batteriet.
Basic info:
• (SOC) State of charge: Batteriets opladning i procenter
• Voltage: Batteriets spænding i V
• Capacity: Batteriets kapacitet i Ah
• Status: Status for ladning, afladning og standby
• Health: Om batteriets tilstand er perfekt, normal, dårligt
• On/Off: Funktionen anvendes ved længere tids opbevaring. Kan ikke lade i
¨Off¨

I nederste højre hjørne (de tre prikker) kan service menuen åbnes. Her
indtastes koden: 1234, og dernæst trykkes Confirm.
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Herefter vil du have mulighed for at aflæse følgende på dit batteri:
HV:
LV:
OCC:
OCD:
LTD:
LTC:
HTD:
HTC:

High voltage
Low voltage
Over current charge
Over current discharge
Low temperature discharge
Low temperature charge
High temperature discharge
High temperature charge

For høj spænding
For lav spænding
For høj ladestrøm
For høj afladning
For lav temperatur ved afladning
For lav temperatur ved ladning
For høj temperatur ved afladning
For høj temperatur ved ladning

Der vises 4 “battericeller” med en spændingsværdi. Værdien vil være ca. 3000
til 3300 V. Hvis batteriet ikke yder nok kapacitet, er det tilrådeligt at kigge på
disse værdier. Hvis en celle har meget lav værdi i forhold til de andre 3, er der
sandsynligvis en cellefejl.
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U.I.T.C info

U.I.T.C informationen viser to barometre. Til venstre ses batteriets spænding,
og til højre ses ampere. Dette fortæller om batteriet oplades eller aflades.
Hvis batteriet er forbundet til en lader, og brugeren benytter energi på samme
tid, vil det ligeså vises. Hvis temperaturen i batteriets celler er for lav eller for
høj, vil en sikkerheds enhed blive aktiveret. Cyklus indikatoren fortæller hvor
ofte batteriet har været mere end 80% afladet, i forhold til den aktuelle
kapacitet.
System info
Hvis der har været kritiske begivenheder for
batteriet, vil de stå listet på denne side.
OBS!
Hvis batteriet ikke har været brugt i lang
tid, kan SOC værdien vises for lav. Dette vil
vises korrekt igen, når batteriet atter har
været opladet.
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