
Shorai BMS01 
Käyttöohje 

 
Lataus- ja ylläpitolaite 
LFX LiFePO4 akuille 

 
Katso http://shoraipower.com “Support” välilehdeltä videoita, 
kuvia ja muuta lisätietoja koskien latausta yms. Shorai akkuihin 
liittyvää. 
 

LFX AKKUIHIN LIITTYVIÄ HUOMAUTUKSIA 
• Älä kytke akun napoja oikosulkuun! 
• Poista metalliset korut (kuten sormukset, ranne-

/kaulaketjut, kello) ennen kuin työskentelet akun tai 
laturin läheisyydessä 

• Älä kytke 5-napaista BMS-liitintä oikosulkuun 
• Kytke AINOASTAAN Shorai-laturi BMS-liitäntään 
• Älä avaa tai vaurioita akun koteloa 
• Pidä akut poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta 
• Älä anna akun purkautua alle 13,0V jännitteeseen 
• Pura akun varaus ennen hävitystä/kierrätystä (esim. 

kytkemällä 12V polttimoon kunnes valo sammuu) 
 

BMS01 LATURIIN LIITTYVIÄ HUOMAUTUKSIA 
• Käytä BMS01-laturia ainoastaan Shorai LFX LiFePO4 

akkujen lataamiseen ja ylläpitoon 
• Kytke BMS01 virtajohto ainoastaan 100V~250V 

50/60Hz vaihtovirtapistokkeeseen 
• Älä anna laturin kastua. Pidä poissa lumesta, 

vesisateesta ja erittäin kosteasta ympäristöstä 
• Vahingoittunutta tai kastunutta laturia ei saa käyttää 
• Käytä sisäänrakennettua ripustuskoukkua aina kun 

mahdollista 
• Käytä laturia vähintään 1,5m etäisyydellä palonaroista 

aineista 
• Huolehdi että latausjohto ja liittimet pysyvät puhtaina 

ja kuivina. Käytä suojaavaa elektroniikalle sopivaa 
voiteluainetta jos käytät laturia kosteissa olosuhteissa 

• Vaihda latausjohdot 1000 käyttökerran jälkeen 
• BMS01 laturissa on 6V ja 12V ulostulot. Molempia 

ulostuloja EI SAA käyttää samanaikaisesti 
 

BMS01 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ 
• Shorai BMS01 lataus- ja ylläpitolaite 
• Virtajohto 
• Latausjohto 12V LFX akuille 
• Jatkojohto 12V LFX akun lataamiseen 
• Tämä käyttöohje 

 
KÄYTTÄMINEN 

Pura BMS01-laturi, virtajohto ja latausjohdot paketistaan. Kytke 
virtajohto kuvassa näkyvään liittimeen (AC Input Port). 

 
Huomioi, että kuvassa näkyvä pieni 3-napainen liitin on 
tarkoitettu tehtaalla suoritettavaa diagnostiikkaa varten, ja sitä ei 
saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen.

BMS01:n mukana toimitetaan 12V LFX akkuihin sopivat 
latausjohdot. Pidemmän johdon 5-napainen liitin (tarrassa ”to 
battery”) voidaan kytkeä pysyvästi akkuun jolloin lataaminen on 
helppoa. Johdon toinen pää sidotaan suojaisaan paikkaan. 
Lataaminen voidaan suorittaa suoraan johdon avulla, tai jos 
tarpeellista niin voidaan käyttää myös mukana toimitettavaa 
jatkojohtoa. Alla olevassa kuvassa näkyy laturin 12V/6V 
latauspistokkeet. 
 

 
 
Kytke siis latausjohdon toinen pää akun BMS-liittimeen, mutta 
ÄLÄ KYTKE vielä latausjohtoa laturiin. Kytke laturin virtajohto 
pistorasiaan. Jos mahdollista, niin ripusta laturi ripustuskoukusta 
sopivaan paikkaan lähelle latausjohdon päätä. Kytke viimeiseksi 
latausjohto laturiin (tarvittaessa käytä jatkojohtoa). 
 
Laturi päästää yhden äänimerkin kun LFX-akun latausjohto 
kytketään laturiin. Molemmat merkkivalot (keltainen Store = 
ylläpito ja vihreä Charge = lataus) syttyvät merkiksi siitä että 
laturi on käyttövalmis. 
 

 
 
Ylläolevassa kuvassa näkyy molemmat käyttöpainikkeet sekä 
niihin liittyvät merkkivalot. 
 
Store tila – BMS01:n Store käyttötila on tarkoitettu Shorai LFX 
akkujen suorituskyvyn ja kestoiän ylläpitoon. Kun Store tila on 
päällä, laturi voidaan pitää kytkettynä akkuun rajattomasti 
kunnes ajoneuvoa taas käytetään. Store tilassa laturi lataa tai 
purkaa akkua kunnes 80% varaustila on saavutettu. Sen jälkeen 
BMS01 tarkkailee varaustilaa ja aina kun varaus laskee 60%:iin, 
BMS01 lataa akun uudelleen 80% varaukseen. Tämä varaustila 
on ihanteellinen LiFePO4-akuille varastoinnissa. LFX-akkujen 
käynnistysvirta riittää hyvin käynnistykseen vaikka varaustila 
olisi alle 60%, joten voit milloin vain irrottaa akun laturista ja 
lähteä ajamaan. Halutessasi voit myös asettaa laturin Charge 
tilaan noin tuntia ennen liikkeellelähtöä jos haluat varmistaa että 
akku on 100% varaustilassa. 
 
Charge tila – BMS01 lataa maksimissaan 2A virralla kun laturi 
on asetettu Gharge tilaan. Samalla laturi huolehtii kennojen 
tasapainotuksesta ja suorittaa diagnostiikkaa. Akun lataaminen 
täyteen kestää yleensä 30 minuuttia – 4 tuntia riippuen akun 
koosta ja varaustilasta. Kun vihreä merkkivalo palaa jatkuvasti, 
akku on täyteen varattu. Paina Charge nappia kerran 
lopettaaksesi lataamisen ja irrota akku laturista.



 
Laturin tila Merkkivalot STORE CHARGE 
Valmiustila1 Molemmat palaa ● ● 
Lataus päällä2 Vilkkuva vihreä ○ ☼ 
Lataus valmis Vihreä palaa ○ ● 
Ylläpito päällä Vilkkuva keltainen ☼ ○ 
Ylläpito Keltainen palaa ● ○ 
Vikatila3 Molemmat vilkkuvat ☼ ☼ 
 
 1Kun virtajohto kytketään pistorasiaan, molemmat merkkivalot 
syttyvät sen merkiksi että laturi on valmiina käyttöön. 
 
2Kun LFX akun varaustila on yli 25%, vain vihreä merkkivalo 
vilkkuu latauksen merkiksi. Jos varaustila on alle 25%, keltainen 
ja vihreä merkkivalo vilkkuvat vuorotellen kunnes 50% 
varaustila on saavutettu jonka jälkeen enää vain vihreä 
merkkivalo vilkkuu. Jos molemmat valot vilkkuvat, akun 
varaustila on päässyt vaarallisen alas ja akkua kannattaa ladata 
useammin tai käyttää Store tilaa pitempiaikaisessa 
varastoinnissa. 
 
3Vikatilat ilmaistaan vilkuttamalla molempia merkkivaloja 
samanaikaisesti. Myös merkkiääni saattaa kuulua kunnes 
vikatila korjataan tai virtajohto irrotetaan. 

• 1 välähdys/tauko = Sisääntuleva jännite virheellinen. 
Tarkista virtajohdon kytkentä. Kokeile toista 
pistorasiaa. Ota yhteyttä maahantuojaan/Shoraihin. 

• 2 välähdystä/tauko = Napaisuus väärä. Ota yhteyttä 
maahantuojaan/Shoraihin. 

• 3 välähdystä/tauko = Avoin virtapiiri. Tarkista 
latausjohdon kytkennät ja latausjohdon kunto. Kokeile 
uudella latausjohdolla. 

• 4 välähdystä/tauko = Akun/kennon jännite väärä. 
Latausjohdossa tai kytkennässä vikaa tai akku 
viallinen. Ota yhteyttä maahantuojaan/Shoraihin. 

 
BMS01 tekniset tiedot 

Latausvirta / -teho 2A maksimi / 30W maksimi 
Latausprofiili & jännite CC/CV; 14,4V navoilla 
Merkkilaitteet 1xkeltainen & 1xvihreä, äänimerkki 
Sisääntulojännite 100V~250V, 50/60Hz vaihtovirta 
Paino (ilman johtoja) 720g 
Mitat (pit x lev x kork) 11,4 x 11,4 x 3,8 cm 
 

 

TAKUUEHDOT (Suomi) 
 

Kaikilla Shorai-tuotteilla on 2 vuoden takuu. Takuu kattaa 
kaikki valmistus- ja materiaalivirheet. 
 
Kaikki takuuasiat Suomessa hoitaa Shorain maahantuoja 
Storm Motor Oy. 
 
Takuuasioissa ota yhteyttä info@storm-motor.fi tai puhelimitse 
075-3265000. Useimmat ongelmat voidaan ratkaista ennen 
tuotteen palautusta, tarvittaessa annamme ohjeet palautukseen 
yhteydenoton jälkeen. 
 
Takuu EI KATA seuraavia vikoja 

• Vaurio on aiheutunut väärinkäytöstä (iskuvaurio, 
veden aiheuttama korroosio, jne.) 

• Väärä sisääntulojännite 
• Jos laturia on käytetty muiden kuin Shorai-akkujen 

lataamiseen 
 
Jos palautetussa tuotteessa ei havaita takuunalaista vikaa, tuote 
palautetaan asiakkaalle asiakkaan kustannuksella. Samoin 
toimitaan jos takuupalautuksesta puuttuu alkuperäinen ostokuitti 
tai asiakas ei ole ollut yhteydessä Storm Motor Oy:n 
asiakaspalveluun ennen palautusta. 
 

KULJETUSVAURIOT 
Jos havaitset saamassasi paketissa/tuotteessa vaurioita, jotka 
ovat aiheutuneet kuljetuksen aikana, ota heti yhteyttä myyjään 
ennen tuotteen käyttöönottoa. Annamme lisäohjeita tarvittaessa. 
 
Kiitos kun valitsit Shorai-tuotteen! Toivomme että olet 
tyytyväinen valintaasi ja että Shorai-tuotteen suorituskyky vastaa 
odotuksiasi. Jos sinulla on kysymyksiä, ongelmia tai ehdotuksia 
tuotteeseen liittyen, voit ottaa yhteyttä maahantuojaan. 
 
Maahantuoja: 
Storm Motor Oy 
Lukkosepänkatu 4 
20320 Turku 
tel. 075-326 5000 
 
email: info@storm-motor.fi 
web: www.storm-motor.fi


