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SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Denna handbok innehåller säkerhets- och bruksanvisningar.
Läs den noga innan du använder apparaten för första gången, och förvara den på en säker plats för
senare användning.
Denna maskin ska endast användas för laddningsuppgifter som ligger inom de intervall som är angivna på maskinen och i instruktionsboken. Operatören ska respektera säkerhetsbestämmelserna. När
det gäller otillräcklig eller potentiellt farlig användning kan tillverkaren inte hållas ansvarig.
Maskinen är avsedd för inomhusbruk. Den får inte utsättas för regn.

Apparaten kan användas av barn från 8 år och uppåt, och av personer som har psykiska, sensoriska
eller mentala funktionsnedsättningar, eller som saknar erfarenheter och kunskap, så länge de övervakas eller instrueras om användningen av apparaten på ett säkert sätt och förstår de involverade
riskerna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan
någon som håller uppsikt över dem.
Får inte användas för att ladda småbatterier eller icke-uppladdningsbara batterier.
Använd inte laddaren om huvudkabeln eller kontakten är skadad.
Får aldrig användas på ett fruset eller skadat batteri.
Får aldrig täckas över.
Placera inte apparaten nära en värmekälla eller i höga ihållande temperaturer (över 50 °C).
Det automatiska tillståndet och de begränsningar som gäller för användningen av apparaten beskrivs
i detalj i följande instruktionsbok.

Risk för brand och explosioner!
• Ett batteri som laddas upp kan avge explosiva gaser.
• Vid laddningen ska batteriet placeras i ett välventilerat utrymme.
• Undvik öppen eld och gnistor.
• Skydda batteriets elektriska kontaktytor mot kortslutningar.

Risk för syrastänk!
• Använd skyddsglasögon och handskar.
• Vid kontakt med ögon eller hud, skölj noga med vatten och uppsök läkare så snabbt som möjligt.
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Anslutning/frånkoppling:
• Koppla bort strömförsörjningen före anslutning eller frånkoppling av förbindelser till/från batteriet.
• Se alltid till att den röda klämman ansluts till ’+’-polen först. Om det är nödvändigt att ansluta
den svarta klämman till fordonets chassi, se då till att det finns ett säkert avstånd till batteriet
och bränsle-/avgasröret. Laddaren ska anslutas till huvudledningen.
• Efter laddningen demonteras laddaren från huvudledningen, därefter tas klämman bort från
karossen, och till sist klämman från batteriet i angiven ordningsföljd.
Anslutning:
• Laddaren måste anslutas till en EARTHED-strömförsörjning.
• Anslutningen till elnätet ska utföras i enlighet med nationella standarder.

Underhåll:
• Om strömförsörjningens kabel är skadad, ska den bytas ut mot en kabel eller en specialsats som
kan erhållas från tillverkaren eller eftermarknaden.
• Underhåll bör endast utföras av en behörig person.
• Varning! Koppla alltid bort apparaten från huvudledningen innan det utförs något underhåll.
• Apparaten kräver inte något särskilt underhåll.
• Om den interna säkringen har smält ska den bytas ut hos tillverkaren, hos en eftermarknadsservice eller av en behörig person för att undvika risker.
• Använd inte lösningsmedel eller andra aggressiva rengöringsmedel.

Förordningar:
• Maskinen överensstämmer med EU-direktiven.
• Intyg om överensstämmelse finns på vår hemsida.
• Europeisk överensstämmelsemärkning (den eurasiska ekonomiska gemenskapen).

Avfallshantering:
• Produkten ska avfallshanteras på en lämplig återvinningsanläggning. Den får inte kastas i hushållssoporna.
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ALLMÄN BESKRIVNING
GYSFLASH 100.12 HF/102.12 HF ger en stark och stabil strömförsörjning integrerad i SMPS-tekniken (Switch Mode
Power Supply). Utformad för att upprätthålla 12 V-batteriet (flytande/AGM/gel) i bilar under diagnosarbetet. Apparaten
garanterar också en perfekt laddningscykel för batteriunderhåll i de flesta moderna bilar och batterityper. Den kan utrustas med kablar upp till 2X8 m i 16 mmÇ. Vid byte av laddkablar krävs en omkalibrering (se sid 8). Den betraktas som
en fast enhet, inte en mobil produkt..
Dessa apparater har 5 inställningar, inklusive 2 som är sparade:
• Laddningsläge: laddning av flytande eller gel-elektrolytbatterier (bly, bly-kalcium, bly-kalcium-silver, AGM...) från 20
Ah till 1 200 Ah i 12 V.
• Försörjningsläge «Diag+»: GYSFLASH levererar upp till 100 A för att säkerställa strömkompensation hos högenergiförbrukare (motorfläktar, fönsterhissar, elektronisk fjädring, etc.) I detta läge kan spänningen justeras noggrant.
• Försörjningsläget «Showroom»: säkerställer strömkompensation när man använder elektriska funktioner i en demonstrationsbil (fönsterhissar, värme, speglar, etc.) och gör en permanent utställning av bilen möjlig. I detta läge kan
spänningen justeras noggrant.
• Läget «Batteribyte»: säkerställer en stabil spänningsförsörjning till bilen under ett batteribyte för att bevara minnesinställningarna. Som standard är detta läge inaktivt och visas inte i listan över lägen.
• Läget «Strömförsörjning»: Detta läge är endast avsett för den erfarna användaren. Som standard är detta läge
inaktivt och visas inte i listan över lägen. Detta läge gör det möjligt att använda laddaren som en kraftfull och stabil
strömförsörjning med reglerad spänning och justerbar maximal effekt.
Apparaten har en automatisk omstartsfunktion, som utför en automatisk omstart av Laddnings-, Showrooms- och
strömförsörjningslägena vid ett eventuellt strömavbrott. Funktionen «Lås Showroom», om aktiverat, begränsar apparaten till Showrooms-läget för att underlätta för dem som demonstrerar bilen.
UPPSTART
1. Anslut laddaren till huvudledningen. Enfasig huvudledning spänning 230 V ± 15 % (50/60 Hz).
2. Vrid kontakten till ”ON”. Displayen visar «GYSFLASH 100.12 HF Vx.x» / «GYSFLASH 102.12 HF
Vx.x» under tre sekunder.
3. Välj det önskade läget. Som standard väljer laddaren automatiskt den senaste inställningen.

• ””Läges”-knappen ger åtkomst till fler menyer:

MODE

LADDNINGS-LÄGE> Diag+ > Showroom (> Batteribyte*) (> Strömförsörjning*) *dolt som standard.

• Få tillgång till ”konfigurationsmenyn” genom att
trycka på ”läges”-knappen i 3 sekunder:

MODE

LÄGE 3 sekunder-konfiguration
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LADDNINGSLÄGE
Denna produkt kan ladda batteriet på ett säkert sätt även om batteriet finns kvar i bilen.
Kontrollera att rätt ordningsföljd följs.
Laddningskonfiguration:
Innan man påbörjar laddningen av batteriet ska man se till att laddaren är korrekt inställd (batterispänning, laddningskurva och batterikapacitet).
Flera laddningskurvor finns tillgängliga:
• Lätt: Förenklad kurva passar alla blybatterier eftersom det inte krävs någon kunskap om batteriets kapacitet. För att
uppnå en optimal laddning rekommenderas dock, när det är möjligt, att man använder flytande eller gel/AGM-batteriladdningskurvor.
• Flytande: Laddningskurva för ventilerat batteri (bly, bly-kalcium, bly-kalcium-silver, etc.). Välj batterikapacitet i Ah för
denna laddningskurva.
• Gel/AGM: Laddningskurva till förseglat batteri (gel, underhållsfritt, AGM...). Välj batterikapacitet i Ah för denna laddningskurva.
• Expert: Laddningskurva av typen IUOIOU är justerbar via menyn Expertkonfiguration och endast avsedd för erfarna
användare (se sid 5). Som standard är denna kurva inaktiv och visas inte i listan över kurvor i UPPLADDNINGS-läge.
VARNING:
Enligt expertkurvans konfiguration (se sid 9) kan det vara nödvändigt att koppla bort bilens batteri innan laddningen
påbörjas för att skydda bilens elektroniska delar.
LADDNING-LÄGE INSTALLATION
BEROENDE PÅ BATTERITYP

Laddningskurvor är tillgängliga om de är aktiverade
i menyn ’Avancerat’.

Endast för flytande, gel/AGM- och expertladdningskurvor.

Uppstart:

LADDNINGSLÄGE UPPSTART

• Anslut klämmorna: röd till (+) och svart till (-) på
batteriet.
• Tryck på START/STOPP-knappen för att starta laddningen.
• Under laddningsproceduren växlar produkten mellan att
visa den framåtskridande procentsatsen för laddning,
spänning, ström, amperetimmar och förfluten tid.
• Tryck på START/STOPP-knappen igen för att avbryta
laddningen.

5

GYSFLASH 100.12 HF / 102.12 HF

SE

OBS: När laddningen är avslutad (100 %) och batteriet fortfarande är anslutet, upprätthåller laddaren laddningsnivån i
batteriet genom att tillföra flytande spänning.
Försiktighetsåtgärd: Kontrollera elektrolytnivån och fyll ev. på före laddningen.
Vi rekommenderar att man under laddningen minskar elförbrukningen i fordonet till ett minimum (släck ljusen, stäng
dörrarna ...) för att inte störa laddningsprocessen
DIAG+ LÄGE
På ett stationärt fordon levererar GYSFLASH upp till 100 A för att testa högenergiförbrukare: (motorfläkt, fönsterhissar, elektronisk fjädring, etc.), genom att tillhandahålla en konstant spänning: -12 V till 14,8 V
Justering av spänning
Det är möjligt att justera spänningen i steg om 0,1 V enligt tillverkarens specifikationer..
Uppstart:
• Anslut klämmorna: röd till (+) och svart till (-) på
batteriet.
• Tryck på START/STOPP-knappen för att starta
detta läge.
• Vid användning visas strömförbrukningen och
momentanspänningen.

DIAG+ LÄGE INSTÄLLNING

DIAG+ LÄGE UPPSTART

Försiktighetsåtgärd: Om skärmen visar en ström högre än 10 A, indikerar det att batteriet är urladdat. Apparaten börjar
automatiskt ladda. Kontrollera att alla strömförbrukare är avstängda i fordonet. Vänta tills strömmen minskar till under
10 A och starta om diagnosen.
SHOWROOM-LÄGE
På ett stationärt fordon levererar GYSFLASH upp till 100 A för att testa högenergiförbrukare (motorfläkt, fönsterhissar,
elektronisk fjädring, etc.) genom att leverera en justerbar konstant spänning: -12 V till 14,8 V
Justering av spänning:
Det är möjligt att justera spänningen i steg om 0,1 V enligt tillverkarens specifikationer.
Uppstart med batteri:
• Anslut klämmorna: röd till (+) och svart till (-)
på batteriet.
• Tryck på START/STOPP-knappen för att starta
detta läge.
• Vid användning visas strömförbrukningen och
momentanspänningen.

SHOWROOM-LÄGE INSTÄLLNING

SHOWROOM-LÄGE UPPSTART

Uppstart utan batteri (rekommenderas inte)
Det är möjligt att leverera ström till fordonet utan batteri genom att trycka på START/STOPP-knappen i 3 sekunder. På
skärmen visas ”inget batteri” i 1 sekund innan laddningen av fordonet startar.
Varning: Förväxling av polerna kan skada fordonets elektronik.
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Försiktighetsåtgärd:
Om skärmen visar en ström högre än 10 A, indikerar det att batteriet är urladdat. Apparaten börjar automatiskt ladda.
Kontrollera att alla strömförbrukare är avstängda i fordonet. Vänta tills strömmen minskar till under 10 A innan bilens
elektriska funktioner används.
BATTERIBYTES-LÄGE (TILLVAL)
GYSFLASH vill upprätthålla en stabil spänningsförsörjning till fordonet under ett batteribyte för att bevara minnesinställningarna. Som standard är detta läge inaktivt och visas inte i listan över lägen. Det kan aktiveras via den avancerade
menyn (se sid 9).
Uppstart:
• Anslut:
1. Röd klämma till batteriets (+) / batteripol så att batteriet kan bytas utan att klämman tas bort.
2. Svart klämma till fordonets chassi eller jord.
• Tryck på START/STOPP-knappen för att starta detta läge.
UPPSTART AV BATTERIBYTE

• Vid användning visas strömförbrukningen och momentanspänningen.
• Kontrollera att polerna sitter rätt vid batteribytet. Var
noga med att inte koppla ur laddningsklämmorna under
batteribytet för att undvika förluster av elektroniska data.
Varning: Förväxling av polerna kan skada fordonets elektronik.
STRÖMFÖRSÖRJNINGSLÄGE (TILLVAL)

Detta läge är endast avsett för erfarna användare. Detta läge gör det möjligt att använda laddaren som en stabil strömförsörjning med reglerad spänning och justerbar maximal effekt. Som standard är detta läge inaktivt och visas inte i
listan över lägen. Det kan aktiveras via den avancerade menyn (se sid 9).
Anpassningar av spänningsreglering och strömbegränsning:
Spänningsjusteringen kan anpassas från 2 V till 16 V och maximal ström från 2 A till 100 A.
Uppstart:
• Tryck på START/STOPP-knappen för att starta
detta läge.
• Vid användning visas strömförbrukningen och
momentanspänningen.

STRÖMFÖRSÖRJNINGSLÄGE INSTÄLLNING

STRÖMFÖRSÖRJNING UPPSTART

OBS! Till skillnad från andra lägen kompenserar laddaren i strömförsörjningsläge inte laddaren för spänningsfall i kablar. I
detta fall motsvarar spänningen som visas på skärmen utgångsspänningen i laddaren (inte spänningen på klämmorna).
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INSTÄLLNINGSMENY

Öppna inställningsmenyn:

MODE

LÄGE 3 sekunder - Läge

För att bläddra igenom
undermenyn, tryck på ’Välj’: VÄLJ

MODE

språk > starta om > lås showroom > kabelkontroll >
AVANCERAD MENYN > Återställa minne

Undermeny:
• Språk:
Denna meny låter dig välja ett språk (använd piltangenterna för att ändra språk).
• Automatisk omstart:
Automatisk omstart fungerar endast i lägena «Showroom», «Laddning» och «Strömförsörjning». Denna funktion
gör det möjligt med automatisk omstart och omstart av
laddning efter ett strömavbrott. För att aktivera funktionen «Automatisk omstart» «Inställning | Omstart: ON».
• Lås Showroom:
För att låsa apparaten i Showroom-läge (för att undvika
missbruk). Aktivera funktionen ”Lås Showroom» «Inställning | Lås Showroom: Y».

INSTÄLLNINGSLÄGE

Genväg till Låsa Showroom:
Funktionen «Låsa Showroom» kan aktiveras utan tillgång till inställningsmenyn.
• Stäng av apparaten (huvudbrytaren i läget OFF)
• Tryck på LÄGES-knappen • Slå på ON-kontakten, medan LÄGES-knappen fortfarande är
intryckt. Skärmen visar «GYSFLASH 100.12 HF Vx.x» / «GYSFLASH 102.12 HF Vx.x» under 3
sekunder.
• Håll ner LÄGES-knappen tills skärmen visar «Lås showroom: Y».
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INSTÄLLNINGSLÄGE
• Kabelkalibrering:
Detta läge ska användas varje gång som kablarna byts
ut. GYSFLASH kan vara utrustad med kablar fram till
2X8m i 16 mmÇ.
OK: Kalibreringen lyckades.
FEL: Ett problem uppstod under kalibreringen. I detta fall
återställs kalibrering till fabriksinställningarna.
Kontrollera att kablarna är i gott skick och ordentligt
inkopplade i kortslutnings- och upprepningsproceduren.

ÅTERSTÄLL MINNE

• AVANCERAD MENY (kod 1-9-6-4):
Denna meny är endast avsedd för den erfarna användaren.
För att öppna menyn anger man koden ovan («Alternativ»-knappen för att ändra valet av siffror och «Start/
Stopp»-knappen för att bekräfta koden).
För mer information, se sid 9.
• Återställ minne (kod 1-9-6-4):
Denna meny är avsedd för fabriksåterställning av laddinställningarna genom att man skriver in ovanstående kod.
Alla personliga parametrar tas bort.

AVANCERAD MENY
Denna meny kontrollerar de avancerade parametrarna i laddaren. Tryck på Välj-knappen för att flytta från en parameter
till en annan:
VÄLJ

Aktivering av «Batteribyte» > Aktivering av «Strömförsörjning» > Aktivering av «Expert-kurva» (> Justering av
«Expert-kurva» parametrarna)
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AVANCERAD MENY

För att aktivera BATTERIBYTES-läget, Välj AVANCERAD MENY | Batteri switch:
ON». Detta läge kommer nu att vara tillgängligt i listan över lägen.
• Aktivering av STRÖMFÖRSÖRJNINGS-läge:
För att aktivera STRÖMFÖRSÖRJNINGS-läget, Välj «AVANCERAD MENY |
Strömförsörjning: ON». Detta läge kommer nu att vara tillgängligt i listan över
lägen.
• Aktivering av «EXPERT-kurva»:
För att aktivera «RECOV-kurva», välj «AVANCERAD MENU | Expert-kurva: ON».
Nu kommer denna kurva att finnas i listan över laddningskurvor från LADDNINGS-läge.
• Justering av «Expert-kurva» parametrar:
Om laddningskurvan är aktiverad kan laddningskurvsparametrarna justeras (typ
IU0I0U):
Ucharge: Laddspänningen kan justeras från 12,0 till 16,0 V (steg 7).
Icharge: Laddströmmen kan justeras från 10 A till 200 A per 100 Ah för den
angivna kapaciteten (steg 6).
Urecovery: Återvinning av spänning kan justeras upp till 30,0 V. Om värdet
’OFF’ är markerat är återvinningsfunktionen inaktiv (steg 2 och 4).
Ufloating: Justering av den flytande spänningen. Om värdet ’OFF’ är markerat
är flytfunktionen inaktiv (steg 9).
Trecovery: Maximal tid för återvinning av kortslutna celler kan justeras från 1
h till 24 h (steg 2).
Trefresh: Tiden för uppdateringsfasen kan justeras från 1 h till 12 h. Om värdet ’OFF’ är markerat är uppdateringsfasen inte aktiverad (steg 8).
T desulfat: Maximal tid att desulfateringsfasen kan justeras från 1 h till 24 h
(steg 4).
T ch_max: Maximal laddningstid (steg 7 och 6).
T ch_min: Minimal laddningstid (steg 7 och 6).
Urefresh: Maximal spänning i kylningsfasen (steg 8).
OCP (Over Charge Protection): Högsta procentandel av den nominella kapacitet
som kan sprutas in innan skyddet börjar.
Varning:
Vid laddning på plats kan en för hög «Urecovery» eller «Urefresh» skada fordonets elektroniska delar. Vi rekommenderar
INTE att man justerar dessa inställningar över 15 V.
För att spara och godkänna de nya inställningarna, välj «AVANCERAD MENY» | spara? Ja» Tryck «LÄGES-knappen» för
att lämna menyn «Konfiguration».
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LADEKURVESE
Beskrivning av laddningskurva (IU0I0U)

Recovery

Fas I

Fas U0

Fas I0

Fas U

1

Batterianalys

2

Återvinning av skadade element från ett helt urladdat tillstånd

3

Test av sulfatbatteri

4

Återvinning av sulfatbatteri

5

Kontroll av batteriåtervinning

6

Batteriet laddat till 80 %

7

Batteriet laddat till 95 %

8

Uppdatering av battericeller

9

Underhållsladdning

10

Start av laddningscykel för att upprätthålla prestandan = underhåll

SKYDD
Apparaten är skyddad mot kortslutningar och förväxling av polerna. Det har en anti-gnistfunktion som förhindrar gnistbildning när man ansluter Gysflash till batteriet. Gysflash kan inte leverera ström om ett batteri inte registreras (ingen
spänning i klämmorna).
Laddaren är utrustad med en intern 125 A-säkring (ref. 054585), som skyddar mot felaktig användning.
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FELSÖKNING

1
2

3

4

5

Fel

ORSAKER

LÖSNINGAR

Skärmen blinkar: «#error
(+)<-->(-)» + larmsignal

Polerna har bytts om på klämmorna

Anslut den röda klämman till (+) och den svarta klämman
till (-) på batteriet.

Skärmen blinkar: «#erreur
Batterispänningen för hög
U>Umax» + larmsignal
Batteriet kortslutet eller skadat
Skärmen blinkar: «#batte- Batteriet är inte anslutet eller
ry error» + larmsignal
kortslutning på klämmorna
6 V-batteriet anslutet
Skärmen blinkar:
Förbrukningen överstiger laddarens
«>100A» + larmsignal
utgång
Flera av fordonets strömförbrukare
GYSFLASH levererar en är aktiva
hög spänning (högre än
10 A) innan diagnosverktyget aktiveras.
Batteriet urladdat

Laddaren är inte lämplig (t.ex.: 24 V-batteri istället för
12 V batteri).
Byt batteriet.
Kontrollera anslutningen till klämman.
Laddaren är inte lämplig.
Slå av elförbrukarna för att minska strömbehovet.
GYSFLASH fungerar enligt specifikationen. Stäng av
strömförbrukarna för att säkerställa att batteriet inte är
alltför urladdat (se orsak nr 2).
Batteri djupurladdat, GYSFLASH levererar ström för att
ladda det. Vänta med att börja diagnosen tills startströmmen är mindre än 10 A.
Showroom utan batteri: GYSFLASH fungerar normalt.
För att inaktivera funktionen ”no battery”, tryck på
”START/STOPP”-knappen, och tryck en gång till på
”START/STOPP”-knappen för att starta Showroom-läge
med batteri.

6

Visar i 1 sek.: «no battery» + larmsignal

Showroom-läge går på «no battery»

7

Apparaten är låst i Showroom-läge

Lås Showroom är aktivt

8

Skärmen visar: «#error
T(°C)» + larmsignal

9

Skärmen visar: «#error
IHM» + larmsignal

Elektroniskt fel

Kontakta din återförsäljare.

10

Skärmen visar: «#error
fuse» + larmsignal

Felaktig hantering

Den interna säkringen måste bytas av en behörig person
(ref. 054585: 125 A).

Ingångssäkring HS

Ingångssäkringen måste bytas av en behörig person (10
A-säkring 5 x 20).
Fel i elnätet. Kontrollera att spänningen i elnätet ligger
mellan 180 V och 260 V.

Defekt fläkt
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Apparaten visar inget

Låt inte apparaten utsättas för
solljus.

GYSFLASH fungerar normalt.Gå till inställningsmenyn för
att inaktivera den här funktionen.
Kontakta din återförsäljare.
Långvarig exponering av solljus.
Låt apparaten stå på ON, tills felet försvinner (larmsignalen kan stoppas genom att man trycker på START/
STOPP-knappen).
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