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Návod k použití profesionální nabíječky pro 

startovací a trakční baterie 
 
 

PŘÍRUČKA OBSAHUJE DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ A PROVOZNÍ POKYNY PRO 

POUŽITÍ 

 

12V 5KANÁLOVÁ HROMADNÁ NABÍJEČKA BATERIÍ: BK15 
 



 
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
 

Před použitím nabíječky si pozorně přečtěte následující pokyny a dodržujte je. 
 

UPOZORNĚNÍ 
 

 Nabíječka je určena pro nabíjení 12V olověných akumulátorů od 4 Ah do 30 Ah. nicméně s 
ní můžete nabíjet baterie až do 120 Ah. 

 
 Doporučujeme se vždy před použitím nabíječky seznámit s pokyny výrobce akumulátoru. 

 
 Při nabíjení se mohou z baterie uvolňovat výbušné plyny. Prostor dostatečně větrejte a zamezte 

vzniku jisker a otevřeného ohně. 
 

 Nabíječka je určena pouze pro vnitřní použití. Nevystavujte nabíječku působení deště, sněhu nebo 
kapalin. 

 
 Nabíječkou nabíjejte VÝHRADNĚ olověné akumulátory (dle kapacity a napětí uvedené v 

tabulce technických parametrů). 
 

 Elektrolyt je žíravá chemikálie. V případě styku elektrolytu s pokožkou nebo očima postižené místo 
ihned oplachujte tekoucí vodou. 

 
 Baterii mějte vždy postavenou, nikdy ji nenaklápějte na bok. 

 
 Nikdy nenabíjejte zamrzlou baterii. 

 
 Nikdy nenabíjejte poškozenou baterii. 

 
 Při nabíjení nikdy nabíječku nepokládejte na nabíjený akumulátor. 

 
 Buďte zvláště opatrní a na baterii neupusťte žádný kovový nástroj. Nástroj by mohl způsobit 

jiskru nebo zkratovat baterii či jiné elektrozařízení, čímž by mohlo dojít k výbuchu. 
 

 Při manipulaci s olověným akumulátorem si sundejte veškeré kovové předměty, např. prsteny, 
náramky, řetízky, hodinky aj. 

 
 V blízkosti baterie nebo motoru NIKDY nekuřte ani nevytvářejte jiskry. 

 
 Nenabíjejte jednorázové baterie. 

 
 Před jakýmkoli úkonem (údržba, čištění) nabíječku nejprve odpojte od napájení, předejdete 

tak úrazu elektrickým proudem. Po odpojení od napájení ještě vypněte příslušné 
vypínače. 

 
 Nabíječku nesmí používat děti nebo osoby, které nejsou schopny porozumět pokynům uvedeným v 

této příručce, pokud nejsou pod dozorem odpovědné osoby, která zajistí dodržení pokynů 
stanovených příručkou. 

 

HLAVNÍ FUNKCE NABÍJEČKY: Inteligentní nabíječka plus funkce udržování 

a oživování 
 

 Jednoduché použití: Použití nabíječky BK15 je velmi jednoduché a nevyžaduje žádné technické 
dovednosti. 

 
 Nabíječku plně řídí mikroprocesor 

 
 Diagnostika počátečního stavu akumulátoru 

 
 Zapojení akumulátoru ve smyslu obvodu vozidla 

 
 Vylepšené oživování akumulátorů (patentovaná technologie) 

 
 Analýza udržení napětí akumulátoru 

 
 Špičkové pulzy pro dlouhodobou údržbu 

 
 Velice nízká spotřeba energie pro režim ECO 



 
 Několik fází nabíjení: 

 
 Kontrola stavu baterie 

 
 Vylepšené oživování akumulátorů  

 
 Měkký start 

 
 Hlavní nabíjení 

 
 Absorpční nabíjení 

 
  Analýza napětí 

 
 Plovoucí režim 

 
 Pulzní nabíjení pro dlouhodobou údržbu 

 
o Diagnostika a nabíjení - Automatická diagnostika a nabíjení: Při zapnutí provede nabíječka 

automaticky diagnostiku stavu baterie a potom rozhodne, zda nabíječka přejde do režimu oživení 
baterie nebo zahájí nabíjecí cyklus. 

 
o Vylepšený režim oživování baterií – Patentovaná technologie oživování baterií: Tento 

program používá unikátní metodu oživování (zotavení) baterií využívající fázi vysokonapěťové 
ekvalizace a fázi oživení za pomoci špičkových pulzů, jež se aplikují střídavě; baterie je přitom 
podrobena kontrole počáteční vnitřní impedance baterie a zatížení baterie v elektrickém systému 
vozidla, přičemž je možné provést efektivní desulfataci baterií, které byly hluboce vybity nebo 
nebyly několik měsíců nabíjeny, a to bez rizika při připojení k elektrickému systému vozidla. 

 
o Nabíjejte a udržujte - Režim automatického udržování napětí: Nabíječka baterií se může 

ponechat bez dozoru a je plně řízena programem; po nabití akumulátoru na maximum se 
nabíječka automaticky přepne do režimu udržování napětí. Bude sledovat napětí baterie a 
pokračovat v dlouhodobé údržbě za pomoci špičkových pulzů ve speciálním režimu pulzního 
nabíjení. 

 
o Ochrana proti zkratu nebo přepólování: Pokud na výstupu dojde ke zkratu nebo přepólování, 

nabíječka se automaticky vypne a zabrání poškození akumulátoru. 
 

o Nikdy baterii nepřebíjejte. 
 

o Odolné kabely 

 
o Rychlospojka a výstupní svorky: BK15 nabízí pět skupin výstupních kabelů s 

rychlospojkou a svorkami, takže může dobíjet nebo udržovat pět baterií zároveň. 
 

o Instalace na stěnu: BK15 se může také nainstalovat na stěnu nebo na jinou plochu, instalační 
rozměry jsou uvedeny níže: 

 



BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE: 
 

Nabíječka BK15 je vybavena 4 bezpečnostními funkcemi: 
 

o OCHRANA PROTI PŘEHŘÁTÍ: Nabíječka BK15 je vybavena elektronickým obvodem sledujícím 
přehřátí a přetížení elektroniky zařízení. V případě přehřátí nabíječky sníží nabíječka nabíjecí 
proud. Po zchlazení zařízení se nabíječka automaticky vrátí do nabíjecího režimu. 

 
o OCHRANA POMOCÍ ČASOVAČE: Nabíječka umožňuje provést nastavení maximální doby 

nabíjení pro každou fázi nabíjení; situace, kdy to může být potřeba, může nastat, když se 
pokoušíte nabíjet zcela vybitou nebo sulfáty zanesenou baterii. Když uplyne časový limit 
nastavený pomocí časovače, nabíječka přestane nabíjet, aby se chránila baterie a červená dioda 
bude pomalu blikat; když k takové situaci dojde, zkontrolujte prosím stav baterie. 

 
o OCHRANA PROTI PŘEPÓLOVÁNÍ: Nabíječka je vybavena ochranou proti přepólování. Pokud 

dojde k přepólování (svítí červená dioda, tzn. že kabely jsou připojeny opačně), jednoduše 
odpojte nabíječku od napájení a kabely zapojte dle pokynů uvedených v této příručce. 

 
o ZKRATOVÁ OCHRANA: Nabíječka je vybavena ochranou proti zkratu. Pokud dojde ke zkratu 

kabelů (červená LED svítí, tzn. že kabely jsou připojeny opačně), jednoduše odpojte nabíječku od 
napájení a kabely zapojte dle pokynů uvedených v této příručce. Nabíječka kontroluje výstupní 
zapojení pomocí mechanických prostředků a inteligentního programu. Jakmile nabíječka zjistí 
krátké spojení nebo přepólování na výstupu, přestane dodávat veškerý proud. 

 

TYP A KAPACITA AKUMULÁTORŮ: 
 

o Nabíječka je vhodná pro všechny typy olověných akumulátorů. (gelové, SLA, AGM, vápníkové) 
 

o výstup 12V, nabíjecí proud 1500 mA 
 

o Kapacita baterie: Následující maxim. hodnoty Ah slouží pouze jako obecné vodítko, některé 
akumulátory lze nabíjet i vyššími hodnotami proudu. Před nabíjením baterií s malou kapacitou se 
seznamte s pokyny výrobce. 

 

Nabíjecí proud (pro každý kanál) 1500 mA 
  

Kapacita baterie: Nabíjení 4-30AH 
  

Kapacita baterie: Udržování: 4-120Ah 
  

 

ELEKTRICKÉ KOMPONENTY: 
 
Balení obsahuje: 
 

o Vstupní kabel: Kabel VDE 183 cm s 3kolíčkovou zástrčkou 
 

o Výstupní kabely (5 skupin): 120 cm s rychlospojkou a bateriovou svorkou 
 

CHARAKTERISTIKA PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ 
 

o Provozní teplota: 0 až 40 °C 
 

o Skladovací teplota: -25 až 85 °C 
 

o Provozní rozsah vlhkosti: 0 až 90 % rel. vlh. 
 

o Chlazení: Vzduchem pomocí ventilátoru 
 

 
 



TECHNICKÉ PARAMETRY: 
 

Číslo komponentu BK15 
  

Typ Smart 
  

Rozsah vstupního napětí: 100-240VAC 
  

Vstupní frekvence 50/60Hz 
  

Výstup pro každý kanál 1500 mA při 12V 
  

Rozměry (d x š x v) v mm 328*157*44 
  

Hmotnost 2,6 kg 
  

Certifikáty CE 
  

 

POKYNY PRO NABÍJENÍ: 
 

KROK 1 - Kontrola před nabíjením a kontrola hladiny elektrolytu 
 

 Zkontrolujte hladinu elektrolytu v baterii (kontrolu neprovádějte u zatavených a bezúdržbových baterií). 
 

V případě potřeby sejměte odvzdušňovací zátky a dolijte elektrolyt destilovanou vodou tak, aby jeho hladina 
byla přibližně uprostřed mezi horní a dolní ryskou. 

 
KROK 2 - Připojení nabíječky k akumulátoru 

 

 Když bude baterie mimo vozidlo: 
 

o Připojte červený kabel nabíječky ke kladnému pólu baterie (+). o Připojte černý kabel 
nabíječky k zápornému (-) pólu baterie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pokud bude baterie ještě ve vozidle, určete, zda je vozidlo kladně nebo záporně uzemněno. 
 

o V případě záporného uzemnění (častější případ) NEJPRVE připojte červený kabel nabíječky (+) 
ke kladnému pólu baterie (+), a poté připojte černý kabel nabíječky (-) k podvozku vozidla v 
dostatečné vzdálenosti od palivové soustavy. 

 
o V případě kladného uzemnění – NEJPRVE připojte černý kabel nabíječky (-) k zápornému 

pólu baterie (-), a poté připojte červený kabel nabíječky (+) k 
 

podvozku vozidla v dostatečné vzdálenosti od palivové soustavy. 
 



KROK 3 - Připojení nabíječky do napájecí sítě (230 VAC) 
 

 Připojte nabíječku do napájecí sítě 230 VAC. 
 

 Zapněte vypínač napájení na nabíječce. 
 

 Nabíječka se po zapojení napájení a zapnutí sama aktivuje. 
 

 
 (Pozn.: Pokud se signálka, udávající poruchu, rozsvítí červeně, zkontrolujte připojení nabíječky, 

pravděpodobně jste kabely zapojili opačně. Další informace najdete v kapitole Odstraňování běžných potíží.) 
 

PROCES NABÍJENÍ: 
 
Při nabíjení nastávají následující fáze a kroky: 
 
Režim ECO: 
 
Když bude nabíječka zapojena do sítě, ale nebude připojená baterie, po 10 vteřinách přejde nabíječka 
automaticky do ekologického režimu (ECO), tato nabíječka je vybavena obvodem s ultra nízkou spotřebou 
energie. Když bude nabíječka připojena k síti a žádná baterie nebude připojená, bude příkon nižší než 1,8W, 
což odpovídá spotřebě energie 0,05 kWh za den; po plném nabití baterie a během fáze dlouhodobého 
udržování činí celková spotřeba energie cca. 0,15 kWh za den. 
 

O signalizuje rychlé blikání zelené diody. 
 
Počáteční posouzení baterie 
 
Když bude baterie připojená a zapnutý hlavní vypínač nabíječky, program provede automaticky posouzení 
baterie za pomoci následujících procesů: 
 
- Detekce počáteční impedance a počátečního napětí baterie. 
 
- Posouzení schopnosti přijímat nabíjecí proud. 
 
- Diagnostika stavu zanesení baterie sulfáty. 
 
- Kontrola stavu zatížení baterie a vyhodnocení, zda je zapojena do elektrického obvodu vozidla. Program 
určí další fázi na základě výsledku výše uvedeného počátečního posouzení. 
 

 Svítí červená dioda a svítí žlutá dioda (počáteční napětí je na velmi nízké úrovni). 
 
Vylepšené oživování akumulátorů 
 
Dvě střídavé oživovací fáze spočívají v distribuci elektrolytu a odstraňování krystalů síranu olovnatého. Při nich 
se nejen rozpouštějí krystaly síranu olovnatého, ale elektrolyt se rovněž uvádí do dobře distribuovaného stavu. 
Tyto dvě střídavé fáze zahrnují fázi vysokonapěťové ekvalizaci (16V nebo vylepšenou 20V) a fázi regenerace s 
vysokými špičkovými pulzy (patentovanou v Evropě). 
 
Když se zjistí, že baterie je zcela vybitá nebo silně zasulfátovaná, program automaticky zkontroluje, zda je baterie 
zapojena do elektronického systému vozidla, pokud se zjistí, že baterie k elektronickému systému vozidla 
připojená je, nabíječka přikročí k provedení bezpečnému oživení, které spočívá ve střídavém provádění fáze 
vysokonapěťové ekvalizace (16V) a fáze regenerace pomocí špičkových pulzů; když se zjistí, že baterie není 
připojena k systému elektroniky vozidla nebo je baterie vyjmuta, program přistoupí v případě extrémně vybitých 
baterií k provádění fáze vylepšené vysokonapěťové ekvalizace (20V) a fáze regenerace pomocí špičkových pulzů. 
 
Když program zjistí, že baterie je mírně zasulfátovaná, přejde k střídavému provádění fáze vysokonapěťové 
ekvalizace (16V) a fáze regenerace pomocí špičkových pulzů. 
 

 Fázi oživování signalizuje blikání modré diody. 
 
 

 
 



Když program zjistí, že baterie může normálně přijímat nabíjecí proud, přejde přímo do fáze měkkého startu; když 
baterie nebude moci přijímat nabíjecí proud po 24 hodinách oživování, znamená to, že oživení baterie selhalo a 
baterie je vadná. 
 

 Když bude oživení baterie neúspěšné, bude svítit červená dioda. 
 

Režim inteligentního nabíjení 
 
Používají se následující fáze: 
 

 Režim nabíjení s měkkým startem (nabíjení při konstantní hodnotě proudu) 
o Modrá dioda bliká.

 

o Pozvolný náběh na napětí baterie 11 V 
 

 Režim hlavního nabíjení (nabíjení při konstantní hodnotě proudu) 
o Modrá dioda nabíjení bliká.

 

o Baterie se dobije na cca 80 %.
 

 

 Nabíječka dodává proud o konstantní hodnotě až 1500 mA pro každý kanál, dokud 
akumulátor nedosáhne požadované hodnoty napětí.

 

 

 Absorpční režim (konst. hodnota napětí) 
o Modrá dioda nabíjení bliká. 
o Baterie se nabije téměř do 100 %.

 

 

 Hodnota nabíjecího proudu se snižuje a nabíjecí napětí se udržuje na nastavené hodnotě. o 
Režim analýzy (Režim testování udržení napětí)

 

o Nabíjení se přeruší na krátkou dobu za účelem změření napětí baterie. 
o Když napětí baterie poklesne příliš rychle, je baterie pravděpodobně vadná. 
o Žlutá dioda nabíjení svítí (když dojde k výše uvedené situaci) 

 

 Plovoucí režim (bezpečná úroveň napětí 13,6 V) 
o Plná zelená dioda svítí.

 

 

 Plovoucí režim umožňuje nechat nabíječku efektivně připojenou k bateriím; funguje při 
bezpečné úrovni 13,6 V a baterie jsou připravené k použití.

 

 

 Režim udržování (speciální pulzy pro dlouhodobou údržbu) 
o Plná zelená dioda svítí.

 

 

 Program používá speciální nabíjecí křivku a sleduje kolísání napětí baterie, když napětí 
baterie poklesne, udržuje se baterie v optimálním stavu pomocí speciálních impulzů, když 
napětí baterie poklesne ještě níže, přepne se nabíječka do režimu hlavního nabíjení. 
Režim udržování umožňuje mít nabíječku připojenou k baterii přes celou sezónu, pokud 
možno kontrolujte hladinu elektrolytu v baterii.

 

 

KROK 4 - Odpojení nabíječky od akumulátoru 
 
Baterie je mimo vozidlo: 
 

o Vypněte nabíječku síťovým vypínačem a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 
o Odpojte černý kabel, poté červený. 

 
o Pokud je to možné, zkontrolujte hladinu elektrolytu. 

 
(Může se stát, že bude po nabíjení nezbytné doplnit destilovanou vodu.) 
 
Baterie je ve vozidle: 
 

 Vypněte nabíječku síťovým vypínačem a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 
 



 Odpojte kabel od podvozku vozidla.  
 

 Odpojte kabel od akumulátoru. 
 

 Pokud je to možné, zkontrolujte hladinu elektrolytu. 
 
(Může se stát, že bude po nabíjení nezbytné doplnit destilovanou vodu.) 

 
PŘEHLED STAVŮ NABÍJEČKY SIGNALIZOVANÝCH LED: 

 
 

LED  Stav Popis 

Dioda napájení / poruchy – zelená / červená 

zelená svítí Nabíječka je připojena do napájení 

zelená bliká Režim ECO a žádná baterie není připojená 

červená svítí Ochrana proti zkratu nebo přepólování 

Kontrolka nabíjení / regenerace – modrá / žlutá 

Modrá bliká Regenerace / měkký start 

Modrá svítí 
Režim hlavního nabíjení (konstantní proud) / absorpční režim (konstantní 
napětí) 

Žlutá svítí Baterie je vybitá (méně než 3V) 

Plná dioda - zelená   

zelená svítí Nabíječka je v režimu udržovacího nabíjení (plná kapacita akumulátoru) 

 

NABÍJECÍ KŘIVKA 
 
 

Počáteční 
posouzení 

Oživení Měkký start Hlavní 
nabíjení 

Absorpce Test baterie Plovoucí 
režim 

Dlouhodobá 
údržba 

 
POČÁTEČNÍ POSOUZENÍ : automatická kontrola stavu baterie a určení zda nabíječka provede oživení nebo 
nabíjecí cyklus. 
OŽIVENÍ : oživení baterií zanesených sulfáty pomocí vysokofrekvenčních pulzů. 
MĚKKÝ START : prodloužení životnosti baterie díky jemnému spouštění nabíjení. 
HLAVNÍ NABÍJENÍ : zkrácení doby nabíjení provedením maximálního nabití na nastavené napětí. 
ABSORPCE : zajišťuje plné nabití baterie bez přebíjení. 
TEST BATERIE : testování baterie za účelem zajištění plného nabití. 
PLOVOUCÍ REŽIM : plovoucí nabíjení udržuje baterii při 100% nabití. Opakované spuštění po 21 dnech. 
DLOUHODOBÁ ÚDRŽBA : Když napětí baterie poklesne, speciální pulzy udržují baterii v optimální stavu. 
 
 

Napětí 
(V) 

Proud 
(Amps) 



ODSTRAŇOVÁNÍ BĚŽNÝCH POTÍŽÍ 
 

Druh potíží Signálky Možné příčiny Navržené řešení 

Nabíječka 
Nefunguje 
žádný - Nabíječka není připojena do sítě. 

- Zkontrolujte zapojení nabíječky do 
sítě a 

nefunguje? ukazatel  zkontrolujte, 
   zda je zásuvka pod 
   proudem 

  - Výstup byl zkratován. - Zkontrolujte zapojení DC 
Nabíječka 
nevydává 

Červená dioda 
poruchy - Změňte zapojení pólů mezi nabíječkou a baterií 

žádný proud DC svítí. baterie a zkontrolujte, zda nedošlo 
   ke zkratu. 
   - Zkontrolujte, zda krokosvorky 
   neodpadly od baterie. 
   - Zkontrolujte, zda jsou krokosvorky 
   / kruhová očka zapojené 
   na správnou polaritu. 

  - Baterie je silně zanesena sulfáty. - Zkontrolujte stav baterie, 
Žádný nabíjecí Červená dioda - Baterie má poškozený článek. stáří atd. 

proud? poruchy 
- Ochrana proti přehřátí přerušila 
proces nabíjení. - Baterie bude možná potřebovat 

 bliká  vyměnit. 
   - Přemístěte baterii a nabíječku do 
   chladnějšího prostředí 

Dlouhá doba 
nabíjení,  

- Kapacita baterie převyšuje výkon 
nabíječky. Zkontroluje, zda výkon nabíječky 

dioda Červená dioda - Baterie je vadná. odpovídá 
nezůstává poruchy  kapacitě baterie. 
rozsvícená? bliká  - Baterii nelze nabít a musí se 

   vyměnit. 

 
 

ÚDRŽBA 
 

 Nabíječka je zcela bezúdržbová. V případě poškození přívodního kabelu předejte nabíječku k opravě 
do autorizovaného servisu. Pouzdro nabíječky udržujte čisté. Před čištěním nabíječku odpojte od 
napájení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


