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NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ  
 

Inteligentní nabíječka akumulátorů s regenerační funkcí 

pro všechny olověné akumulátory typu: 

GEL, SLA, AGM, DRY, Ca/Ca 

 

 
Příručka uživatele a návod k  postupu při nabíjení profesionálních 

startovacích akumulátorů a akumulátorů typu „DEEP CYCLE“ (s pro-
dlouženou životností) 

 

TATO PŘÍRUČKA OBSAHUJE DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ A PROVOZNÍ POKYNY 

PRO NABÍJEČKU 6 V a 12 V AKUMULÁTORŮ: F4 

 

[ČESKÁ VERZE] 
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ÚVODNÍ INFORMACE 

Děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku a prosíme vás o pečlivé prostudování pokynů 
uváděných v této Příručce, které týkají bezpečného užívání výrobku i jeho likvidaci. Před pou-
žíváním tohoto výrobku je důležité se seznámit s veškerými bezpečnostními informacemi  a 
dalšími pokyny. Používejte výrobek pouze podle uváděných pokynů a výhradně k určenému 
účelu. Pokud převedete vlastnictví výrobku na někoho jiného, předejte mu, prosím, současně 
i tuto Příručku.  

URČENÝ ÚČEL VÝROBKU 

Tento model představuje vícestupňovou nabíječku akumulátorů (dále jako „nabíječka“) pou-
žívanou pro nabíjení a trvalé dobíjení (tj. průběžné udržování akumulátoru v nabitém stavu) 6 
V či 12 V akumulátorů. Tyto akumulátory mohou být následujících typů: AGM-CA/CA-GEL-MF-
VRLA s roztokem elektrolytu, nebo gelové (GEL). 

Jak výrobce, ani prodejce výrobku neodpovídá za škody vzniklé nesprávným použitím výrobku. 
Výrobek není určen pro komerční použití, lze jej používat pouze ve vnitřních prostorách nebo 
mimo působení povětrnostních vlivů a vody.  

OBSAH BALENÍ  

1 nabíječka, 2 svorky (1 černá, 1 červená), 1 Příručka uživatele 

Obr. A 

 

Vysvětlivky: 

1.  12 V; 0,8 A (program 2) 
2.  12 V; 3,8 A (program 3) 
3.  12 V; 3,8 A (program 4) 
4.  6 V; 0,8 A (program 1) 
5.  LED kontrolka pro opačné zapojení 
6.  LED kontrolka pohotovostního stavu 
7. LCD displej nabíječky 
8. Stavový ukazatel 
9. Ukazatel napětí 
10. Tlačítko volby programů (MODE = režim)  
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Obr. B 

 

Vysvětlivky: 

11.  Nabíječka 
12. Očka pro uchycení nabíječky 
13. Hlavní přívodní kabel 
14. „+“ pól = ČERVENÁ svorka 
15. „-“ pól = ČERNÁ svorka 
16. „+“ konektor kabelu k ČERVENÉ svorce 
17. „-“ konektor kabelu k ČERNÉ svorce 
 
Obr. C 
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TECHNICKÉ ÚDAJE 

Vstupní napětí:   110 V nebo 230 V AC  Nominální příkon: 60 W 

Nominální napětí na výstupu:  6V/12V DC    Nominální proud  
na výstupu: 0,8 A / 3,8 A 

Okolní teplota při provozu:  0 oC až 40 oC    Stupeň krytí: IP 65 

Typy nabíjených akumulátorů:  6 V olověný akumulátor 1,2 Ah ÷ 14 Ah 
     12 V olověný akumulátor 1,2 Ah ÷ 120 Ah 
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY  

Dětem, či osobám bez potřebných znalostí a zkušeností pro používání tohoto zařízení, nebo 
osobám s omezenými fyzickými, duševními či smyslovými schopnostmi nesmí být umožněno 
používat zařízení bez dohledu či pokynů osob odpovídajících za jejich bezpečnost. Stejně tak 
je nutné vykonávat dohled nad dětmi a zajistit, aby zařízení neoprávněně nepoužívaly např. 
ke hrám.  
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Nikdy nepoužívejte nabíječku pro nabíjení baterií, které nejsou k 
opakovanému nabíjení určeny! V průběhu nabíjení umístěte akumulátor na dobře větrané 
místo. Automatický režim provozu a omezení při používání nabíječky jsou popisovány dále 
v této příručce.  

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!  
Pokud jsou propojovací kabely, hlavní napájecí kabel nebo jeho vidlice poškozené, nikdy zaří-
zení nepoužívejte! Poškozené kabely (vodiče) představují nebezpečí úrazu elektrickým prou-
dem ohrožující život! 

Před zapojením do sítě se ujistěte, že napájecí připojení je uzemněno, má odpovídající para-
metry 120 V / 50 Hz a je jištěno pojistkou 16 A a vybaveno RCCB proudovým chráničem (auto-
matický spínačem v obvodu diferenciální ochrany), to vše v souladu s platnými předpisy. Dříve, 
než budete připojovat či odpojovat propojovací kabely k akumulátoru, vždy napřed odpojte 
nabíječku od napájení ze sítě.  

Nejprve připojte svorku, která není připojena ke karosérii vozidla. Poté připojte druhou svorku 
na karosérii vozidla, avšak stranou od akumulátoru a potrubí palivového systému vozidla. Te-
prve poté připojte nabíječku k napájení ze sítě. 

Po skončení nabíjení nejprve opět odpojte nabíječku od napájení ze sítě. Teprve pak odstraňte 
svorku připojenou na karosérii vozidla. Nakonec odstraňte i svorku z pólu akumulátoru. 

Nebezpečí exploze a požáru! 

Vyvarujte se nebezpečné reakce směsi vodíku a kyslíku. 

Ujistěte se, že v průběhu nabíjení a regenerace akumulátorů nejsou v okolí žádné zdroje jis-
kření či otevřeného ohně. Ujistěte se, že kabel „+“ nepřichází nikde do kontaktu s potrubím 
palivového systému vozidla (např. s potrubím benzínu či s uzemněnými kovovými díly). Ujis-
těte se, že nabíječka i její kontakty jsou mimo dosah materiálu držadle.  

Nebezpečí poleptání žíravinami! 

Při práci používejte ochranné brýle či obličejový štít! Při práci používejte ochranné rukavice! 
Pokud kyselina z akumulátoru pronikne do očí, či ulpí na pokožce, okamžitě vymývejte oči, 
nebo omývejte postiženou část těla i její okolí velkým množstvím čisté vody s mýdlem.  

Dbejte na to, aby při manipulaci, či připojování akumulátoru nedošlo ke zkratu. Připojte ko-
nektor kabelu se záporným pólem na záporný pól akumulátoru, nebo na karosérii vozidla.  Při-
pojte konektor kabelu s kladným pólem na kladný pól akumulátoru. 

Neumisťujte nabíječku do blízkosti zdrojů tepla, ohně, či na místa, kde by  byla dlouhodobě 
vystavena teplotám nad 50 oC.  

Při připojování nabíječky dbejte na to, aby nedošlo k poškození potrubí palivového systému 
vozidla, jeho elektrické výzbroje, potrubí s vodou či hydraulickými kapalinami.  



5 

Nabíječku nezakrývejte žádnými předměty. Povrchy elektrických kontaktů chraňte před nežá-
doucím kontaktem, který by mohl způsobit zkrat. Nabíječku používejte výhradně pro nabíjení 
a trvalé dobíjení 6V a 12 V olověných baterií. Nenabíjejte za mrazu, nebo zamrzlé akumulátory.  

PROVOZ NABÍJEČKY 

Před použitím nabíječky 

Před zapojením nabíječky je nutné zajistit dodržení všech pokynů pro její provoz. Navíc je 
nutné dodržet i pokyny výrobce vozidla týkající se trvale zapojeného akumulátoru. Vozidlo se 
zajistí před samovolným rozjetím a vypne se zapalování. Póly akumulátoru se očistí. Při tomto 
úkonu dbejte na to, aby vám případné nečistoty nevnikly do očí. Zajistěte dostatečné odvětrá-
vání. 

Připojení nabíječky 

Připojte svorku „+“ nabíječky (červená) 14 na „+“ pól akumulátoru. 
Připojte svorku „-“ nabíječky (černá) 15 na „-“ pól akumulátoru. 
Zapojte hlavní napájecí kabel nabíječky 13 do zásuvky síťového proudu. 
Na displeji nabíječky 9 se zobrazí stávající napětí na akumulátoru. 
Pokud došlo omylem k prohození kabelů, LED kontrolka „obrácené zapojení“ se rozsvítí (5). 

Odpojení nabíječky 

Odpojte nabíječku od napájení ze sítě. 
Odpojte svorku „-“ nabíječky (černá) 15 z „-“ pól akumulátoru. 
Odpojte svorku „+“ nabíječky (červená) 14 z „+“ pól akumulátoru. 

Pohotovostní režim/měření napětí na akumulátoru 

Po připojení k napájení ze sítě, je nabíječka v pohotovostním režimu (STANDBY). Tento režim 
indikuje kontrolka STANDBY 6. Po připojení svorek na akumulátoru se na displeji objeví hod-
nota napětí akumulátoru. Jednotlivé sloupečky znázorňující stav baterie na displeji 8 jsou 
prázdné. Pokud je napětí pod hranicí 3,8 V, nebo nad hranicí 15 V, nabíjení akumulátoru ne-
proběhne. Na displeji se krátce zobrazí hlášení “ERR“ (chyba)  a nabíječka se navrátí do poho-
tovostního režimu. 

 

6 V akumulátor: Pokud rozsah hodnot napětí akumulátoru je mezi 3,7 ÷ 7,3 V, lze zvolit pouze 
Program 1. 

12 V akumulátor: Pokud nabíječka zjistí u akumulátoru kritickou hodnotu napětí v rozmezí 7,3 
÷ 10,5 V, aplikace nabíječky zjistí, zda se jedná o plně nabitý akumulátor 6 V, nebo vybitý aku-
mulátor 12 V. Po stisknutí tlačítka 10 pro volbu programů se potom navolí program a aplikace 
provádí kontrolní měření po dobu 90 sekund.  

Na displeji se zobrazí: 

 

Pokud po prodlevě 90 sekund bude zjištěno napětí v rozmezí 7,3 ÷ 7,5 V, potom je 12 V aku-
mulátor vadný. Nabíječka se navrátí do pohotovostního režimu, nabíjení neproběhne. 

Regenerace akumulátoru  
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Pokud po prodlevě 90 sekund je zjištěno napětí v rozmezí 7,5 ÷ 10,5 V, bude akumulátor de-
tekován jako 12 V zařízení. Regenerace akumulátoru probíhá pulzním nabíjením. Indikace na-
pětí 9 na displeji začne blikat. Po dosažení úrovně napětí 10,5 V se nabíječka přepne do režimu 
dalších stupňů nabíjení. Regenerační stupeň nabíjení je pro všechny 12 V akumulátory stejný.  

Volba programů 

POZNÁMKA: Pokud je akumulátor detekován aplikací nabíječky v napěťovém rozmezí 
3,7 ÷ 7,3 V, potom nelze navolit programy 2,3 a 4.  Proces nabíjení se zahájí automaticky. V zá-
vislosti na zvoleném programu, je sledována charakteristická křivka pro napětí, čas a teplotu. 
Do výběru programů je zahrnut diagnostický program, program regenerace (revitalizace) aku-
mulátoru a program pro trvalé dobíjení (tj. průběžné udržování akumulátoru v nabitém stavu) 
(princip funkce programu znázorňuje příklad programu 3 na obr. C). 

 Program Max.(V) Max.(A) 

1  6V 7,3 V 0,8 A 
2   14,4 V 0,8 A 
3   14,4 V 3,8 A 

4   14,7 V 3,8 A 

 

Program 1 „6 V“ (7,3 V / 0,8A) 

Program slouží pro nabíjení 6 V akumulátorů o kapacitě do 14 Ah. 

Stiskněte tlačítko volby programů 10 a zvolte Program 1. Na LCD displeji se zobrazí znak „6 V“. 
V průběhu nabíjení znak pro nabíjení (7) bliká a postup nabíjení je zobrazen na displeji (1 ÷ 4 
čárky). Jakmile je akumulátor plně nabitý, stavový ukazatel 8 indikuje čtyři čárky. Indikátor 
nabíjení na displeji přestane blikat a nabíječka se automaticky přepne do režimu pro trvalé 
dobíjení (tj. průběžné udržování akumulátoru v nabitém stavu).  

Program 2 „12 V“ (14,4 V/0,8 A)  

Program slouží pro nabíjení 12 V akumulátorů o kapacitě do 14 Ah.  

Stiskněte tlačítko volby programů 10 a zvolte Program 2. Na LCD displeji se zobrazí piktogram 

. V průběhu nabíjení znak pro nabíjení (7) bliká a postup nabíjení je zobrazen na displeji 
(1 ÷ 4 čárky). Jakmile je akumulátor plně nabitý, stavový ukazatel 8 indikuje čtyři čárky. Indi-
kátor nabíjení na displeji přestane blikat a nabíječka se automaticky přepne do režimu pro 
trvalé dobíjení (tj. průběžné udržování akumulátoru v nabitém stavu). 

Program 3 „12 V“ (14,4 V/3,8 A)  

Program slouží pro nabíjení 12 V akumulátorů o kapacitě od 14 Ah do 120 Ah.  

Stiskněte tlačítko volby programů 10 a zvolte Program 3. Na LCD displeji se zobrazí piktogram 

. V průběhu nabíjení znak pro nabíjení (7) bliká a postup nabíjení je zobrazen na displeji 
(1 ÷ 4 čárky). Jakmile je akumulátor plně nabitý, stavový ukazatel 8 indikuje čtyři čárky. Indi-
kátor nabíjení na displeji přestane blikat a nabíječka se automaticky přepne do režimu pro 
trvalé dobíjení (tj. průběžné udržování akumulátoru v nabitém stavu). 
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Program 4 „12 V“ (14,7 V/3,8 A)  

Program slouží pro nabíjení akumulátorů o kapacitě od 14 Ah do 120 Ah za chladných podmí-
nek či pro nabíjení AGM akumulátorů. Stiskněte tlačítko volby programů 10 a zvolte Program 
4.  

POZNÁMKA: Tento program může začít s menším zpožděním. Na LCD displeji se zobrazí pik-

togram . V průběhu nabíjení znak pro nabíjení (7) bliká a postup nabíjení je zobrazen na 
displeji (1 ÷ 4 čárky). Jakmile je akumulátor plně nabitý, stavový ukazatel 8 indikuje čtyři čárky. 
Indikátor nabíjení na displeji přestane blikat a nabíječka se automaticky přepne do režimu pro 
trvalé dobíjení (tj. průběžné udržování akumulátoru v nabitém stavu). 

Trvalé dobíjení 

Jak již bylo popsáno shora, tato nabíječka má funkci automatického spuštění trvalého dobíjení. 
V závislosti na poklesu hodnoty napětí na akumulátoru, způsobené jeho samovolným vybíje-
ním, zařízení reaguje dobíjením o různé proudové intenzitě. Akumulátor může zůstat připojen 
k nabíječce i po delší časové období.  

Ochranné funkce nabíječky 

Jakmile dojde k nějaké nestandardní situaci, jako např. zkrat, kritický pokles napětí při nabí-
jení, narušený obvod, nebo detekce nesprávného (prohozeného) umístění svorek nabíječky, 
zařízení okamžitě vypne elektronickou sekci a přepne systém do základního nastavení. Pokud 
se nabíječka při nabíjení nadměrně zahřívá, hodnota výstupního proudu se automaticky sníží. 
Tímto je zařízení chráněno před poškozením. 

PÉČE O ZAŘÍZENÍ A JEHO ÚDRŽBA  

Dříve, než začnete provádět jakékoliv úkony na nabíječce, nikdy nezapomeňte vytáhnout na-
pájecí kabel střídavého proudu ze síťové zásuvky. Jako taková, představuje nabíječka bezúdrž-
bové zařízení. Vždy přesvědčte, že všechny díly nabíječky jsou na správném místě a v dobrém, 
funkčním stavu. Za žádných okolností nepoužívejte k čištění nabíječky ředidla, rozpouštědla, 
či agresivní čisticí prostředky. Plastové povrchy nabíječky čistěte suchým hadříkem. Péče o 
nabíječku nevyžaduje otevírání samotné jednotky – uvnitř nejsou žádné díly, na kterých by 
uživatel mohl provádět údržbu či opravy. Nabíječku přechovávejte ve vzpřímené poloze, ve 
vnitřních prostorách a na chladném a suchém místě. Při přemisťování nabíječky v rámci dílny, 
nebo při jejím převozu na jiné místo, vždy dbejte na to, aby nedošlo k poškození jejích dílů. 
Nerespektování tohoto pravidla může vést k úrazu osob či škodám na majetku. Veškeré ostatní 
úkony údržby a servisu by měl provádět pouze náležitě kvalifikovaný personál. 

* 


