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JE NUTNÉ PŘEČÍST A UCHOVAT TENTO NÁVOD TÝKAJÍCÍ 
SE POKYNŮ A BEZPEČNOSTNÍCH ZÁSAD  

1. Tento návod obsahuje základní pokyny týkající se bezpečnosti a 

provozu nabíječky/sady k udržování stav akumulátorů. 

Doporučuje se pečlivě přečíst, porozumět a následně dodržovat 

zde obsažené pokyny a bezpečnostní návody.  

2. Nabíječka by měla být používaná pouze při napětí 12 voltů pro 

akumulátory typu SLI, AGM SPIRALNÍ, AGM PLOCHÉ, 

GELOVÉ AKUMULÁTORY, VRLA, CAL/CAL a kyselino-olověné 

akumulátory typu START-STOP  a LFP. Nabíječka se nesmí 

používat při jiném napětí a typech akumulátorů (SE SUCHÝM 

ČLÁNKEM, NIKL-KADMOVÉ, NIKL-METAL-HYDRIDOVÉ 

apod.), které se běžně používají v malých domácích 

spotřebičích. Nesprávné použití může způsobit výbuch 

nabíječky nebo akumulátoru, čehož výsledkem je poškození 

majetku nebo poranění uživatele.  

3. Nabíječka nesmí být vystavená bezprostřednímu působení 
slunečních paprsků, dešti nebo sněhu.  

4. Pokud je akumulátor zapojený, je nutno se ujistit, že je 

vozidlo vypnuté, a neexistují žádná zatížení.   

5. K nabíječce se nesmí používat jiné příslušenství než je 

doporučované a schválené. Používání neschváleného 

příslušenství může mít za následek poranění, úraz elektrickým 

proudem nebo požár a nevztahuje se na ně záruka.  

6. Aby se zabránilo riziku poškození elektrické zástrčky a kabelu, 

je nutno zástrčku vytáhnout a netahat za kabel při odpojování 

nabíječky. 

7. Pokud dojde k potřebě použít prodlužovací kabel, je nutné se 

ujistit, že je správně uzemněný. Použité nevhodného 

prodlužovacího kabelu může vést k riziku požáru nebo úrazu 

elektrickým proudem.  

a) Počet, velikost a tvar kolíků na zástrčce prodlužovacího kabelu 

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY： 



 

 

by měl byt stejný jako na zástrčce nabíječky.  
b) Prodlužovací kabel má správnou kabeláž a je v dobrém 

technickém stavu; 
c) Rozměr kabelu má pro nabíječku dostatečnou intenzitu 

střídavého proudu AC v souladu s níže uvedenou tabulkou:   
 

 
8. Nesmí se používat nabíječka, u které byly kabel nebo zástrčka 

poškozené – je nutné vyměnit kabel nebo zástrčku tak rychle, 

jak jen je to možné. 

9. Nabíječku se nesmí používat, pokud byla rozbitá, spadla na zem 

nebo byla jinak poškozená; tato nabíječka by měla být opravená 

v autorizovaném servisu. 

10. Nabíječka se nesmí rozebírat, v případě potřeby její prohlídky 

nebo opravy, by měla být nabíječka opravená v autorizovaném 

servise. Opětovné nesprávné poskládání nabíječky vytváří riziko 

úrazu elektrickým proudem nebo požáru a nevztahuje se na ni 

záruka.  

11. Nenahrazujte žádné komponenty/kabely sami. Pokud u některého 

z elementů dojde k poškození a vyžaduje kontrolu nebo opravu, 

je nutné za účelem provedení opravy a zachování záruky 

navštívit autorizovaný servis.   

12. Za účelem vyvarování poranění se během čištění nebo 

údržbových prací, je nutné odpojit všechny akumulátory a 

přemístit je na čisté místo. Nabíječka musí být odpojená ze 

zásuvky ve stěně. K čištění krytu a olověných prvků používejte 

lekce vlhký hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla ani mýdlo.  

13. Kabely by měly být umístěné v místě, kde nebudou vystavené 

na pošlapání, zakopávání, nátlak nebo jakékoliv poškození.  

14. Nikdy nenabíjejte zamrzlé akumulátory. Před zapojením by měl 



 

 

mít akumulátor pokojovou teplotu. Doporučený provozní rozsah je 

0° C (32° F) až 50° C (122° F) teploty okolí. 

15. Nabíječka se nesmí používat bezprostředně v nebo na jakékoliv 

lodi nebo vodním dopravním prostředku. Akumulátory by měly být 

odstraněny z lodi nebo dopravního prostředku a následovně 

nabité v místě vhodném pro použití nabíječky. 

16. Nedoporučuje se vystavovat nabíječku vlhku a špatnému 

počasí.  

17. VAROVÁNÍ - NEBEZPEČÍ VÝBUCHU PLYNU   

a) PRÁCE V BLÍZKOSTI OLOVĚNÝCH AKUMULÁTORŮ JE 

NEBEZPEČNÁ. BĚHEM BĔŽNÉ PRACÍ AKUMULÁTORY 

VYLUČUJÍ VÝBUŠNÝ PLYN. Z TOHOTO DŮVODU JE 

KLÍČOVÉ DODRŽOVAT TENTO NÁVOD BĚHEM KAŽDÉHO 

POUŽITÍ NABÍJEČKY. 

b) Za účelem vyvarování se exploze akumulátoru je nutné dodržovat 

tento návod jak i návody publikované výrobcem akumulátoru a 

výrobce jakéhokoliv jiného zařízení, které má být použito v 

blízkosti akumulátoru.  

18.  NEBEZPEČÍ VÝBUCHU SMĚSI PLYNŮ  

a) Kabely akumulátoru mohou být zapojovány a odpojovány 

pouze při odpojeném zařízení. 

b) Na akumulátor nainstalovaný ve vozidle je nutné nejdříve zapojit 

červený kabel svorkovnice na kladný pól „+“ akumulátoru a 

následně zapojit černý kabel svorkovnice k správnému uzemnění, 

dál od akumulátoru, nejlépe na podvozku. Zařízení nezapojujte do 

karburátoru nebo palivového potrubí. Černá svorkovnice 

nabíječky musí být odpojená jako první. 

c) Akumulátor nepřetěžujte. 

19. OSOBNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY  

a) Osoby, které pracují s kyselino-olověným akumulátorem, by se 

měly nacházet na dosah hlasu nebo v dostačující vzdálenosti, 

aby jim mohla být poskytnutá pomoc. 

b) V blízkosti by se měla nacházet velká zásoba čerstvé vody a 

mýdla pro případ kontaktu kyseliny z akumulátoru s kůží, 

oděvem nebo očima  



 

 

c) Je nutné nosit brýle a úplný ochranný oděv.  

d) Vyvarovat se kontaktu s očima během prací s akumulátorem. 
Existuje riziko jiskření nebo zkratu akumulátoru nebo jiných 
elektrických částí, což může vést k explozi.  

e) Během prací s kyselino-olověným akumulátorem je nutné 
odložit osobní kovové předměty, jako jsou prstýnky, náramky, 
řetízky nebo hodinky. Akumulátor může vyvolat dostatečně 
vysoký zkrat, aby roztavil prstýnek nebo podobný kov, což 
může způsobit vážné popáleniny.   

f) Toto zařízení není určené pro obsluhu osobami (rovněž dětmi) s 
omezenými pohybovými, smyslovými nebo mentálními 
schopnostmi, jak i osobami, které nemají zkušenosti a znalosti, 
dokud nezískaly dohled, nebo školení v oblasti manipulační 
techniky od osoby odpovědné za jejich bezpečnost.  

g) Za účelem ujištění se, že si se zařízením nehrají musí děti zůstat 
pod dohledem. 

h) V případě kontaktu kyseliny s kůží nebo oděvem, je nutné je 
okamžitě propláchnout vodou s mýdlem. V případě kontaktu 
kyseliny s očima, proplachovat oko velkým množstvím tekoucí 
vody, minimálně 10 min. a okamžitě přivolat lékařskou pomoc. 

i) ZÁKAZ kouření nebo manipulace s jiskrou nebo plameny v 
blízkosti akumulátoru nebo motoru.  

j) Model BAT 100 používat pouze pro nabíjení akumulátorů typu 
SLI, AGM SPIRALNÍ, AGM PLOCHÉ, GELOVÉ AKUMULÁTORY, 
VRLA, CAL/CAL a KYSELINO-OLOVĚNÉ AKUMULÁTORY TYPU 
START-STOP a LFP. Akumulátor není určený pro nabíjení 
elektrických systémů s nízkým napětím jiných než v aplikaci 
nastartování motoru. Nepoužívat nabíječku akumulátorů k nabíjení 
akumulátorů se suchým článkem, které jsou obecně používané v 
domácích spotřebičích. Tyto akumulátory mohou způsobit explozi, 
poranit uživatelé a poškodit majetek. 

k) ZÁKAZ nabíjení zmrzlých akumulátorů.  

20. PŘÍPRAVA K NABÍJENÍ  

EXISTUJE RIZIKO KONTAKTU S KYSELINOU 

AKUMULÁTORU. KYSELINA AKUMULÁTORU JE VYSOCE 

ŽRAVOU KYSELINOU SÍROVOU.  



 

 

a)  Ujistit se, že během nabíjení je okolí kolem akumulátoru dobře 

větrané. Vzniklé plyny mohou být rovněž cíleně odstraněné 

použitím ventilátoru nebo nekovového kousku materiálu.  

b)  Vyčistěte kontakty akumulátoru.Je třeba obrátit pozornost na to, 

aby se žíravina nedostala do očí.   

c) Vyhodnotit akumulátor z hlediska prasklin v konstrukci a krytu. 

Nepoužívejte akumulátor v případě, pokud je poškozený.  

d)  Pokud není akumulátor monolitem, dolijte destilovanou vodu do 

každého prvku do momentu dosažení hladiny kyseliny 

požadované výrobcem. Toto pomůže zbavit se nahromaděných 

plynů komor. Nepřelévejte. V případě akumulátorů bez víček 

komor je nutné pozorně dodržovat pokyny opětovného nabíjení.   

e)  V případě vzniknutí potřeby vytažení akumulátoru z vozidla za 

účelem jeho nabití, je vždycky nutné odstranit svorku s 

uzemněním jako první. Ujistěte se, že všechno příslušenství ve 

vozidle je za účelem vyhnutí se výboji vypojené.  

f) Seznamte se se všemi zvláštními bezpečnostními pokyny 

výrobce týkajícími se akumulátorů, takovými jako 

odstraňování nebo neodstraňování vík komor během nabíjení 

a doporučovaná četnost nabíjení.  

g)  Určete napětí akumulátoru s odvoláním na uživatelskou 

příručku a ujistěte se, že toto souhlasí s výchozím napětím 

nabíječky akumulátoru.  

h)  V případě, že akumulátor nebo svorky mají na sobě bílou nebo 

modrou látku, je nutné zkontrolovat fungování nabíjejícího 

systému. Veškeré problémy spojené s provozem by měly být 

opravené před výměnou akumulátoru po nabití.  

21. LOKALIZACE NABÍJEČKY/ZAŘÍZENÍ UDRŽUJÍCÍHO 
ÚROVEŇ AKUMULÁTORU  

RIZIKO EXPLOZE A KONTAKTU S KYSELINOU Z 
AKUMULÁTORU.  

a) Umístěte nabíječku v tak velké vzdálenosti, jak to umožňuje 

vedení stejnosměrného proudu DC. 

b) Nikdy neumísťujte nabíječku bezprostředně pod nabíjený 

akumulátor. Plyny uvolňující se z akumulátoru zkorodují a 



 

 

poškodí nabíječku.  

c) Nedovolte, aby kyselina z akumulátoru kapala na nabíječku 

během jednotlivých gravitačních procesů nebo plnění 

akumulátoru. 

d) Nepoužívejte nabíječku v uzavřených prostorách s jakkoliv 

omezeným větráním.   

e) Neumísťujte akumulátor na povrchu nabíječky.  

22. UMÍSTĚNÍ A OBSLUHA  

a) Nabíječku umístěte daleko od opravovaných nebo 

provozovaných vozidel. Ujistěte se, že motor není nikdy zapnutý 

nebo kontrolovaný v blízkosti nabíjených akumulátorů. 

b) Ujistěte se, že celková intenzita používaná nabíječkou 

nepřekračuje intenzitu zdroje napájení. V případě nedostatku 

znalostí týkajících se kapacity intenzity, je nutné požádat 

kvalifikovaného elektrikáře o pomoc při stanovení kapacity.  

c) Zapínat a rozpojovat svorkovnice stejnosměrného proudu DC 

pouze po vynutí nabíječky a následném odstranění kabelu AC z 

elektrické zásuvky. Svorkovnice se nikdy nesmí navzájem 

dotýkat.  

d) Ujistěte se, že svorky akumulátoru jsou čisté. V případě potřeby 

vyčistěte drátěným kartáčem. Připojte černou svorkovnici (NEG, 

-) k zápornému pólu akumulátoru. Připojte červenou svorkovnici 

(POS, +) ke kladnému pólu akumulátoru.    

e)  Připojte nabíječku do uzemněné zásuvky, jejíž kabeláž je v 

souladu s elektrickým označením.  

Pozor, akumulátory instalované z boku vyžadují umístění 
olověného adaptéru. Obyčejné šrouby nejsou dobrými ani 
bezpečnými relé. Neumožňují přesný odečet a neměly by být 
používané. 
23. KONEKTORY STŘÍDAVÉHO PROUDU AC  

a) Tato nabíječka je určená k používání při napětí 220-240 V. Je 

nutné zkontrolovat napětí AC a ujistit se, že zvolená verze je 

vhodná.  

b) Vstupní kabel musí být zapojený do zásuvky, která je 

správně nainstalovaná a uzemněná v souladu se všemi 



 

 

místními označeními a předpisy.   

c) Kolíky zástrčky musí odpovídat zásuvce. Nepoužívejte se 

systémem, který není uzemněný.  

d) Nikdy neměňte zapojený kabel nebo zástrčku AC. Pokud tato 

neodpovídá zásuvce, uzemněná zásuvka musí být správně 

nainstalovaná kvalifikovaným elektrikářem. Nesprávné zapojení 

může způsobit elektrickým šok nebo úraz elektrickým proudem. 

24. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY SPOJENÉ SE ZAPOJENÍM 
STEJMOSMĚRNÉHO PROUDU DC 

a) Zapojovat a odpojovat svorkovnice DC pouze po předchozím 

vytažení kabelu AC ze zásuvky. Svorkovnice se nikdy nesmí 

navzájem dotýkat.    

b) PRO NABÍJEČKU, KTERÁ MÁ TLAČÍTKO ZVOLENÍ 

VYSTUPNÍHO NAPĚTÍ, JE NUTNO POUŽÍT NÁVOD PRO 

UŽIVATELÉ VOZIDLA, ZA ÚČELEM STANOVENÍ NAPĚTÍ 

AKUMULÁTORU A UJIŠTĚNÍ SE, ŽE VÝCHOZÍ NAPĚTÍ JE 

NASTAVENÉ NA SPRÁVNÉ ÚROVNI. V PŘÍPADĚ, ŽE 

TLAČÍTKO VÝSTUPNÍHO NAPĚTÍ NENÍ, SE 

AKUMULÁTOROVÁ NABÍJEČKA NEMÁ POUŽÍVAT DO 

MOMENTU, AŽ NAPĚTÍ AKUMULÁTORU BUDE STEJNÉ SE 

STANOVENÝM VNĚJŠÍM NAPĚTÍM NABÍJEČKY.   

25. NABÍJENÍ AKUMULÁTORU VE VOZIDLE  

JISKRA POBLÍŽ AKUMULÁTORU MŮŽE ZPŮSOBIT EXPLOZI. 

ABY NEDOCHÁZELO K VÝSKYTU JISKER POBLÍŽ 

AKUMULÁTORU:  

a) Pro minimalizaci poškození, se nesmí umísťovat kabely DC a AC 

u kapoty, dveří a pohyblivých nebo teplých částech motoru.   

b) POZOR: v případě, že nastane potřeba zavření kapoty během 

nabíjení, je nutné se ujistit, že se klapka nedotýká kovových částí 

svorkovnic nebo odpojit napájení kabelů.   

c) Je nutno být ve velké vzdálenosti od ventilátoru, řemenů, 

automobilových řemenic a jiných částí, které mohou vést k 

poranění.   

d) Je třeba stanovit, která ze svorek akumulátoru je uzemněná 

(spojená) s podvozkem.  Pokud je k podvozku uzemněná 



 

 

záporná svorka (většina vozidel), viz bod (e). Pokud je k 

podvozku uzemněná kladná svorka, viz bod (f). 

e) PRO VOZIDLA UZEMNĚNÁ POMOCÍ ZÁPORNÉ SVORKY, je 

třeba spojit KLADNOU svorkovnici (červená) nabíječky s 

neuzemněnou KLADNOU svorkou (POS,+). ZÁPORNOU 

svorkovnici (černou) spojit s podvozkem vozidla nebo blokem 

motoru daleko od akumulátoru. Nepřipojujte svorkovnici ke 

karburátoru, palivovému potrubí nebo kovovým povrchům. 

Připojovat ke kovovým částem karosérie s velkým průmětem 

nebo k bloku motoru.     

f) PRO VOZIDLA UZEMNĚNÁ POMOCÍ KLADNÉ SVORKY, je 

nutné ZÁPORNOU svorkovnici (černou) nabíječky spojit s 

neuzemněnou ZÁPORNOU SVORKOU (NEG.), KLADNOU 

svorkovnici (červenou) připojit k podvozku vozidla nebo bloku 

motoru daleko od akumulátoru. Nepřipojujte svorkovnici ke 

karburátoru, palivovému potrubí nebo kovovým povrchům. 

Připojovat ke kovovým částem karosérie s velkým průmětem 

nebo k bloku motoru.     

g) Zkontrolujte polaritu svorek akumulátoru. KLADNÁ (POS, P, +) 
svorka akumulátoru má obvykle větší průměr než ZÁPORNÁ 
(NEG, N,-).  

h) Při odpojení nabíječky, odpojte kabel AC, odstraňte svorkovnici 
z podvozku vozidla a následně odstraňte druhou svorkovnici ze 
svorky akumulátoru.  

26. NABÍJENÍ MIMO VOZIDLO 

JISKRA POBLÍŽ AKUMULÁTORU MŮŽE ZPŮSOBIT EXPLOZI. 

ABY NEDOCHÁZELO K VÝSKYTU JISKER POBLÍŽ 

AKUMULÁTORU:  

a)  Zkontrolujte polaritu svorek akumulátoru. KLADNÁ (POS, P, +) 
svorka akumulátoru má obvykle větší průměr než ZÁPORNÁ 
(NEG, N,-).  

b) KLADNOU svorkovnici (červenou) nabíječky spojte s KLADNOU 
(POS,+) svorkou a ZÁPORNOU svorkovnici (černou) nabíječky 
se ZÁPORNOU svorkou (NEG,-) akumulátoru. 

c) Následně připojte kabel AC do zásuvky.  



 

 

d) POSTAVTE SE I S VOLNÝM KONCEM KABELU, CO MOŽNÁ 

NEJDÁL OD AKUMULÁTORU A NÁSLEDNĚ PŘIPOJTE 

ZÁPORNOU (ČERNOU SVORKOVNICI) NABÍJEČKY K 

VOLNÉMU KONCI KABELU.  

e) Nestůjte čelem k akumulátoru během provádění připojení 
určeného v bodě (d). 

f) Odpojení nabíječky je třeba vždy provádět v opačném pořadí, než 

byla připojená. Přerušení obvodu je nutné provádět v nejvhodnější 

možné vzdálenosti.   

g) Akumulátor určený pro lodě je nutné odpojovat na souši. 

Nabíjení akumulátoru na palubě vyžaduje zařízení určené 

speciálně pro námořní potřeby.  



 

 

 

 
 

 

 
1. Nejdříve připojte nabíječku do zásuvky. LCD Displej 

ukazuje tovární nastavení typů akumulátoru/výchozí 

režimy.  

 

 
 

 

2. Stlačte tlačítko Režim/Typ (Mode/Type), pro volbu 

programu nabíjení. Model BAT 100 má 3 režimy nabíjení a 4 

typy akumulátorů (Oba mohou být zvolené pouze, když není 

zařízení připojené k akumulátoru). 

 

 

 
3. Pro zahájení nabíjení, připojte svorkovnice  (+/-) k 

akumulátoru. 
 

 

4. V případě nesprávného připojení svorkovnic 

akumulátoru se zobrazuje svítící nebo blikající 

informace o chybě (Vykřičník). Ochrana před zpětnou 

polarizací zajišťuje, že u akumulátoru nebo nabíječky 

nedojde k poškození.  
 

 
5. Nabíjení může být ukončené v libovolné době, vytažením 

zástrčky AC ze zásuvky.  

 

  

  



 

 

 

 
 

 

 
1. připojit nabíječku/zdroj napájení do zásuvky. LCD 

Displej ukazuje tovární nastavení pro typy 

akumulátorů/výchozí režimy.  

 

 

 

2. Stlačte tlačítko Režim/Typ (Mode/Type), za účelem 

volby programu nabíjení. Počkejte, až začne systém 

automaticky odpočítávat 5 sekund.   

 

 
3. Připojte nabíječku BAT 100 a regulátor 

vstřikování do zdroje napájení vozidla nebo 

svorkovnice přímo na svorku akumulátoru.  
 

 
 

4.    Pokud je úroveň akumulátoru nižší než 8V, 

zobrazuje se informace o chybě (ER5). Pro vyřešení 

tohoto problému, je třeba nahlédnout do pokynů pro 

odstraňování problémů.  

 

VÝMĚNA AKUMULÁTORU S POUŽITÍM 
ELEKTRICKÉHO NAPÁJENÍ.  



 

 

 
 

 
 

 

5. Po ujištění se, že BAT 100 a regulátor vstřikování jsou spojené, 

je nutné odpojit svorku akumulátoru ze starého akumulátoru a 

odstraňte starý akumulátor. BAT 100 v této době zásobí paměť 

regulátora vstřikování.  

Pozor: 1. S ohledem na riziko poškození nebo zničení obvodů 

vozidla, nedovolte, aby se svorky akumulátoru (+)   (-) 

dotýkaly jakýchkoliv kovových částí automobilu 2. S ohledem 

na riziko poškození nebo zničení obvodů vozidla, nedovolte, 

aby se svorky akumulátoru (+)   (-) navzájem dotýkaly. 

 

6. Nainstalujte nový (dobrý) akumulátor. Po připojení nového 

akumulátoru a připojení svorek akumulátoru, je možno odpojit 

napájení vytažením zástrčky AC ze zásuvky. 

Pozor: 1. S ohledem na riziko poškození nebo zničení obvodů 

vozidla, nedovolte, aby se svorky akumulátoru (+)  (-) dotýkaly 

jakýchkoliv kovových částí automobilu 2. S ohledem na riziko 

poškození nebo zničení obvodů vozidla, nedovolte, aby se 

svorky akumulátoru (+)   (-) navzájem dotýkaly.  

 

 

 
Pro volbu vhodného nastavení použijte níže uvedenou tabulku:  

 

OZNAČENÍ LCD POUŽITÍ 

 

 

 
Akumulátory AGM SPIRÁLNÍ, AGM PLOCHÉ  

 

 

SLI (kyselino-olověný), EFB, CAL/CAL, VRLA a 

většina akumulátorů pro motocykly 

 

 

 

GELOVÉ akumulátory  

NÁVOD NA POUŽITÍ 



 

 

 

 

RIZIKO POŠKOZENÍ! 

Akumulátory LFP(LiFePO4)  

POZOR: Nevolte akumulátory AGM/STD/ GELOVÉ pro 
nabíjení akumulátoru LFP. Hrozí nebezpečí exploze 

akumulátoru, což může vést ke škodám na majetku 
nebo zranění uživatele. 

 

 

Režim malý akumulátor 

Výstup: 1.5 A pro akumulátory 12 V  

Používat pro menší akumulátory. 2,3 Ah do 30 Ah 

 

 

 

Režim velký akumulátor 

Výstup: 10 A pro akumulátory 12 V  

Používat pro velké akumulátory. 30 Ah do 200 Ah 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

Indikátor napětí  

Monitor ukazuje následující napětí použité k nabíjení  

 

 

 

Indikátor nízké teploty 

Spouští se automaticky při okolní  

teplotě nižší než 10° C / 50 ˚F. 

 

Indikátor chyby při nabíjení  

Je třeba nahlédnout do níže uvedených 

pokynů pro odstraňování problémů.  

 

 

Nesprávně napětí akumulátoru. 

Je třeba nahlédnout do níže uvedených 

pokynů pro odstraňování problémů. 

 

  

INDIKÁTORY NABÍJENÍ 

 
 

 

 

 

 

 

 

RIZIKO ZNIČENÍ! 

Funkce napájení: 13,6 V – 10 A  

Tato funkce se používá k udržení aktivní 

počítačové paměti vozidla v případě změny 
akumulátoru nebo jeho odpojení od obvodu 

vozidla. 

POZOR: V PŘÍPADĚ TÉTO FUNKCE NENÍ 
NABÍJEČKA CHRÁNĚNÁ PŘED ZPĚTNOU 

POLARIZACÍ. 



 

 

 

V případě chyb, LCD displej zobrazuje následující indikátory:  
 

ZOBRAZOVANÝ INDIKÁTOR PROBLÉM ŘEŠENÍ 

 

 

Zkrat Zkontrolujte, zda 

akumulátor nebo 
svorkovnice jsou 

správně připojené. 

 

 

Baterie nevhodná pro 

použití po celém cyklu 
odsíření. 

 
Nesprávný akumulátor 

– je ho nutné vyměnit.  

 

 
 

a) Příliš velká kapacita 

akumulátoru 
Je nutné použít nabíječku s 

větší kapacitou. 

b) Nesprávný 
akumulátor, který nelze 

nabít. 

 
Nesprávný akumulátor 

– je ho nutné vyměnit. 

POKYNY K ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD  



 

 

 

 

Špatná kapacita 

napájení 
Nesprávný akumulátor 

– je ho nutné vyměnit. 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
Napětí akumulátoru je 

příliš nízké (< 8 V) během 

režimu napájení. 

 

Zkontrolujte, zda je BAT 100 

správně připojený k 

akumulátoru 12 V (ne 

akumulátoru 6 V). 

Pokud přes ujištění se, že je 

stále potřeba pro použití v 
neobvyklých podmínkách, je 

třeba přidržet tlačítko typ 

(Type) 3 sekundy, aby se 

zprovoznilo RUČNÍ napájení. 

 

 

 

 
 

 

 
 

Úroveň nabíjeného 

akumulátoru LFP je 

menší než 10 V 

 
Nesprávný akumulátor 
– je ho nutné vyměnit. 

 
 

 

 
 

 
 
 
 Nesprávně napětí 
akumulátoru. 

(Zkouška nabíjení akumulátoru 
24 V nebo většího). 

BAT 100 je výhradně určená pro 
akumulátory 12 V. 

Použijte nabíječku se správnou 
úrovni výchozího napětí. 

 

 



 

 

Pro zahájení nabíjení, 

připojte svorkovnice  (+/-) 

k akumulátoru. 

a) Otevřený obvod 

nebo svorkovnice 

nevytvářejí správné 

spojení.  

Zkontrolujte akumulátor a 

rám z pohledu nesprávného 

připojení. 

Displej LCD zůstává v 

režimu spánku. 
b) Napětí 
akumulátoru je 

nižší než 2 V. 

Kontaktujte nejbližší servis 

akumulátorů nebo nabijte 

akumulátor pomocí ruční 
nabíječky OCV 2 V nebo více.  

 
LCD Displej nemůže 

být zapojený. 

AC nevytváří 

správné připojení. 

Zkontrolujte zapojení 

střídavého proudu AC. 



 

 

 

 

 
 Desulfation (Odsíření): Proces obnovy vybitého akumulátoru nebo 

akumulátoru s mírným nánosem síry .  
 Soft start (Měkký start): Kontroluje, zda je akumulátor v dobrém stavu, 

aby mohl být nabíjený  
 Fast Charge (Rychlé nabíjení, připravená k provozu): Rychlé a efektivní 

nabíjení akumulátoru na 75 %. 

  Repair (Oprava): Pokud je kapacita nabíjení malá, dochází k diagnostice a 

zprovoznění funkce Opravy za účelem automatické obnovy akumulátoru. 

  Absorption (Absorbce): V případě, kdy úroveň nabití akumulátoru dosahuje 

75 %, vysoké napětí z nabíječky je přenášeno bezpečným a stabilním 

způsobem formou malého proudění na úroveň 90 %.   

 Pulse (Pulzace): V momentu, kdy úroveň akumulátoru dosahuje 90 % nabití, 

začíná nabíječka nabíjet pulzačně malým prouděním, za účelem bezpečného, 

kompletního nabití. 

 Analysis (Analýza): Kontroluje, zda udržuje akumulátor úroveň nabití.  

 Top off (Kompletní nabití): Akumulátor je zcela nabitý bez jeho 

přebití.  

 Maintenance (Údržba): Udržuje akumulátor ve stavu nabití.  

  

INTELIGENTNÍ 9-STUPŇOVÝ PROGRAM NABÍJENÍ 

(pro 12V kyselino-olověné akumulátory) 



 

 

 

 
 

 
 Soft start (Měkký start): Kontroluje, zda je akumulátor v dobrém stavu, 

aby mohl být dobíjený,  
 Fast Charge (Rychlé nabíjení, připravená k provozu): Rychlé a efektivní 

nabíjení akumulátoru na 75 %. 
  Absorption (Absorbce): V případě, kdy úroveň nabití akumulátoru dosahuje 

75 %, vysoké napětí z nabíječky je přenášeno bezpečným a stabilním 

způsobem formou malého proudění na úroveň 90 %. 
 Analysis (Analýza): Kontroluje, zda udržuje akumulátor úroveň nabití.  

 Top off (Kompletní nabití): Akumulátor je zcela nabitý bez jeho 

přebití.  

 Maintenance (Údržba): Udržuje akumulátor ve stavu nabití.  
 

  

INTELIGENTNÍ 6-STUPŇOVÝ PROGRAM NABÍJENÍ 

(pro akumulátory 12V LiFePO4) 



 

 

 
 

Model nabíječky BAT 100 

Hodnota napětí střídavého 
proudu AC  

220-240 VAC, 50-60 Hz 

Typ akumulátoru Všechny typy kyselino-olověných akumulátorů 12 

V, (AGM, GEL, STD, VRLA, MF, CAL/CAL 

typu START-STOP) a akumulátory LFP 

Minimální napětí akumulátoru Kyselino-olověný: 2 V 

LFP: 10 V (z bezpečnostního hlediska) 

Okolní teplota -20℃až +50℃ 

Rozměr 210 (délka) X 98 (šířka) X 60 (výška) mm 

Hmotnost: 880 g 
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