
                                                                                   Návod k obsluze
G504C - Nabíječka Pb aku 6/12V-5A s mikroprocesorem, VOLTPOLSKA

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento
návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k
uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek
předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento
návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu
kdykoliv přečíst!

Popis:
Produkt popsaný v této příručce je automatická nabíječka určená pro nabíjení automobilových 
baterií o obsahu 6V a 12V. Mezi tyto baterie patří: bezúdržbové akumulátory VRLA: kyselé 
akumulátory AGM a GEL s kapalným elektrolytem nebo MF. Výrobce neodpovídá za škody 
způsobené nesprávným použitím. Přístroj není určen pro komerční použití.

OBSAH BALENÍ
1 x nabíječka, 2 x svorky baterie (černá a červená), 1 x uživatelská příručka

TECHNICKÉ PARAMETRY
Vstupní napětí  - 220 - 240 VAC ~ 50/60 Hz
Výstupní napětí - 6V / 12V
Skladovací teplota  - 0 ° C až 40 ° C
Bezpečnostní třída  - 2 /
Maximální kapacita baterie 6V - 1.2Ah - 12Ah
Maximální kapacita baterie 12V - 1,2 Ah - 120 Ah
Jmenovitý výkon - 60W
Jmenovitý proud - 0,8A / 5A
Stupeň krytí - IP 65

POPIS PRVKŮ
SCHÉMA A:

SCHÉMA B:
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SCHÉMA A:
1. 12V 0.8A- (Program 2) 
2. 12V 5A- (Program 3)
3. 12V 5A- (Program 4) 
4. 6V 0.8A- (Program 1)
5. Kontrolka opačné polarity 
6. Kontrolka zapnutí
7. Displej nabíjení 
8. Stupnice výkonu
9. Napětí baterie 
10. Tlačítko volby programu (MODE)

SCHÉMA B:
11. Nabíječka 
12. Upevnění kabelu
13. Síťový kabel 
14. "+" kladný pól (červený)
15. "-" minus terminál (černý) 
16. "+" kabel ke kladnému pólu (červený)
17. "-" kabel pro záporný pól (černý)

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
1) Děti nebo osoby, které nemají dostatečné znalosti nebo zkušenosti s provozováním zařízení 
nebo jejichž fyzické nebo duševní schopnosti jsou omezeny, by neměly být nikdy povoleny 
používat zařízení bez dozoru nebo pokynů osoby odpovědné za jejich bezpečnost. 
2) Nikdy nepoužívejte nabíječku k nabíjení jednorázových baterií.
3) Během nabíjení by měla být připojená baterie umístěna na dobře větraném povrchu.
4) Automatický provozní režim a omezení použití jsou vysvětleny dále v této části
pokyny.

!!! NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!!!

5) Nepoužívejte zařízení, pokud jsou poškozené kabely, síťový kabel nebo zástrčka. Poškozený 
síťový kabel označuje nebezpečí ohrožení života v důsledku úrazu elektrickým proudem.
6) Před připojením k síti se ujistěte, že je přístroj uzemněn a připojen k 230V
~ 50Hz a chráněn 16A jističem RCB.
7) Před připojením nebo odpojením akumulátoru k nabíječce odpojte síťovou zástrčku.

!!! NEBEZPEČÍ VÝBUCHU A POŽÁRU!!!

8) Nabíječka obsahuje komponenty, které mohou způsobit jiskry. Aby nedošlo k požáru a / 
nebo výbuchu, neinstalujte přístroj v místnostech, které obsahují hořlavé materiály nebo na 
místech, kde jsou zařízení, která nemohou být v kontaktu s ohněm. To zahrnuje všechna 
místa, kde jsou uloženy stroje poháněné benzínem, palivové nádrže, konektory, spojky nebo 
jiná spojení mezi prvky palivového systému. 
9) Neotevírejte / nevyjímejte kryt z nabíječky. Přístroj neobsahuje žádné náročné díly
údržbu. Pokusy o opravu mohou vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

!!! NEBEZPEČÍ CHEMICKÝCH NÁRAZŮ!!!

10) V případě kyselého kontaktu s baterií s kůží nebo oděvem, ihned opláchněte kontaktní 
plochu mýdlem a vodou. Při vniknutí kyseliny do očí okamžitě vypláchněte oči studenou tekoucí
vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. 
11) Nekuřte poblíž baterie.
12) Zabraňte kontaktu kovových součástí s baterií. Tímto způsobem byla vytvořena jiskra nebo
jiskra
zkrat na baterii může způsobit výbuch.
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13) Při práci sejměte osobní věci, jako jsou prsteny, náramky, náhrdelníky a hodinky
olověné baterie.
14) Olověné baterie produkují dostatečně vysoký zkratový proud pro svařování prstence
pro kov, což způsobuje těžké popáleniny.

15) Aby se snížilo riziko zranění, měli byste nabíjet pouze olověné baterie. Nepokoušejte se 
nabíjet "zmrazené" baterie.
Pokud usměrňovač zjistí jakoukoli chybu nebo nesprávnou činnost ve své vlastní nebo 
připojené baterii, okamžitě se vypne a poté se vrátí do základního provozního režimu 
(pohotovostní režim). K tomu dochází mimo jiné po zjištění zkratu, přetížení, poklesu napětí 
během nabíjení atd.
Pokud je na nabíječce detekována příliš vysoká teplota, nabíjecí proud se automaticky sníží, 
aby se odstranila vysoká teplota, dokud se nevrátí do normálního provozního stavu.

Použití:
1. PŘED PŘIPOJENÍM
Seznamte se s návodem k obsluze přístroje as bezpečnostními informacemi výrobce vozidla a 
použité baterie. Vypněte zapalování ve vozidle a vyčistěte póly baterie. Při tom se ujistěte, že 
se vám nečistoty nedostanou do očí. Zajistěte dostatečné větrání v místnosti, ve které 
provádíte výše uvedené kroky a dále uvedené kroky.

2. PŘIPOJENÍ
Připojte svorku "+" (červená, Sch. B 14) k pólu "+" na baterii.
Připojte svorku "-" (černá, Sch. B 15) k pólu "-" na baterii.
Zapojte napájecí kabel (B-13) nabíječky do zásuvky.
Na displeji se zobrazí napětí připojené baterie (Sch. A 9)
Pokud jsou svorky z nabíječky připojeny na zpětné póly akumulátoru (inverzní
polarita, svítí LED dioda „+“ až „-“ (Sch. A 5)

3. ODPOJENÍ
Odpojte napájecí kabel nabíječky ze zásuvky.
Odpojte svorku "-" (černá, B 15) od pólu "-" na baterii.
Odpojte svorku "+" (červená, Sch. B 14) od pólu "+" na baterii.

4. MĚŘENÍ POHOTOVOSTNÍHO STAVU/NAPĚTÍ BATERIE 
Po připojení nabíječky k baterii a síti se přepne do pohotovostního režimu a rozsvítí se displej, 
který zobrazuje úroveň napětí na baterii (viz A 9). Rám, ve kterém je zobrazena úroveň 
kapacity baterie, zůstává prázdný (Sch. A 8).
Pokud napětí akumulátoru klesne pod 3,8 V nebo překročí 15 V, baterie přestane být nabíjena.
V této situaci se na displeji zobrazí Err a nabíječka přejde do pohotovostního režimu.

6V baterie: Pokud je naměřené napětí na baterii v rozsahu 3,7 - 7,3V, může to být
ZAPNUTO pouze PROGRAM 1.

12V baterie: Pokud je na baterii zjištěna kritická úroveň napětí v rozsahu 7,3V - 10,5V,
přístroj zkontroluje, zda je připojena plně nabitá 6V baterie nebo 12V baterie.
Po stisknutí tlačítka pro změnu provozního režimu (Sch. A 10) provede přístroj cca 90 sekund 
kontrolní měření.
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Pokud během přibližně 90 sekund dojde k napětí zjištěnému na baterii v rozsahu 7,3V - 7,5V, 
je baterie připojena
12V je vadný / vadný. Po uplynutí této doby nabíječka přejde do pohotovostního režimu.

4. REŽIM REGENERACE BATERIE
Pokud je po 90 sekundách napětí na baterii v rozsahu 7,5V - 10,5V, je připojena 12V baterie. 
Pulzní nabíjení akumulátoru se začne regenerovat. Indikátor napětí na LCD displeji bliká. Když 
napětí dosáhne 10,5V, nabíječka přejde na další krok nabíjení.

5. VÝBĚR PROGRAMU NABÍJENÍ
POZNÁMKA: Pokud je napětí na baterii v rozsahu 3,7V - 7,3V, programy 2,3,4 nelze spustit.
Proces nabíjení probíhá automaticky.
V závislosti na zvoleném nabíjecím programu je sledována nabíjecí křivka (charakteristika) pro 
určení napětí, času a teploty.

PROGRAM  MAX[V]  MAX. [A]
1 - 6V   7,3V  0,8A
2 -  14,4V  0,8A
3 -   14,4V  5A

4 -   14,7V  5A

• PROGRAM 1 (pro nabíjení 6V baterií s kapacitou menší než 14Ah)
Stisknutím tlačítka pro změnu programu vyberte program nabíjení 1. Na LCD displeji se zobrazí
„6V“. Během nabíjení bliká část displeje (Sch. A 7) a zobrazuje úroveň na stupnici
Nabíjení připojené baterie. Když je baterie plně nabitá, váha zobrazuje 4 plné pruty. Při plném 
nabití se blikání zastaví a nabíječka přejde do režimu zálohování napětí.

• PROGRAM 2 (pro nabíjení 12V baterií s kapacitou menší než 14Ah)
Stiskněte tlačítko pro změnu programu a vyberte 2 nabíjecí programy. Na LCD displeji se 
zobrazí symbol . Během nabíjení bliká část displeje (Sch. A 7) a zobrazuje úroveň nabití 
připojené baterie na stupnici. Když je baterie plně nabitá, váha zobrazuje 4 plné pruty. Při 
plném nabití se blikání zastaví a nabíječka přejde do režimu přidržení
napětí.

• PROGRAM 3 (pro nabíjení 12V baterií s kapacitou 14Ah - 120Ah)
Stiskněte tlačítko pro změnu programu a vyberte 2 nabíjecí programy. Na LCD displeji se 
zobrazí symbol . Během nabíjení bliká část displeje (Ref. A 7) a zobrazuje úroveň nabití 
připojené baterie na stupnici. Když je baterie plně nabitá, váha zobrazuje 4 plné pruty. Při 
plném nabití se blikání zastaví a nabíječka přejde do režimu zálohování napětí. 

• PROGRAM 4 (pro nabíjení 12V baterií s kapacitou 14Ah - 120Ah v podmínkách snížené 
teploty skladování a pro baterie AGM)
Stiskněte tlačítko pro změnu programu a vyberte 2 nabíjecí programy. Na LCD displeji se 

zobrazí symbol . Během nabíjení bliká část displeje (Sch. A 7) a zobrazuje úroveň nabití 
připojené baterie na stupnici. Když je baterie plně nabitá, váha zobrazuje 4 plné pruty. Při 
plném nabití se blikání zastaví a nabíječka přejde do režimu zálohování napětí.

• PROGRAM NAPĚTÍ
Usměrňovač je vybaven automatickým režimem udržování napětí. Na konci cyklu nabíjení 
akumulátoru přejde nabíječka automaticky do tohoto režimu. Na základě malého poklesu 
napětí na baterii nabíječka jemně koriguje nízký záložní proud dodávaný do baterie. V tomto 
režimu lze akumulátor připojen k nabíječce po delší dobu.
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Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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