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G888 - Propojovač baterií SBI-001 12V/140A 
 

Návod k použití 
 
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! 
 

Informace o produktu: 
 
Pokyny k inteligentnímu izolátoru baterií 
 
Duální oddělovač baterií / napěťově citlivé relé byla speciálně navržena pro širokou škálu 12V aplikací. 
 
Duální izolátory baterií snímají generované vstupní napětí a automaticky připojují / odpojují zařízení nebo 
obvod při předem nastaveném napětí, čímž vylučují možnost vybití doplňkové spouštěcí baterie. 
 
Zařízení je zkonstruováno s tělem odolným proti povětrnostním vlivům (ip65) a odolnými kontakty se 
stříbrným zakončením Duální izolátory baterií jsou také vybaveny přepěťovou ochranou a LED indikátorem, 
který upozorňuje uživatele, když je jednotka zapojena. 
 
Zařízení umožňuje nabíjet současně dvě baterie a poté je navzájem izoluje když je vozidlo vypnuté, což 
zajišťuje, že je startovací baterie vždy nabitá a připravená k použití. 

 
Funkce: 
 
Určeno pro systémy se dvěma bateriemi 
Vhodné pro většinu 12V nabíjecích systémů 
Přepěťová ochrana 
Snadná instalace 
Automaticky snímá úroveň napětí hlavní baterie 
Přerušovací napětí 13,3V 
Vypínací napětí 12,8V 
IATF16949-2016 certifikace 

 
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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