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Upozornenia k návodu na použitie

Symboly

Varovanie pred elektrickým napätím
Tento symbol upozorňuje na nebezpečenstvá ohrozenia
života a zdravia osôb spôsobené elektrickým napätím.

Výstraha pred výbušnými látkami
Tento symbol upozorňuje na nebezpečenstvá ohrozenia
života a zdravia osôb spôsobené látkami s
nebezpečenstvom výbuchu.

Varovanie pred žieravými látkami
Tento symbol upozorňuje na nebezpečenstvá ohrozenia
života a zdravia spôsobené žieravými látkami.

Výstraha
Toto signálne slovo označuje ohrozenie s priemerným
stupňom rizika, ktoré môže mať za následok smrť alebo
ťažké zranenie, ak sa mu človek nevyvaruje.

Opatrne
Toto signálne slovo označuje ohrozenie s nízkym
stupňom rizika, ktoré môže mať za následok drobné
alebo mierne zranenie, ak sa mu človek nevyvaruje.

Upozornenie
Toto signálne slovo poukazuje na dôležité informácie
(napr. na vecné škody), ale nie na ohrozenia.

Informácia
Upozornenia s týmto symbolom vám pomáhajú pri
rýchlom a bezpečnom vykonávaní vašej činnosti.

Dodržiavajte návod
Upozornenia s týmto symbolom vás upozorňujú na
dodržiavanie návodu na použitie.

Noste ochranné okuliare
Upozornenia s týmto symbolom vás upozorňujú na
použitie ochrany očí.

Noste ochranné rukavice
Upozornenia s týmto symbolom vás upozorňujú na
nosenie ochranných rukavíc.

Aktuálne znenie tohto návodu a EÚ vyhlásenie o zhode si
môžete stiahnuť z nasledujúceho odkazu:

PBCS 4A, PBCS 6A,
PBCS 10A

https://hub.trotec.com/?id=46744

Bezpečnosť

Výstraha
Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a
upozornenia.
Zanedbanie dodržiavania bezpečnostných pokynov a
upozornení môžu mať za následok úraz elektrickým
prúdom, požiar a/alebo ťažké poranenia.
Pre prípad budúceho použitia všetky bezpečnostné
pokyny a upozornenia uschovajte.
Zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov ako
aj osoby s redukovanými fyzickými, zmyslovými alebo
mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom
skúseností a/alebo vedomostí, ak sú pod dohľadom
alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia
a pochopili z toho vyplývajúce nebezpečenstvá.
Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie alebo
používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez
dozoru.

• Skontrolujte zariadenie pred každým použitím, či nie je
poprípade poškodené. Nepoužívajte chybné zariadenia ani
časti zariadenia.

• Nikdy nepoužívajte zariadenie pre batérie, ktoré sa nedajú
znovu nabiť.

• Dotýkajte sa svoriek akumulátora výlučne iba v izolovanej
oblasti.

• Neprevádzkujte zariadenie v miestnostiach alebo
oblastiach ohrozených výbuchom a ani ho v nich
neumiestňujte.

• Zariadenie neprevádzkujte v agresívnej atmosfére.

• Zariadenie neponárajte pod vodu. Zabráňte vniknutiu
kvapalín do vnútra prístroja.

• Zariadenie neprevádzkujte ani neobsluhujte vlhkými alebo
mokrými rukami.
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• Zariadenie nikdy nepoužívajte, ak na elektrickej zástrčke
alebo na sieťovom kábli zistíte poškodenia. 
V prípade poškodenia sieťového kábla tohto zariadenia
a na zabránenie ohrozeniam, musíte tento kábel nechať
vymeniť výrobcom alebo jeho zákaznícky servisom alebo
podobne kvalifikovanou osobou.
Chybné sieťové káble predstavujú vážne nebezpečenstvo
pre vaše zdravie!

• Zariadenie nie je hračka. Zabráňte prístupu detí a zvierat.

• Nikdy neotvárajte zariadenie.

• Prevádzkujte zariadenie pod zohľadnením polarity. Pri
zámene pólov sa ochrana pred zámenou pólov postará
o to, aby sa nespustil proces nabíjania, aby sa zabránilo
škodám na nabíjačke a batérii.

• Ak sa batéria príliš zahrieva, prerušte proces nabíjania.
Zistite si maximálnu teplotu z údajov od výrobcu v návode
na obsluhu vozidla

Bezpečnostné pokyny na zariadení
Obsahy nasledujúcich bezpečnostných pokynov sa dodatočne
nachádzajú na zariadení:
• Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a inštrukcie.

• Pri používaní zariadenia môže vzniknúť výbušný plyn.
Prevádzkujte zariadenie iba v dobre vetraných priestoroch
a vyvarujte sa otvorenému ohňu, ako aj iskreniu.

• Predtým ako pripojíte alebo odpojíte svorky akumulátora,
vždy zo sieťovej zásuvky vytiahnite sieťový kábel.

• Nabíjačku nevystavujte dažďu ani mokru.

Upozornenie týkajúce sa automatického procesu nabíjania
Zariadenie je vybavené riadením prostredníctvom
mikroprocesora, vďaka čomu sa automaticky monitoruje
a prispôsobuje viacstupňový cyklus nabíjania. Vďaka tomu
nemusíte sledovať proces nabíjania. Napriek tomu odporúčame,
aby ste akumulátor nenechávali dlhšiu dobu bez dozoru, aby ste
v prípade poruchy mohli zariadenie odpojiť od elektrickej siete.

Použitie v súlade s určením
Toto zariadenie je určené na nabíjanie akumulátorov, ktoré sa
používajú v prípade motorových vozidiel. K nim patria
12 V akumulátory nevyžadujúce údržbu, ako aj vyžadujúce
údržbu, medzi nimi olovené, Ca/Ca a EFB akumulátory, ako aj
olovené gélové a AGM akumulátory.

Toto zariadenie je vybavené rekondičným režimom, pomocou
ktorého môžete obnoviť schopnosť nabíjania hĺbkovo vybitých
olovených akumulátorov (nie ale AGM a GÉL). Túto funkciu
smiete používať iba krátkodobo a pod dohľadom.

Pomocou režimu napájania môžete zariadenie použiť na
dočasné elektrické napájanie, napríklad počas výmeny
akumulátora.

Okrem toho je zariadenie vybavené režimom udržiavacieho
nabíjania, ktorý môžete dodatočne použiť ako funkciu nabíjania
pre akumulátory s malou kapacitou akumulátora.

Zariadenie je určené do interiéru, ako aj do exteriéru, ktorý je
chránený pred poveternosťou.

Zariadenie je určené výlučne na súkromné a nie na komerčné
použitie

Predvídateľné chybné použitie
Zariadenie nesmiete používať na nabíjanie fosforečnan lítiovo-
železitých akumulátorov (napr. LiFePO4) alebo iných
nabíjateľných lítiových akumulátorov.

Zariadenie nesmiete používať na nabíjanie nenabíjateľných
batérií.

Zariadenie je určené iba pre mobilné použitie a nie na
zabudovanie do obytných prívesov, obytných automobilov alebo
podobných vozidiel.

Kvalifikácia personálu
Osoby, ktoré toto zariadenie používajú si musia:
• mať dostatočné predbežné vedomosti v oblasti elektrickej

energie a používať zariadenie za dodržiavania bezpečných
pracovných postupov.

• mať prečítaný návod na použitie, predovšetkým kapitolu
„Bezpečnosť“, a tejto porozumieť.

Osobné ochranné pracovné prostriedky

Noste ochranné okuliare
Noste pri používaní zariadenia vhodné ochranné
okuliare.

Noste ochranné rukavice
Noste pri používaní zariadenia vhodné ochranné
rukavice.
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Zvyšková rizikovosť

Výstraha
Nebezpečenstvo výbuchu!
Pri používaní zariadenia môže vzniknúť výbušný plyn.
Vyvarujte iskreniu, spôsobené napríklad fajčením, ako
aj otvoreným ohňom. Postarajte sa o dostatočné
vetranie.

Varovanie pred žieravými látkami
V akumulátore sa nachádzajúca kyselina je žieravá.
Vypláchnite striekance kyseliny okamžite dostatočným
množstvom vody a vyhľadajte v prípade núdze lekára.

Varovanie pred elektrickým napätím
Zásah elektrickým prúdom spôsobený zásahom
blesku.
Pri blížiacej sa búrke nepracujte so zariadením vonku.
Počas búrky odpojte prístroj od elektrickej siete.
Prevádzkovateľ je zodpovedný za ochrana budovy pred
bleskom.

Varovanie pred elektrickým napätím
Zásah elektrickým prúdom spôsobený nedostatočnou
izoláciou.
Pred každým použitím skontrolujte zariadenie, či nie je
poškodené a správne funguje.
V prípade zistenia poškodení, zariadenie už
nepoužívajte.
Nepoužívajte zariadenie ak je mokré, alebo ak sú
mokré vaše ruky!

Varovanie pred elektrickým napätím
Vytiahnite pred akýmikoľvek prácami na prístroji
sieťovú zástrčku zo sieťovej zásuvky!
Nedotýkajte sa sieťovej zástrčky vlhkými ani mokrými
rukami.
Vyťahujte sieťový kábel zo sieťovej zásuvky tak, že ho
chytíte za sieťovú zástrčku.

Varovanie pred elektrickým napätím
Práce na elektrických konštrukčných dieloch smie
vykonávať iba oprávnený odborný servis!

Opatrne
Dodržiavajte dostatočnú vzdialenosť od zdrojov tepla.

Upozornenie
Aby ste zabránili poškodeniam zariadenia, nevystavujte
ho žiadnym extrémnym teplotám, extrémnej vlhkosti
vzduchu a ani mokru.

Upozornenie
Nepoužívajte na čistenie prístroja žiadne silné čističe,
mechanické čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá.

Informácie o zariadení

Opis zariadenia
Zariadenie slúži na nabíjanie rôznych typov akumulátorov vozidiel.

Zariadenie nabíja akumulátor tak, že vedie cez nabíjací kábel do
akumulátora prúd zo siete. Pripevnite druhý nabíjací kábel za
účelom uzemnenia na miesto, ktoré je uvedené v návode na
použitie vozidla.

Riadenie prostredníctvom mikroprocesora sa stará o to, aby bol
automaticky monitorovaný a prispôsobovaný viacstupňový
proces nabíjania.

V zimnom režime nabíjania môžete akumulátor nabíjať pri
vonkajšej teplote od -20 °C do +5 °C.

V režime udržiavacieho nabíjania môžete akumulátor ochrániť
pred hĺbkovým vybíjaním a udržiavať ho trvale v ideálnom stave
nabitia, napr. v prípade sezónnych vozidiel s dlhými odstávkami.

V režime napájania môžete premostiť elektrické napájanie
vozidla, napr pri výmene akumulátora.

V rekondičnom režime môžete obnoviť hĺbkovo vybité
akumulátory.

Zariadenie má stupeň ochrany IP65 a je prachotesné, ako aj
chránené pred striekajúcou vodou.

Zariadenie je vybavené ochrannými mechanizmami, ktoré
chránia nabíjačku a akumulátor, medzi nimi ochranu pred
zámenou pólov a ochranu proti skratu.

Plne izolované akumulátorové svorky a závesné oko na upevnenie
na stene sa starajú o bezpečné a komfortné používanie.

Rozsah dodávky
• 1 x nabíjačka akumulátorov

• 1 x návod

Zobrazenie zariadenia

1

2

4

3

Č. Označenie

1 Čierna svorka akumulátora (-)

2 Červená svorka akumulátora (+)

3 Ovládací panel

4 Závesné oko
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Technické údaje

Parametre Hodnota

Model PBCS 4A PBCS 6A PBCS 10A

Sieťové napätie 220 – 240 V/~ 50 Hz

Menovitý príkon 70 W 100 W 160 W

Menovité výstupné
napätie

12 V DC

Istenie T 3,15 A

Stupeň ochrany krytom II/

Stupeň ochrany IP65

Teplota okolia -20 °C až +40 °C

Kapacita akumulátora –
štandardný, AGM, zimný
režim nabíjania

4 – 120 Ah 4 – 150 Ah 4 – 200 Ah

Kapacita akumulátora –
režim udržiavacieho
nabíjania 
(max. 1 A pri PBCS 4A,
PBCS 6A)
(max. 2 A pri PBCS 10A)

2 – 32 Ah 2 – 32 Ah 3 – 60 Ah

Dĺžka prívodu 150 cm

Dĺžka nabíjacieho kábla 155 cm

Druh zástrčky CEE 7/16

Rozmery
(dĺžka x šírka x výška):

227 mm x 
90 mm x 
50 mm

280 mm x 
105 mm x 
62 mm

280 mm x 
105 mm x 
62 mm

Hmotnosť 0,47 kg 0,65 kg 0,76 kg

Dĺžka nabíjania 
(do 80 %)

2 h pri
8 Ah

2 h pri
12 Ah

2 h pri
20 Ah

5 h pri
20 Ah

5 h pri
30 Ah

5 h pri
50 Ah

10 h pri
40 Ah

10 h pri
60 Ah

10 h pri
100 Ah

20 h pri
80 Ah

20 h pri
120 Ah

18 h pri
180 Ah

Napätie na konci nabíjania a menovitý výstupný prúd

Režim
nabíjania

Napätie na
konci nabíjania

Menovitý výstupný prúd

PBCS 4A PBCS 6A PBCS 10A

Štandard 14,2 V 4 A 6 A 10 A

AGM 14,6 V 4 A 6 A 10 A

Zima 14,8 V 4 A 6 A 10 A

Udržiavanie 14,2 V 1 A 1 A 2 A

Kondicio-
novanie

15,3 V 1,5 A 1,5 A 2,5 A

Napájanie 13,7 V 3 A 5 A 8 A

Oblasť použitia
V závislosti od druhu vozidla potrebujete zodpovedajúci model
našich nabíjačiek.

Tento návod na obsluhu platí pre modely PBCS 4A, PBCS 6A,
PBCS 10A.

V nasledujúcej tabuľke sa nachádza prehľad modelov vhodných
pre jednotlivé druhy vozidiel.

Dĺžka nabíjania
cca.

PBCS 2A PBCS 4A PBCS 6A PBCS 10A Bežná
veľkosť

akumulátora

+ +
2 hod.

+ + - 4 Ah

+ +
6 hod.

+ +
3 hod.

+ - 12 Ah

+ +
9 hod.

+ +
5 hod.

+ +
3 hod.

- 18 Ah

+ + +
11 hod.

+ +
8 hod.

+ 45 Ah

- - + +
18 hod.

+ +
12 hod.

+ +
7 hod.

70 Ah

- - + + +
17 hod.

+ +
10 hod.

100 Ah

- - - + + +
12 hod.

120 Ah

- - - - + + +
15 hod.

145 Ah

- - - - - - + +
18 hod.

180 Ah

Symbol Význam
+ + Toto zariadenie je  dobre vhodné pre tento druh

vozidiel.
+ Toto zariadenie je vhodné pre tento druh vozidiel.
- Zariadenie je menej vhodné pre tento druh vozidiel.

- - Zariadenie nie je vhodné pre tento druh vozidiel.
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Preprava a skladovanie

Upozornenie
Pri nesprávnom skladovaní alebo prepravovaní, môžete
prístroj poškodiť.
Dodržiavajte informácie o prepravovaní a skladovaní
prístroja.

Preprava
Pred každou prepravou venujte pozornosť nasledovným
upozorneniam, oznámeniam a pokynom:
• Vyťahujte sieťový kábel zo sieťovej zásuvky tak, že ho

chytíte za sieťovú zástrčku.

• Nepoužívajte sieťový kábel ako šnúru na ťahanie.

Skladovanie
• Skladujte zariadenie v suchu a chránené pred mrazom

a horúčavou.

• Skladujte ho na mieste chránenom pred prachom
a priamym slnečným žiarením.

Obsluha a ovládanie

Príprava procesu nabíjania

Varovanie pred elektrickým napätím
Zásah elektrickým prúdom spôsobený nedostatočnou
izoláciou.
Pred každým použitím skontrolujte zariadenie, či nie je
poškodené a správne funguje.
V prípade zistenia poškodení, zariadenie už
nepoužívajte.
Nepoužívajte zariadenie ak je mokré, alebo ak sú
mokré vaše ruky!

Výstraha
Nebezpečenstvo výbuchu! Nikdy nenabíjajte
zamrznuté akumulátory alebo akumulátory s teplotou
vyššou ako 45 °C.

Varovanie pred žieravými látkami
V akumulátore sa nachádzajúca kyselina je žieravá.
Vypláchnite striekance kyseliny okamžite dostatočným
množstvom vody a vyhľadajte v prípade núdze lekára. 
Noste ochranné okuliare a vhodné ochranné rukavice.

Vybalenie zariadenia
1. Vyberte zariadenie z obalu.
2. Skontrolujte obsah, či nie je poškodený.
3. Zlikvidujte obalový materiál v súlade s národnou

legislatívou.

Ovládací panel
5 6 7 8 9

10

111213

14

Č. Označenie Význam

5 Symbol Štandardný
režim nabíjania

Je zobrazený, keď je aktivovaný
štandardný režim nabíjania.

6 Symbol Režim
nabíjania AGM

Je zobrazený, keď je aktivovaný režim
nabíjania pre akumulátory typu AGM.

7 Symbol Zimný režim
nabíjania

Je zobrazený, keď je aktivovaný zimný
režim nabíjania.

8 Symbol Režim
udržiavacieho
nabíjania

Je zobrazený, keď je aktivovaný režim
udržiavacieho nabíjania.

9 Symbol Stav nabitia Stav nabitia a proces nabíjania
akumulátora 
(každý jeden dielik predstavuje 20 %)
• Zobrazenie priebežného dielika:

Akumulátor dosiahol stav nabitia

• Dielik bliká: Akumulátor sa nabíja
na nasledujúci stav nabitia

• zobrazené sú všetky dieliky:
Akumulátor je plne nabitý

10 Tlačidlo režimov Nastavenie požadovaného režimu
nabíjania

11 Symbol Režim
napájania

Je zobrazený, keď je aktivovaný režim
napájania.

12 Symbol chyby Je zobrazený, keď pretrváva chyba:
• Nesprávne napätie akumulátora

(<3,5 V alebo >15 V)

• Opačne pripojené svorky
(prepólované)

• Skrat

Bliká pri skrate počas režimu napájania

13 Symbol Rekondičný
režim

Je zobrazený, keď je aktivovaný
rekondičný režim.

14 Indikácia stavu • Nabíjacie napätie vo voltoch

• bAt: Škoda na akumulátore

• FUL: Plne nabitý

• Err: Nesprávne zapojenie pólov
alebo skrat

• Lo V: Napätie akumulátora
pod 3,5 V alebo skrat počas
režimu napájania
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Nastavenie režimu nabíjania
Vyberte požadovaný režim nabíjania stláčaním tlačidla 
režimov (10), kým sa na ovládacom paneli nezobrazí
zodpovedajúci symbol.

Štandardný režim nabíjania
Štandardný režim nabíjania je vhodný pre všetky
12 V akumulátory typu Kyselina a GÉL.

Režim nabíjania AGM
Režim nabíjania AGM je špeciálne vhodný na nabíjanie
12 V akumulátorov typu AGM.

Zimný režim nabíjania
V zimnom režime nabíjania môžete 12 V akumulátory typu
Kyselina, AGM a GÉL nabíjať pri teplote okolia
od -20 °C do +5 °C.

Režim udržiavacieho nabíjania
V režime udržiavacieho nabíjania preteká maximálny nabíjací
prúd 1 A (2 A pri modeli PBCS 10 A). Režim udržiavacieho
nabíjania má nasledujúce spôsoby funkcie:
• Nabíjanie 12 V akumulátorov typu Kyselina, AGM a GÉL

nepatrnou kapacita nabíjania.

• Udržiavanie nabitia 12 V akumulátora typu Kyselina, AGM
a GÉL na ochranu pred hĺbkovým vybíjaním. Akumulátor je
prostredníctvom impulzného nabíjania kontinuálne
udržiavaný na kapacite 95 – 100 %.

Rekondičný režim

Upozornenie
Rekondičný režim môžete použiť iba pre olovené
akumulátory. Nikdy nepoužívajte rekondičný režim
v prípade uzatvorených akumulátorov (napr. GÉL alebo
AGM).

Upozornenie
Rekondičný režim smiete použiť iba pri voľne stojacich
akumulátoroch a akumulátoroch, ktoré sú vybraté.
Nepoužívajte rekondičný režim v zabudovanom stave
so spojením s palubnou elektronikou vozidla. Mohla by
sa poškodiť zvýšeným nabíjacím napätím.

1. Podržte tlačidlo režimov (10) na 5 sekúnd stlačené, aby ste
aktivovali rekondičný režim.

2. Kontrolujte proces minimálne každú pol hodinu.
3. Odstráňte zariadenie, ako to je opísané v odseku

Ukončenie procesu nabíjania, hneď ako akumulátor
počuteľne splyňuje (bublajúci zvuk), najneskôr ale po
4 hodinách.

Režim napájania
Opätovne stlačte tlačidlo režimov (10), ak chcete z rekondičného
režimu prejsť do napájacieho režimu.

Opätovne podržte stlačené tlačidlo režimov (10) na 5 sekúnd,
aby ste sa dostali späť na programy nabíjania (5 – 8).

Proces nabíjania

Výstraha
Nikdy nepoužívajte zariadenie na nabíjanie batérií,
ktoré sa nedajú znovu nabiť. Nabíjajte iba typy
akumulátorov, ktoré sú uvedené v kapitole „Použitie
v súlade s určením“.

Spravidla by ste akumulátor mali nabíjať iba vtedy, keď je
vymontovaný.

V prípade, že akumulátor nemožno vymontovať, môže zostať
počas procesu nabíjania vo vozidle. Venujte pritom pozornosť
tomu, že väčšina vozidiel má záporné uzemnenie. Pritom je
záporný pól akumulátora spojený s karosériou.

V zriedkavých prípadoch môže byť uzemnenie kladné, v prípade
ktorého je s karosériou spojený kladný pól akumulátora.

Pred použitím nabíjačky preto venujte pozornosť údajom
o uzemnení, ktoré sú uvedené v návode na použitie vozidla.

Proces nabíjania v stave, keď je akumulátor vymontovaný
1. Pripojte červený kábel (2) na kladný pól akumulátora.
2. Pripojte čierny kábel (1) na záporný pól akumulátora.
3. Zastrčte sieťovú zástrčku nabíjačky do sieťovej zásuvky.
4. Vyberte požadovaný režim nabíjania, ako to je opísané

v odseku Nastavenie režimu nabíjania.
ð Proces nabíjania je ukončený,hneď ako bude indikácia

stavu (14) ukazovať „FUL“. Následne nabíjačka udržiava
akumulátor prostredníctvom impulzného nabíjania na
kapacite akumulátora 95 – 100 %.

5. Skontrolujte svorky pólov akumulátora, či sú čisté a bez
korózie a poprípade ich vyčistite, ako to je opísané
v údajoch od výrobcu.

6. Znovu namontujte nabitý akumulátor za dodržania návodu
na použitie vozidla.

Upozornenie
Ak sa akumulátor úplne nabije už po niekoľkých
minútach, pravdepodobne bude mať akumulátor nízku
kapacitu. V tomto prípade by ste akumulátor mali
vymeniť.

Proces nabíjania pri zápornom uzemnení
1. Vypnite všetky elektrické spotrebiče.

Upozornenie
Myslite na to, že proces nabíjania je pri zabudovanom
stave napriek tomu oneskorený aktívnymi spotrebičmi.

2. Pripojte červený kábel (2) na kladný pól akumulátora.
3. Pripojte čierny kábel (1) s prihliadnutím na návod na

použitie vozidla a s odstupom od akumulátora
a benzínového vedenia/potrubia na karosériu.

4. Zastrčte sieťovú zástrčku nabíjačky do sieťovej zásuvky.
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5. Vyberte požadovaný režim nabíjania, ako to je opísané
v odseku Nastavenie režimu nabíjania.

ð Proces nabíjania je ukončený,hneď ako bude indikácia 
stavu (14) ukazovať „FUL“. Následne nabíjačka udržiava
akumulátor prostredníctvom impulzného nabíjania na
kapacite akumulátora 95 – 100 %.

Upozornenie
Ak sa akumulátor úplne nabije už po niekoľkých
minútach, pravdepodobne bude mať akumulátor nízku
kapacitu. V tomto prípade by ste akumulátor mali
vymeniť.

Proces nabíjania pri kladnom uzemnení
1. Vypnite všetky elektrické spotrebiče.

Upozornenie
Myslite na to, že proces nabíjania je pri zabudovanom
stave napriek tomu oneskorený aktívnymi spotrebičmi.

2. Pripojte čierny kábel (1) na záporný pól akumulátora.
3. Pripojte červený kábel (2) s prihliadnutím na návod na

použitie vozidla a s odstupom od akumulátora
a benzínového vedenia/potrubia na karosériu.

4. Zastrčte sieťovú zástrčku nabíjačky do sieťovej zásuvky.
5. Vyberte požadovaný režim nabíjania, ako to je opísané

v odseku Nastavenie režimu nabíjania.
ð Proces nabíjania je ukončený,hneď ako bude indikácia 

stavu (14) ukazovať „FUL“. Následne nabíjačka udržiava
akumulátor prostredníctvom impulzného nabíjania na
kapacite akumulátora 95 – 100 %.

Upozornenie
Ak sa akumulátor úplne nabije už po niekoľkých
minútach, pravdepodobne bude mať akumulátor nízku
kapacitu. V tomto prípade by ste akumulátor mali
vymeniť.

Výpočet času nabíjania
Vo všeobecnosti závisí doba trvania procesu nabíjania od
predchádzajúceho stavu nabitia akumulátora. Čas nabíjania,
ktorý je potrebný na nabitie prázdneho akumulátora na
cca 80 %, môžete vypočítať nasledovne:

Čas nabíjania (h)= kapacita akumulátora v Ah ÷ nabíjací prúd
v ampéroch.

Pozrite si k tomu aj tabuľku v odseku Oblasť použitia.

Upozornenie
Ak sa akumulátor úplne nabije už po niekoľkých
minútach, pravdepodobne bude mať akumulátor veľmi
nízku kapacitu. V tomto prípade by ste akumulátor mali
vymeniť.

Chyby a poruchy

Počas výroby bola viackrát kontrolovaná bezchybná funkčnosť
zariadenia. Ak by sa však aj napriek tomu vyskytli poruchy
funkcie, potom zariadenie prekontrolujte podľa nasledujúceho
zoznamu.

Zariadenie nenabíja:
• Uistite sa, že je zastrčená sieťová zástrčka a zabezpečený

prívod prúdu.

Zariadenie je zapnuté a svieti indikácia chyby (12):
• Skontrolujte, či sú riadne pripojené nabíjacie kliešte.

V opačnom prípade zabráni ochrana pred zámenou pólov
spusteniu procesu nabíjania, aby sa nepoškodili nabíjačka
a akumulátor.

Upozornenie
Pri použití režimu napájania nie je automatická ochrana
pred zámenou pólov k dispozícii.

• Uistite sa, že nepretrváva vzájomný kontakt nabíjacích
klieští. V prípade skratu zaistí a zabezpečí ochrana pred
skratom, aby sa nepoškodila nabíjačka.

• V prípade zámeny pólov alebo skratu sa na ovládacom
paneli zobrazí „Err“.

• V prípade príliš nízkeho napätia akumulátora (<3,5 V) alebo
skratu v režime napájania sa na ovládacom paneli
zobrazí „Lo V“.

• Uistite sa, že je akumulátor vhodný na nabíjanie, pretože
typ akumulátora nie je automaticky rozpoznaný. Napätie
nižšie ako 3,5 V alebo vyššie ako 15 V môže vyvolať
zobrazenie chyby.

• Skontrolujte, či nie je nabíjaný akumulátor poškodený
a poprípade sa obráťte na vhodný odborný personál.

• V prípade poškodeného alebo nevhodného akumulátora sa
na ovládacom paneli zobrazí „bAt“.
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Údržba

Čistenie
Vyčistite zariadenie navlhčenou, mäkkou utierkou, ktorá nepúšťa
vlákna. Dbajte na to, aby do telesa nevnikla žiadna vlhkosť.
Dbajte na to, aby sa vlhkosť nemohla dostať do kontaktu s
elektrickými konštrukčnými prvkami. Nepoužívajte na
navlhčenie utierky žiadne agresívne čistiace prostriedky, ako
napr. čistiace spreje, rozpúšťadlá, čističe s obsahom alkoholu a
ani mechanické čistiace prostriedky.

Po očistení utrite teleso dosucha.

Odstráňte zo svoriek na pripojenie zariadenia nečistoty
a koróziu.

Oprava
Nevykonávajte na zariadení žiadne zmeny a nemontujte do neho
žiadne náhradné diely. Na opravu alebo kontrolu zariadenia sa
obráťte na výrobcu.

Likvidácia

Zlikvidujte obalové materiály vždy ekologicky a podľa platných
miestnych predpisov pre likvidáciu.

Symbol prečiarknutého odpadkového koša na použitom
elektrickom alebo elektronickom zariadení pochádza zo
smernice 2012/19/EÚ. Poukazuje na to, že toto zariadenie
nesmiete na konci jeho životnosti zlikvidovať spolu s domovým
odpadom. Na bezplatné vrátenie máte vo vašej blízkosti
k dispozícii zberné miesta pre použité elektrické a elektronické
zariadenia. Adresy získate od svojej mestskej, resp. komunálnej
správy. Pre rôzne krajiny EÚ sa môžete o ďalších možnostiach
vrátenia informovať na internetovej stránke 
https://hub.trotec.com/?id=45090. Inak sa, prosím, obráťte na
oficiálnu, vo vašej krajine akreditovanú spoločnosť, ktorá sa
zaoberá zhodnocovaním a recykláciou použitých zariadení.

Separovaným zberom použitých elektrických alebo
elektronických zariadení sa má umožniť recyklácia, zhodnotenie
materiálov, resp. iné formy zhodnotenia použitých zariadení, ako
aj zabrániť negatívnym následkom na životné prostredie
a ľudské zdravie pri likvidácii nebezpečných materiálov a látok,
ktoré sa v zariadeniach môžu nachádzať.

https://hub.trotec.com/?id=45090
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