
Automatická nabíječka olověných 12V Auto, Moto, AGM a GEL akumulátorů

Technická data:
Typ:   Forex Auto /Moto / AGM / GEL 12V - 2A / 4A
Vstup: 230 - 240V, 50/60Hz, 0,8A
Výstup: 12V/  2A / 4A
Doporučeno pro kapacity: 5Ah až 50Ah
Provozní teplota: 5°C až +25°C
Krytí: IP65 (Odolná proti prachu, vlhkosti, stříkající a tekoucí vodě. Není vodotěsná.)
Výstupní koncovky: červená + ,  černá -

- ochrana proti krátkému spojení, přepólování a jiskření
- elektronická ochrana proti přebití, po plném nabití přejde automaticky na udržovací režim

Návod:
1. Připojte k nabíječi výstupní kontakty (kabel s krokosvorkami)

2. Zasuňte nabíječku do zásuvky 230V / 50Hz. Na nabíječce se rozsvítí 2 zelené diody.
Nabíječka je v pohotovostním režimu, na výstupních kontaktech není žádné
napětí.

3. Mačkáním tlačítka vyberte jeden z následujících programů:
- POMALÉ NABÍJENÍ 2A - pro 12V Pb akumulátory s kapacitou od 5Ah do 22Ah

(motocyklové baterie, baterie do el. vozítek, baterie do záložních systémů, baterie do
modelů, baterie do zahradní techniky a tak podobně ....)

- RYCHLÉ NABÍJENÍ 4A - pro 12V Pb akumulátory s kapacitou od 14Ah do 50Ah
(autobaterie, baterie do zahradní techniky, baterie do elektrických vozítek, baterie do
záložních zdrojů, baterie do karavanů, baterie do solárních systémů atp....)

4. Připojte výstupní kontakty nabíječky na kontakty akumulátoru:
- černý výstupní kontakt nabíječky na záporný kontakt akumulátoru (-)
- červený výstupní kontakt nabíječky na kladný kontakt akumulátoru (+)

4. Během nabíjení svítí kromě zvoleného programu také kontrolka pod jednotlivými obrázky
akumulátoru.
Při nabíjení svítí pod obrázkem akumulátoru oranžová LED.
Při plném nabití svítí pod obrázkem akumulátoru zelená LED.
V případě, že nabíječku připojíte k akumulátoru špatně (obrácené póly), tak se rozsvítí
červená LED pod třetím obrázkem "vykřičník". Nabíječku neprodleně odpojte od
akumulátoru a výstupní svorky nabíječky připojte na akumulátor správně.

5. Nabíječku je možné odpojit v jakékoliv fázi nabíjení akumulátoru
Po plném nabití akumulátoru přechází nabíječka automaticky na udržovací režim, ve
kterém může být k akumulátoru připojena libovolně dlouhou dobu.



Chybová hlášení a jiné problémy:
1. Pokud je nabíječka připojena k baterii a k veřejné elektrické síti a přesto nesvítí žádná

kontrolka, tak odpojte nabíječku od veřejné elektrické sítě a zkontrolujte zda je elektrická
síť v provozu (zda nevypadl jistič/ pojistky ...). Pokud zjistíte, že zásuvka ve které byla
nabíječka zapojena je plně funkční, tak zkuste znovu připojit nabíječku. Jestliže i nadále
nabíječka nefunguje, tak ji odpojte od veřejné elektrické sítě a předejte ji ke kontrole
odborníkovi.

2. Pokud nabíječka nesignalizuje plné nabití akumulátoru ani po 24 hodinách nepřetržitého
nabíjení, je Váš akumulátor již tak starý a odebírá si na pokrytí svých vlastních ztrát tak
velký proud, že nabíječka nemůže nabíjení ukončit a případně i přejít do udržovacího
režimu. V tomto případě doporučujeme nabíječku odpojit a  pořídit si nový akumulátor.

Varování:
Nabíječ je určen pouze pro nabíjení 12V olověných (Pb) akumulátorů. Nepoužívejte nabíječ
pro nabíjení článků nebo baterií jakékoliv jiné technologie či provozního napětí.
Nabíječ je určen pro nabíjení ve vnitřních prostorách, proto ho nevystavujte povětrnostním
podmínkám, přímému slunečnímu záření a jakýmkoliv jiným zdrojům tepla.
Nabíječku nepoužívejte v chemicky agresivním nebo výbušném prostředí. Nabíječ používejte
pouze ve větraných prostorech, jelikož při nabíjení mohou výjimečně vznikat výbušné plyny.
Nepoužívejte poškozenou nabíječku a nenabíjejte poškozené akumulátory.
Při nabíjení dbejte na správnou polaritu (+/-).
Nabíječku ničím nepřikrývejte, položte ji volně na pevnou nehořlavou podložku.
Nabíječkou nikdy nenabíjejte promrzlé akumulátory.
Nabíječku nerozebírejte a neopravujte. Svěřte tuto činnost odborníkovi.
Nabíječ chraňte před osobami mladšími 18 let.
Při nabíjení používejte ochranné pracovní pomůcky.
Před nabíjením odložte kovové předměty, šperky a jiné ozdoby.
Během nabíjení se vyvarujte kouření a práci s otevřeným ohněm.


