
Automatická nabíječka  6V / 12V baterií - BAT 1139 
Návod k použití 

 

Plně automatická nabíječka je určena pro nabíjení všech typů 6V a 12V olověných akumulátorů s kapacitou 12 – 150 Ah 

(klasických, bezúdržbových, gelových, CA-CA a AGM).  Nabíjecí cyklus probíhá ve třech fázích. 

Specifikace: 

Model: BAT 1139 - 6 V / 12 V / 6 A 
Pro baterie: 6 V / 12 V / 12 – 150 Ah (klasické, bezúdržbové, gelové, CA-CA, AGM) 
Jmenovité vstupní napětí: AC 230 V / 50 – 60 Hz  
Provozní napětí: AC 200 – 260 V / 50 – 60 Hz 
Nabíjecí napětí: 7,2 V / 14,4 V 
Aktivační napětí: 2,5 V 
Nabíjecí proud max.: 6,0 A 
AC vstupní proud max.: 1,0 A 
Provozní okolní teplota: 0 – 40°C 
Třída ochrany: IP40 
 
Použití: 

1. Ujistěte se, že typ nabíječky je vhodný pro vybraný typ baterie. 
2. Zvolte posuvným přepínačem na nabíječce odpovídající napětí 6 V nebo 12 V dle typu baterie. 
3. Připojte nabíječku ke svorkám baterie (červená svorka + a černá svorka –). 
4. Zelená kontrolka svítí = správné připojení. Pokud svítí červeně, zkontrolujte připojení svorek k baterii, popř. změňte 
polaritu + a -. 
5. Připojte nabíječku do sítě 220 V, zelená kontrolka zhasne a rozsvítí se žlutě, což signalizuje správnost nabíjení. 
Ujistěte se, že přepínač 6 V / 12 V na nabíječce je ve správné poloze. 
6. Při plně nabité baterii žlutá kontrolka zhasne a rozsvítí se zelená.  
7. Pokud není nabíječka připojena, ke zdroji elektrické energie, odpojte jej od baterie, aby se zabránilo vybíjení 
baterie. 
8. Zelená kontrolka indikuje připojení nabíječky k baterii a připojení nabíječky ke zdroji energie. Zelená a červená 
kontrolka svítící současně indikuje, že je nabíječka připojena ke zdroji energie i k baterii, ale polarita + a – je opačně. 
Svítící červená kontrolka indikuje opačnou polaritu zapojení + a - . 
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Bezpečnostní pokyny: 
 

 Nabíječka je určena k nabíjení olověných 6V a 12V akumulátorů. Je zakázáno používat nabíječku pro jiné 
účely. 

 Před každým použitím zkontrolujte stav nabíječky a kabelů, jestli nejeví známky poškození. Při zjištění 
jakéhokoliv poškození, nabíječku nepoužívejte a nechte opravit poškozené části v autorizované opravně. 

 Nenabíjejte poškozené nebo zamrzlé baterie. 

 Nestavte nabíječku na horní část baterie během nabíjení. 

 Při nabíjení v uzavřeném prostoru větrejte. 

 Při nabíjení nabíječku nezakrývejte. 

 Některé typy akumulátorů mohou při nabíjení produkovat plyny, které jsou výbušné. Vyvarujte se proto styku 
s otevřeným ohněm nebo jiskrami. 

 Při nabíjení je nutné baterii pravidelně kontrolovat. 

 Baterie obsahuje kyselinu. V případě kontaktu s pokožkou nebo očima, opláchněte postižené místo proudem 
vody a vyhledejte lékařskou pomoc. 

 Během provozu a nabíjení baterií, kontrolujte pravidelně stav elektrolytu. Pokud klesne stav pod stanovenou 
úroveň, doplňte elektrolyt destilovanou vodou. 

 Je zakázáno použití nabíječky dětmi nebo osobami s omezenou schopností číst a pochopit návod k použití. 

 Uchovávejte nabíječku mimo dosah dětí. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 


