
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návod k obsluze 
 

Nabíječka autobaterií 6/12V, 12/24V BJC 
 

M82495, M82496 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. INDIKÁTORY STAVU NABITÍ – NABÍJEČKA BATERIÍ S AMPÉRMETREM 
 
 

Začátek nabíjení Během nabíjení Konec nabíjení 

 

 
 

Prázdná Z poloviny nabitá Zcela nabitá 

 
 

2. TECHNICKÉ PARAMETRY 
 
model vstupní napětí / 

frekvence 
výstupní napětí výstupní proud (eff) kapacita baterie 

M82495 
(BC-30S) 

220V-240V/ 
AC 50Hz 

6/12 V 6V/16A,  
12V/20A 

20 – 250 Ah 

M82496 
(BC-50S) 

220V-240V/ 
AC 50Hz 

12/24 V 12V/25A,  
24V/30A 

30 – 350 Ah 

 
 

3. VŠEOBECNÉ INFORMACE 
 
POZOR! Před použitím nabíječky baterií si pozorně pročtěte následující návod a pokyny. Tuto 
příručku pečlivě uschovejte a dejte ji k dispozici ostatním uživatelům přístroje. Přístroj používejte 
jen ke zde popsanému účelu. Nedodržení předpisů může vést ke zničení přístroje a může rovněž 
ohrozit lidi či zvířata. Uživatel je odpovědný za dodržování předpisů. 
 
S těmito přístroji lze nabíjet olověné baterie, které se normálně používají u motorových vozidel 
(benzínových a dieselových). Přitom se druh elektrolytu svobodně zvolí. Přístroje jsou opatřeny 
ochranou proti přetížení (bezpečnostní zařízení, aby byla nabíječka baterií chráněna před efekty v 
důsledku špatných spojení či přetížení). Přístroje jsou zkonstruovány s dvojnásobnou izolací a 
nevyžadují proto zemnicí drát (na tělese jsou označeny viditelným symbolem). Provoz se uskutečňuje 
během fáze nabíjení s pomalu klesajícím nabíjecím proudem. Neustále se doporučuje dávat pozor 
na to, aby byl výkon nabíječky baterií přizpůsoben kapacitě nabíjených baterií. Příliš slabá nabíječka 
může k nabití baterie vyžadovat příliš mnoho času, zatímco výkonný přístroj může naopak baterii 
poškodit. 
 
 
 
 



PŘÍPRAVY PŘED PRVNÍM POUŽITÍM 

 Po sejmutí obalu zkontrolujte, zda jsou přístroj a všechny jeho části v bezvadném stavu. 

 Síťový kabel zcela rozviňte a položte tak, aby se pólové svorky nemohly dotýkat. 

 V případě nutnosti síťový kabel prodlužte prodlužovacím kabelem. Přitom je třeba dbát na to, 
aby kapacita proudu byla stejná jako u síťového kabelu. Nepoužívejte kabely s menším 
průřezem. 

 Pokud se zástrčka a zásuvka k sobě nehodí, použijte výhradně jednoduchý či několikanásobný 
adaptér s odpovídající kapacitou dle platných bezpečnostních předpisů. 

 Připojovací kleště, svorky a vrchní plocha baterie musí být udržovány v čistotě. V případě 
potřeby vyčistěte svorky baterie drátěným kartáčem - tak se umožní dobrý elektrický kontakt 
a lepší účinnost nabíjení. 

 Nikdy nezaměňujte pólování přípojek! 

 Nabíjecí napětí nabíječky baterií musí být stejné jako jmenovité napětí uvedené na baterii. To 
odpovídá počtu buněk baterie násobeno dvěma (3 buňky = 6 V; 6 buněk = 12 V; 12 buněk = 
24 V). 

 Přístroj před nabíjením bezpečně usaďte a zajistěte, aby proud vzduchu mohl volně 
procházet příslušnými otvory. 

 Nenabíjejte několik baterií současně. 

 Uzávěry baterie odstraňte až poté, co byly vyčištěny svorky- tak nemůže do komor padat 
prach či špína. Během doby nabíjení takto ponechejte. 

 Zajistěte, aby elektrolyt zakrýval destičky min. 4 až 5 mm. V případě potřeby naplňte 
destilovanou vodou, kterou lze pro tento účel koupit v obchodě. 

 
POZOR! Nabíječka není určená pro gelové baterie! 
 
POZOR! Zabraňte kontaktu s kapalinou uvnitř baterie. Je leptavá. 

 Při kontaktu s kapalinou opláchněte dostatečným množstvím vody a přivolejte lékaře. 
 

4. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
 
Návod k obsluze musí být před prvním použitím přístroje kompletně přečten. Pokud nastanou o 
zapojení a obsluze přístroje pochybnosti, obraťte se na výrobce (servisní oddělení). 
 
Chraňte přístroj před vlhkostí a deštěm. 
 
POZOR! 
Abyste zaručili vysoký stupeň bezpečnosti, dodržujte následující předpisy: 

 Pokud se přístroj nepoužívá, vytáhněte síťovou zástrčku. 

 Během nabíjecí fáze vznikají výbušné plyny, zabraňte proto jiskrám a otevřenému ohni resp. 
kouření v okolí. 

 Baterii nabíjejte jen ve větraných místnostech. Je zakázáno používat přístroj k nabíjení baterie 
ve vozidle či pod zavřenou kapotou motoru. 

 Nenabíjejte nikdy současně standardní a bezúdržbové baterie. 

 Nenabíjejte nikdy jednorázové baterie. 

 Ponechejte za přístrojem dostatek místa pro větrání. 

 Řiďte se návody výrobce. 

 Zkontrolujte korektní stav kyseliny baterie. 

 Kontrolujte vždy bezvadný stav síťového kabelu a kabelu svorky. Při poškození nechte síťový 
kabel ihned vyměnit odborným personálem. 

 Přístroj nesmí být vystaven povětrnostním vlivům - dešti a sněhu. 



 Při použití přístroje nesmíte být bosí. Přístroje se nedotýkejte vlhkýma rukama či mokrýma 
resp. vlhkýma nohama. 

 Zástrčku nevytahujte ze zásuvky za kabel či taháním za přístroj. 

 Zabraňte, aby přístroj používaly děti či neoprávněné osoby. 
 
Nenechte přístroj zapnutý bez dozoru, neboť se může stát zdrojem nebezpečí. 
 
 
ELEKTRICKÁ BAZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

 Vytáhněte síťovou zástrčku před každou údržbou (i při výměně pojistky). 

 Nikdy nespojujte pólové svorky s baterií při zapnutém přístroji. Přístroj předtím vypněte. 

 Svorky nezapojujte nakrátko. Zabraňte prudkému nabití a vybití baterie. Pokud ochrana 
proti přetížení zareaguje, musí být zvolen nižší stupeň nabíjení. (Baterii případně 
zkontrolujte!) 

 Zkontrolujte, zda jsou síťový kabel a kabel svorky v bezvadném stavu. 
 

5. NABÍJENÍ 
 

 Připojte nabíječku k baterii, která má být nabita. Černý pólový kabel musí být připojen vždy 
jako první k zápornému pólu. Červený pólový kabel se připojí ke kladnému pólu. 

 
Pozor: Při nabíjení odpojte baterii kompletně od vozidla. 

 

 Nastavte nabíječku zásadně na nejnižší stupeň nabíjení (min/1). 

 Nyní zastrčte síťovou zástrčku a regulujte stupně nabíjení směrem nahoru do té doby, než se 
zobrazí nabíjecí proud odpovídající cca 10% kapacity baterie. 

 Stupně nabíjení se mohou s klesajícím nabíjecím proudem zvyšovat. 

 Baterii odpojte nejpozději 3-5 hodin po dokončeném nabíjení. 
 

Pozor: Indikátor nabíjecího proudu se po dokončeném nabíjení nevrátí až na nulu! 
 
DOBA NABÍJENÍ 
Doba nabíjení je vždy závislá na stavu baterie (téměř nabitá, z poloviny nabitá či zcela vybitá), na 
podmínkách a na "regulaci nabíjení". Stanovení přesného stavu nabití lze provést jen změřením 
specifické elektrolytické hmoty hustoměrem. 
Baterie olověných akumulátorů jsou považovány za vybité (norma EN 60335-2-29), je-li zjištěna 
hodnota menší či rovno 1,16 g/cm3 při 20°C. 
 
UPOZORNĚNÍ: Nabíjecí proud by měl činit cca 10 % kapacity baterie! 
(příklad: baterie 58 Ah ®- nabíjecí proud cca 6 A)! 
 

 K nabíjení „formou regenerace“ baterie, která se normálně používá, stačí 2 – 4 hod. K 
úplnému nabití je zapotřebí 8 - 10 hodin. 

 Při začátku nabíjení má proud vysokou hodnotu, která zatímco se baterie nabíjí, klesá pomalu 
na velmi nízkou hodnotu. To potvrzuje skutečnost, že nabíječka funguje bezvadně. 

 Pokud se baterie nabíjí, můžete po několika minutách rozpoznat tvorbu bublinek v kapalině, 
která je v ní obsažena. To je známkou toho, že se tvoří plyn a funkce je bezvadná. 

 Maximální doba nabíjení by neměla být překročena (max. 10 hodin), aby nedošlo k přehřátí 
buněk a oxidaci destiček. Baterie musí být udržována v dobrém stavu, aby se zvýšila její 
životnost. 

 



MINIMÁLNÍ A MAXIMÁLNÍ NABÍJENÍ 
Běžné nabíjení se provádí v poloze Min. V poloze Max. je nabíjení urychleno větším proudem pro 
oživení baterie nebo rychlé nabíjení. Nabíjení v poloze Max. by nemělo překročit dobu nabíjení 2 hod. 
 
 
OCHRANNÁ ZAŘÍZENÍ PROTI PŘETÍŽENÍ 
Všechny modely mají ochranná zařízení proti přetížení (při poruchách funkce či neodborném 
zapojení), zkratu (přímý kontakt nabíjecích kleští), prohození pólů a při nepatrném překročení doby 
startu. Ochrana proti přetížení je pojistka, která chrání nabíječku baterií před poruchami a špatnou 
manipulací. Pokud se pojistka aktivuje, musíte zkontrolovat, zda byly dodrženy všechny zde uvedené 
pokyny. Při výměně pojistky se musí znovu použít ochrana se stejnou hodnotou proudu. 
 
DŮLEŽITÉ! 
Výměna pojistek s hodnotami odporu, které se liší od hodnot na plaketě přístroje, může 
způsobit věcné a personální škody. Výměna pojistek se smí provádět jen při vytaženém síťovém 
kabelu! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Záruční list 
Nabíječka autobaterií 6/12V, 12/24V BJC 

 
 
 
název zařízení ….................................... 
 
 
typ/model................................................ 
 
 
datum prodeje......................................... 
 
 
poznámky................................................ 
 
 
 

…......................................... 
podpis a razítko prodejce 

 
 

Podmínky záruky 
Firma garantuje správnou činnost zařízení shodnou s technickými podmínkami, uvedenými v návodu. 
V případě potvrzení poruchy zařízení v záruční době prosíme o dodání výrobku do servisu naší firmy. 
Záruka bude respektována po předložení a vyplnění záručního listu. 

1. Oprava bude vykonána v termínu 30 dní od data dodání zařízení. 
2. Záruka se vztahuje na poškození vzniklé v důsledku objevení skrytých závad materiálu, nebo 

na vady způsobené technologií výroby. 
 
Záruka se nevztahuje na: 

1. Části a materiál běžně opotřebovatelný. 
2. Činnosti, které nejsou popsány v návodu. 
3. Poškození způsobené požárem, atmosférickými vlivy, přepětím a jinými osudovými 

událostmi. 
4. Mechanické poškození způsobené nevhodným zacházením nebo použitím. 

 
Ke ztrátě záruky dochází: 

1. Nedodržováním návodu k obsluze. 
2. Prací v nevhodných podmínkách pro zařízení. 
3. Prací s nevhodným materiálem (výbušným) - palivo, oleje. 
4. Prováděním konstrukčních změn, nebo nevhodným připojením zařízení. 
5. Porušením plomb. 

 
Firma KAXL s.r.o. poskytuje záruku na výrobky dle platných právních předpisů. 
Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a 
pouze pro použití „hobby“.  
Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, závady vzniklé přetížením a 
závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení 
považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci 
s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.  



Nárok na záruku zaniká, jestliže byl výrobek používán k jiným účelům, než ke kterým je určen, nebo 
jestliže k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby. 
Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal. Nebude-li se na 
Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené 
s kontrolou a montáž a demontáž součástí. 
Při uplatňování nároku na záruční opravu musí být zboží předáno s kompletním příslušenstvím a 
s prodejním dokladem opatřeným datem prodeje a razítkem prodejce. Do opravy předávejte výrobek 
řádně vyčištěný, zbaven prachu, špíny a jiných nečistot. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do 
původního obalu. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční 
vady! V žádném případě servis nenese odpovědnost za škody způsobené přepravou. 
Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly. 
 
Záruka se vztahuje na poškození elektrických motorů, které se mohou projevit při prvním použití 
(výrobní vada). Záruka se nevztahuje na poškození motoru způsobené přetížením, nebo špatným 
připojením. 
 
ZÁZNAM O PROVEDENÉ OPRAVĚ: 
 

 

Datum Razítko servisu Popis závady 

   

   

   

   


