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ŁADOWARKA AKUMULATORÓW
SAMOCHODOWYCH
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za dokonanie zakupu ładowarka akumulatorowa. Przed rozpoczęciem
użytkowania należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi i
zachować ją na przyszłość.
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1. OGÓLNA INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO
UŻYTKOWANIA
Przeczytaj wszystkie instrukcje bezpiecznego użytkowania,
zapamiętaj ich treść a następnie przechowaj instrukcje we
właściwym miejscu
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje dotyczące
bezpiecznego użytkowania iobsługi.
Podczas ładowania akumulator może emitować gazy wybuchowe. Zawsze
dokładnie przewietrzać w trakcie ładowania.
Ładowarka samochodowa jest zaprojektowana do ładowania
akumulatorów 6 do 63 Ah i 6/12 V. Nie używać jej do innych celów.
Chronić ładowarkę przed działaniem ognia i iskier.
Używać tylko osprzętu dedykowanego do tej ładowarki.
W celu zapobiegnięcia uszkodzeniu wtyczki i przewodu, przy odłączaniu
należy przewód
odłączyć.
Przedłużacza można użyć tylko w przypadku skrajnej konieczności. Przy
stosowaniu przedłużacza konieczne jest sprawdzenie czy:
a) złącza wszystkich przedłużaczy są tak samo oznaczone, mają tą samą
wielkość i kształt co złącza ładowarki;
b) Przedłużacz ma wymagany przekrój przewodów i spełnia wszystkie
wymogi bezpieczeństwa
c) długość przewodu jest wystarczająca, aby spełniać wymogi
doprowadzenia AC prądu (AC) w Amperach, co jest określone w danych
technicznych.
Nigdy nie należy używać ładowarki o uszkodzonym przewodzie lub
wtyczce – zawsze należy przekazać do autoryzowanego serwisu w celu
dokonania naprawy lub wymiany.
Jeżeli urządzenie wymaga dokonania naprawy, nigdy nie należy
dokonywać jej we własnym zakresie, należy zwrócić się o dokonanie
naprawy do właściwego zakładu naprawczego.
Zapobiegnie to ewentualnemu porażeniu prądem elektrycznym, zawsze
należy odłączyć ładowarkę od zasilania przed przystąpieniem do
czyszczenia lub konserwacji. Samo zgaśnięcie kontrolek nie jest
wystarczające!
Przed podłączeniem lub odłączeniem ładowarki do/od akumulatora,
należy odłączyć przewód AC zasilania od instalacji elektrycznej.
Ładowarka jest przeznaczona do użytku w pomieszczeniu zamkniętym,
należy chronić ją przed działaniem deszczu, wody lub innych cieczy.
Ładowarka może być podłączana tylko do prawidłowo uziemionego
gniazda instalacji
elektrycznej.
FDAN 12001

Ogólna instrukcja bezpiecznego użytkowania | Przygotowanie do ładowania

41

Działania zapobiegawcze
Podczas pracy w pobliżu akumulatorów ołowiowych, należy zadbać, aby w
pobliżu znajdowała się inna osoba mogąca udzielić w razie potrzeby
pomocy.
Należy mieć przygotowaną dostateczną ilość wody i mydła, aby umyć się w
przypadku kontaktu z kwasem akumulatorowym.
Podczas pracy używać okularów ochronnych i odzieży ochronnej. W czasie
pracy przy obsłudze akumulatora nie dotykać zabrudzonymi rękoma oczu.
W razie kontaktu kwasu akumulatorowego z oczami, konieczne jest
wykonanie płukania oczu pod strumieniem zimnej wody przez okres minimum
10 minut, a następnie należy udać się do lekarza.
NIGDY nie należy palić znajdując się w pobliżu akumulatora lub silnika lub
wykonywać prac skutkujących iskrzeniem.
Uważać, aby na akumulator nie spadł metalowy przedmiot, który mógłby
spowodować zwarcie, a tym samym nawet wybuch akumulatora.
Podczas pracy przy akumulatorze należy zdjąć metalowe ozdoby takie jak:
pierścionki, bransoletki, naszyjniki i zegarki. Akumulator przy zwarciu
spowodowanym przez przedmioty metalowe może wygenerować łuk
elektryczny, który może skutkować spowodowaniem poparzeń.
Ładowarki używać tylko do ładowania akumulatorów ołowiowych.
Ładowarki nie można używać do bezpośredniego rozruchu silnika.
Nigdy nie stosować ładowarki do ładowania akumulatorów z suchym
ogniwem, które są zwykle stosowane w gospodarstwie domowym, mogłoby
skutkować to poranieniem osób lub uszkodzeniem przedmiotów.
Nigdy nie ładować akumulatorów suchych.

2. PRZYGOTOWANIE DO ŁADOWANIA
Jeżeli jest konieczne wyjęcie akumulatora z samochodu, należy najpierw
odłączyć przewód masowy (-). Należy także upewnić się, czy w
samochodzie odłączone są wszystkie urządzenia,
w przeciwnym wypadku mogłoby dojść do niepotrzebnego pobierania
energii. Zapewnić prawidłową wentylację przy ładowanym akumulatorze.
Oczyścić styki akumulatora. Uważać, aby pozostałości po czyszczeniu nie
miały kontaktu zoczami. Uzupełnić wodą destylowaną (demineralizowaną)
poziom elektrolitu w każdej celi do poziomu wymaganego przez producenta
akumulatora. Nigdy nie należy przekraczać dozwolonego poziomu. W
stosunku do akumulatorów bezobsługowych postępować zgodnie z
instrukcją producenta.
Przed przystąpieniem do ładowania akumulatora należy zapoznać się z
instrukcją producenta danego akumulatora dotyczącą sposobu ładowania.
Określić napięcie akumulatora w oparciu o informacje producenta
samochodu.
Jeżeli ładowarka ma regulowany zakres ładowania, należy ładowanie
rozpocząć od wartości najniższej.
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Umieszczenie ładowarki
Ładowarkę ustawić w możliwie najdalszej odległości od akumulatora,
uzależniona jest ona od długości przewodów.
Nigdy nie należy umieszczać ładowarki ponad akumulatorem, gazy
uwalniające się przy ładowaniu akumulatora mogłyby wywołać zjawisko
korozji i w następstwie uszkodzenie ładowarki.
Nigdy nie dopuszczać, aby elektrolit z akumulatora kapał na ładowarkę.
Nigdy nie używać ładowarki w miejscach szczelnie zamkniętych, bez
zapewnienia wymaganej wentylacji.
Nigdy nie ustawiać ładowarki na akumulatorze.

Zawsze należy postępować w poniżej opisany sposób, jeżeli
akumulator zainstalowany jest w samochodzie. Iskrzenie w
pobliżu akumulatora może być przyczyną wybuchu. Sposoby na
zmniejszenie zagrożenia iskrzenia w pobliżu akumulatora:
Prawidłowe umieszczenie przewodów AC i DC zapobiegające uszkodzeniu
poprzez pokrywę maski silnika, drzwi lub ruchome części silnika.
Uważać na śmigło wentylatora, wałki i inne ruchome części silnika, które
mogłyby poranić człowieka.
Sprawdzić biegunowość akumulatora. Dodatni biegun akumulatora POSITIVE
(POS, P, +) ma w większości przypadków średnicę większą niż biegun UJEMNY
(NEG, N, -).
Należy sprawdzić, który z biegunów jest podłączony do karoserii samochodu,
czy jest to biegun ujemny NEGATIVE (NEG, N, -), czy dodatni POSITIVE (POS, P, +)
Przy ujemnie zmasowanym biegunie samochodu podłączyć dodatni POSITIVE
(Czerwony) zacisk ładowarki akumulatora do bieguna dodatniego POSITIVE
(POS, P, +) na nieuziemiony biegun akumulatora. Podłączyć czarny ujemny
zacisk do karoserii lub elementu silnika. Nie podłączać zacisku do gaźnika,
przewodów układu paliwowego lub skrajnych elementów silnika. Podłączyć go
do stałych elementów, takich jak rama lub blok silnika.

3.PODŁĄCZENIE ŁADOWARKI
1. Podłączyć zacisk dodatni (czerwony) do bieguna dodatniego akumulatora.
2. Podłączyć zacisk ujemny (czarny) do ramy metalowej samochodu lub bloku
silnika. Nie podłączać zacisku do metalowych części układu paliwowego lub
cienkich elementów metalowych.
3. Podłączyć AC zasilanie do ładowarki. Czerwona kontrolka „EER” akumulator,
który zostałby podłączony z odwrotną biegunowością.
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Przy dodatnio uziemionym biegunem samochodu podłączyć ujemny
NEGATIVE (czarny) zacisk ładowarki akumulatora do bieguna ujemnego
NEGATIVE (NEG, N, -) do nieuziemionego bieguna akumulatora.
Podłączyć czerwony dodatni zacisk do karoserii samochodu lub części
silnika.
Przy odłączaniu ładowarki należy najpierw wyłączyć wyłącznik,
odłączyć ładowarkę od sieci AC, następnie odłączyć zacisk z karoserii
lub innego uziemienia samochodu a następnie odłączyć zacisk od
zasilania głównego.
Należy uwzględnić wytyczne instrukcji dotyczące czasu ładowania i
informacji o ładowaniu.

4.SPECJALNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
Ładowarki FDAN 12001 nie można użyć do wznowienia działania
zupełnie rozładowanego akumulatora. Jeżeli ładowarka FDAN
12001 nie przełączy się w tryb konserwacyjnozachowawczy
nawet po upływie trzech dni (zielona LED), świadczy to o usterce.
Prawdopodobnie wystąpiło:
Akumulator prawdopodobnie jest uszkodzony i powinien zostać
wymieniony.
Niektóre duże akumulatory antymonowe mogą zachowywać się
odmiennie i umożliwią ładowarce FDAN 12001 ładowanie
akumulatora przez zbyt długi czas, który może skutkować
przeładowaniem. Zapoznaj się z ostrzeżeniem!
Akumulatory siarczanowe trudno ładuje się i czas ładowania
będzie bardzo długi.
Akumulatora uszkodzonego nie można naładować do pełnej
pojemności.
Zawsze należy zwrócić uwagę, czy ładowarka ustawiona jest na
tryb zachowawczy, przed uruchomieniem jej na czas
bezobsługowy.
OSTRZEŻENIE!
Jeżeli ładowarka FDAN 12001 po upływie trzech dni nie przełączy się na
tryb zachowawczy, należy ustawić tryb ręcznie na przełączenie w tryb
zachowawczy.
Uwaga: Akumulator, który automatycznie po upływie trzech dni nie
przełączy ładowarki w tryb zachowawczy, jest prawdopodobnie
uszkodzony. Wszystkie inne akumulatory mogą być ładowane przez
długi okres czasu.
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5. PRZYSTEPUJEMY DO ŁADOWANIA
Ustawić właściwy tryb naciskając przycisk trybu. Właściwy sposób jak
ustawić właściwy tryb dla ładowanego akumulatora, to przejść do
ustawienia „SETTING”.
Po upewnieniu się, że przewody zostały właściwie podłączone, można
przystąpić do ładowania akumulatora. Aby rozpocząć proces
ładowania akumulatora należy wtyczkę podłączyć do gniazda sieci
AC.
Nie jest istotne, czy świeci indykator lub zachowawczy
Jeżeli świeci zachowawczy tryb ładowania to akumulator jest w pełni
naładowany. Jeżeli spadnie napięcie, ładowarka wyśle impuls do
akumulatora. Długość trwania impulsu uzależniona jest od stopnia
naładowania akumulatora i od ubytku energii. Ładowarka FDAN 12001
może być podłączona do akumulatora przez miesiące. Ale zawsze
zaleca się pełen nadzór nad ładowanym akumulatorem.
Jeżeli nic nie dzieje się: indykator regulacji napięcia ciągle świeci, ale
pozostałe kontrolki nie świecą, prawdopodobnie akumulator jest
niewłaściwie podłączony lub jest uszkodzony. Jeżeli nie rozpoczął się
proces ładowania, może to być spowodowane tym, że nie został
podłączony przewód zasilania AC lub gniazdo pozbawione jest
dopływu prądu.
Proces ładowania może być przerwany w dowolnym momencie.
Dodatkowo można wyjąć wtyczkę ładowarki z gniazda sieciowego AC
i/lub przełączyć w tryb Stand-by/Power On. Zawsze wyłączyć wtyczkę z
gniazda sieciowego AC przed odłączeniem zacisków.
Jeżeli podejmiesz decyzję o przerwaniu procesu ładowania z
akumulatorem zainstalowanym w samochodzie, należy najpierw
odłączyć zacisk od karoserii samochodu a następnie z bieguna
głównego akumulatora.
Jeżeli indykator ładowania lub trybu zachowawczego zacznie
migać oznacza to:
1.Przerwanie procesu ładowania z powodu uszkodzenia przewodu
lub innego zachowania akumulatora
2.Dotyczy to akumulatora siarczanowego. Jeżeli indykator miga
przez okres dłuższy niż 30 minut, oznacza to, że akumulator jest
uszkodzony i należy go wymienić.
3.Jeżeli miganie trwa dłużej niż 10 sekund oznacza to wysoki poziom
samo rozładowywania akumulatora. Oznacza to również, że
akumulator jest uszkodzony.
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6. INDYKATORY

Jeżeli pierwsza LED jest niebieska, oznacza to początek ładowania.
Proces ładowania – pierwsza LED nie świeci, druga świeci na niebiesko
Jeżeli świeci trzecia LED na niebiesko, oznacza to że akumulator jest naładowany.
Pulsuje tryb zachowawczy.
Naciśnij przycisk, możesz wybrać „2A” lub „4A”

"6V"

Zaprogramuje się automatycznie.

"12V"

Zaprogramuje się automatycznie.

"EER"

Jeżeli przewody podłączone są odwrotnie, zaświeci się alarm „EER” na czerwono

7. CAŁKOWITY CZAS ŁADOWANIA
W tabeli przedstawiony jest czas trwania ładowania do 80% pojemności akumulatora.
Należy wliczyć straty.
Pojemność
akumulatora (Ah)

Tryb

czas (h)

2

2–3

8

8–10

14

3–4

50

12–14

63

28–40
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8. DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Produkt / marka:

ŁADOWARKA AKUMULATORÓW SAMOCHODOWYCH / FIELDMANN

Typ / model: FDAN 12001........................................................................................ 230V / 50Hz
Produkt spełnia wymagania następujących przepisów:
Dyrektywa UE dotycząca niskiego napięcia 73/23 EWG
Dyrektywa UE dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej
89/336/EWG wraz z późniejszymi zmianami
i norm:
EN 60335-2-29/A2:2010
EN 60335-1/A15:2011
EN 62233:2008

Oznaczenie CE: ................................................................................................................................................. 17
Firma FAST ČR, a.s. jest uprawniona do występowania w imieniu producenta.
Producent:
FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 1621,251 01 Praha, Republika Czeska
NIP: CZ26726548
Praga, 01.6.2017
JImię i nazwisko: inż. Zdeněk Pech
Prezes Zarządu

Podpis i pieczątki:
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9.SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Napięcie wejściowe................................................................................ 230V~
Częstotliwość................................................................................................ 50Hz
Napięcie wyjściowe.................................................................................6V,12V
Prąd...........................................................................................................6-63Ah
Długość przewodu zasilającego............................................................. 1.8 m
Instrukcja użytkowania - tylko wersja językowa.
Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian w tekście i parametrach.
Zmiany w tekstach, designu i specyfikacji technicznej mogą być dokonywane bez
poinformowania i zastrzegamy sobie do nich wszelkie prawa.
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