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NABÍJACKA AUTOBATÉRIE
NÁVOD NA OBSLUHU

Ďakujeme vám, že ste si zakúpili túto Nabíjacka autobatérie. Skôr, než ju začnete 
používať, prečítajte si prosím pozorne tento návod na obsluhu a uschovajte ho pre 
prípad ďalšieho použitia.
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1.VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia, 
zapamätajte si ich a uschovajte na bezpečnom mieste. 

Táto používateľská príručka obsahuje dôležité bezpečnostné a 
používateľské informácie.
Počas nabíjania môže batéria vypúšťať výbušné plyny.
Vždy dôsledne vetrajte počas nabíjania.
Autonabíjačka je navrhnutá pre batérie 6 až 63 Ah a 6/ 12 V. 
Nepoužívajte ju na iný účel
Chráňte nabíjačku proti ohňu a iskrám.
Používajte iba príslušenstvo odporúčané k tejto nabíjačke.
Na obmedzenie rizika znehodnotenia elektrickej zástrčky a kábla radšej 
pri odpojení kábel odpojte.
Predlžovací kábel by mal byť použitý až v krajnej nutnosti. Pri použití 
predlžovacieho kábla je nutné sa uistiť, že:
a) Konektory všetkých predlžovacích káblov sú rovnakého čísla,
veľkosti a tvaru ako pri konektoroch
nabíjačky; b) Predlžovací kábel má dostatočnú hrúbku kábla a spĺňa 
všetky prevádzkovo-bezpečnostné
predpoklady; c) dĺžka kábla je dostatočne dlhá tak, aby spĺňala 
dostatočnú dodávku AC prúdu (AC) v ampéroch,
ako je špecifikované v technických dátach.
Nikdy nepoužívajte nabíjačku s poškodeným káblom alebo zástrčkou – 
vždy ju odovzdajte späť autorizovanému
servisu na opravu či výmenu.
Pokiaľ je na zariadení nutná oprava, nikdy sa nesnažte opravovať 
zariadenie svojpomocne, vždy zavolajte
príslušné servisné oddelenie.
Predídete ujme elektrickým šokom a vždy dbajte na to, aby ste vypojili 
nabíjačku z elektrickej siete pri čistení a
údržbe. Iba zhasnutie kontroliek nestačí!
Pred tým, než pripojíte či odpojíte nabíjačku od batérie, odpojte AC 
vstupný kábel od elektrickej siete.
Nabíjačka je určená iba na použitie vnútri domu, chráňte ju pred 
dažďom, vodou či inými tekutinami.
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Preventívne opatrenia

Zvážte, aby bol niekto v dosahu pre pomoc v prípade, keď pracujete v okolí 
olovených batérií.
Majte pripravený dostatok vody a mydla, aby ste sa mohli umyť v prípade, že sa 
dostanete do kontaktu s kyselinou z batérie.
Vždy pracujte s ochranou očí a ochranným odevom. Dávajte pozor na dotyk očí pri 
styku s autobatériou.
Pokiaľ sa dostane kyselina do očí, je nutné ich urýchlene vyplachovať pod tečúcou 
studenou vodou najmenej 10 minút a vyhľadať odbornú lekársku pomoc.
NIKDY nepripusťte, aby sa pri batérii alebo motore dymilo alebo iskrilo.
Dávajte mimoriadny pozor na to, aby nesadol na batériu kus kovu, ktorý by mohol 
spôsobiť skrat a tým až explóziu batérie.
Zložte si osobné kovové veci ako prstene, náramky, náhrdelníky a hodinky pri práci s 
akumulátorom. Akumulátor totiž môže pri skrate s ostatným kovom spôsobiť 
dostatočný oblúk, ktorý môže spôsobiť popáleniny.
Používajte nabíjačku na nabíjanie iba olovených batérií.
Nabíjačku nie je možné použiť na priamy štart motorového zariadenia.
Nikdy nepoužívajte nabíjačku na nabíjanie batérií so suchým článkom, ktoré sú 
bežne používané v domácnosti, v opačnom prípade by to mohlo viesť až k 
poraneniu osôb alebo poškodeniu domácnosti.
Nikdy nenabíjajte suchú batériu.

2.PRÍPRAVA NA NABÍJANIE

Pokiaľ je nutné vybrať batériu z vozidla, odpojte najprv uzemňovací kábel 
(−). Tiež sa uistite, že vo vozidle sú
odpojené všetky zariadenia, v opačnom prípade by mohlo dôjsť k strate 
energie. Zaistite dostatočnú ventiláciu pri
nabíjanej batérii.
Očistite kontakty batérie. Dávajte pozor na koróziu, aby sa oxidanty 
nedostali do styku s očami. Doplňte
destilovanú vodu do každého článku až do dosiahnutia potrebnej hladiny 
určenej výrobcom batérie. Nikdy batériu
nepreplňujte. S bezúdržbovými batériami postupujte v súlade s inštrukciami 
ich výrobcov.
Pred nabíjaním akumulátorov si vždy najprv preštudujte inštrukcie výrobcu 
príslušného akumulátora o jeho
spôsobe nabíjania. Určte napätie akumulátora na základe informácie 
výrobcu vozidla. Pokiaľ má nabíjačka
nastaviteľný mód s nabíjacou hodnotou, začnite nabíjať najprv s najnižšou 
hodnotou.

NÁVOD NA OBSLUHUNABÍJACKA AUTOBATÉRIE
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Umiestnenie nabíjačky

Umiestnite nabíjačku čo najďalej od batérie, koľko dovolia káble.
Nikdy neumiestňujte nabíjačku nad autobatériu, plyny uvoľňované z 
batérie by mohli spôsobiť koróziu a následné poškodenie nabíjačky.
Nikdy nepripusťte, aby kyselinový roztok kvapol na nabíjačku.
Nikdy nepoužívajte nabíjačku v miestach, kde nie je miestnosť uzatvorená 
alebo s nedostatočnou ventiláciou.
Nikdy neklaďte batériu na nabíjačku.

3.PRIPOJENIE NABÍJAČKY
1. Pripojte kladnú svorku (červenú) ku kladnému pólu akumulátora.
2. Pripojte zápornú svorku (čiernu) ku kovovému rámu vozidla alebo bloku
motora. Nepripájajte svorky ku kovovému vedeniu s palivom alebo tenkými 
kovovými časťami.
3. Pripojte AC vstupné napájanie do nabíjačky. Červená kontrolka „EER“
rozpozná akumulátor, ktorý by bol pripojený s opačnou polaritou.

Vždy postupujte takto, keď je batéria nainštalovaná vo vozidle. 
Iskrenie v blízkosti batérie môže spôsobiť explóziu. Spôsob, ako 
znížiť riziko iskrenia v blízkosti akumulátora:

Správne umiestnenie AC a DC káblov na ochranu pred poškodením kapoty 
motora, dvermi či pohyblivými
časťami motora.
Dávajte pozor na listy vetráka, kladky a ďalších pohyblivých častí motora, 
ktoré by mohli zraniť osoby.
Skontrolujte polaritu pólov akumulátora. Kladný POSITIVE (POS, P, +) 
akumulátor má väčšinou väčšiu než je
pól NEGATIVE (NEG, N, −)
Uistite sa, ktorý z pólov je pripojený ku karosérii vozidla, či je to záporný 
NEGATIV (NEG, N, −), alebo kladný
POSITIVE (POS, P, +).
Pre záporne uzemnený pól vozidla pripojte kladnú POSITIVE (červenú) svorku 
nabíjačky akumulátora na kladný
pól POSITIVE (POS, P, +) na neuzemnený pól akumulátora. Pripojte čierny 
záporný pól svorky na karosériu
vozidla alebo časť motora. Nepripájajte svorku ku karburátoru, prívodom 
paliva alebo okrajovým častiam motora.
Pripojte ho k pevným častiam, ako je rám alebo blok motora.
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Pre kladne uzemnený pól vozidla pripojte zápornú NEGATIVE 
(čiernu) svorku nabíjačky akumulátora na záporný pól NEGATIVE 
(NEG, N, −) na neuzemnený pól akumulátora. Pripojte červený 
kladný pól svorky na karosériu vozidla alebo časť motora. 
Nepripájajte svorku ku karburátoru, prívodom paliva alebo 
okrajovým častiam motora. Pripojte ho k pevným častiam, ako je 
rám alebo blok motora.
Keď odpájate nabíjačku, tak najprv vypnite spínač, odpojte 
nabíjačku z AC siete, následne odpojte
svorku z karosérie či iného uzemnenia vozidla a potom odpojte 
svorku z hlavného prívodu.
Berte do úvahy inštrukcie pre dĺžku a informácie o nabíjaní.

4. ZVLÁŠTNE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
FDAN 12001 nabíjačku nie je možné použiť na obnovenie funkcie
úplne vybitej batérie. Pokiaľ sa FDAN 12001 nabíjačka neprepne
do udržiavacieho módu v priebehu troch dní (zelená LED), je tu
porucha.

Pravdepodobne nastalo toto:
Akumulátor je pravdepodobne poškodený a mal by byť
vymenený.
Niektoré veľké antimónové akumulátory sa môžu správať odlišne a
umožnia FDAN 12001 nabíjať
akumulátor príliš dlho, čo môže viesť k prebitiu. Pozrite sa na
upozornenia!
Síranové akumulátory sa nabíjajú ťažko a čas nabíjania bude
veľmi dlhý.
Poškodený akumulátor nie je možné nabiť na plnú kapacitu.
Je potrebné dať vždy pozor, či je nabíjačka nastavená na
udržiavací mód, pred tým, než ju spustíte na nekontrolovaný čas.

UPOZORNENIE 

Pokiaľ sa FDAN 12001 nabíjačka automaticky po troch dňoch neprepne 
do udržiavacieho módu, je potrebné
nastaviť mód manuálne na prepnutie udržiavacieho módu.
Poznámka: Akumulátor, ktorý automaticky v priebehu troch dní 
neprepne nabíjačku do udržiavacieho módu, je pravdepodobne 
chybný. Všetky ostatné akumulátory môžu byť nabíjané dlhodobo.

NÁVOD NA OBSLUHUNABÍJACKA AUTOBATÉRIE
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5. ZAČÍNAME NABÍJAT'
Nastavte príslušný mód stlačením tlačidla módu. Príslušnú cestu, ako 
nastaviť správny mód pre nabíjaný akumulátor, nájdete v nastavení 
„SETTING“.
Keď sa uistíte, že boli káble správne pripojené, môžete začať nabíjací 
proces. Aby to tak bolo, zastrčte
koncovku do zásuvky siete AC.
Nezáleží na tom, či svieti tento indikátor alebo udržiavací .
Keď svieti udržiavací nabíjací mód, akumulátor je plne nabitý. Pokiaľ 
klesne napätie, nabíjačka vyšle pulz do akumulátora. Dĺžka pulzu záleží 
na tom, ako je batéria nabitá, a tým, koľko stratila energie. Nabíjačka 
FDAN 12001 môže byť pripojená k akumulátoru mesiace. Ale v každom 
prípade sa odporúča, aby bol plný dohľad nad nabíjaným 
akumulátorom.
Pokiaľ sa nič nedeje: indikátor na nastavenie voltáže stále svieti, ale 
ostatné kontrolky nesvietia, ide pravdepodobne o zle zapojený 
akumulátor alebo je akumulátor poškodený. Pokiaľ nenastal proces
nabíjania, môže to tiež byť spôsobené, že nebol zapojený prívodný 
kábel do AC siete alebo v zásuvke nie je prúd.
Proces nabíjania môže byť prerušený kedykoľvek. Dodatočne je možné 
vybrať zástrčku nabíjačky z AC napájania alebo aj prepnúť do módu 
Stand-by/Power On. Vždy odpojte zástrčku z AC zásuvky pred 
odpojením svoriek zakumulátora.
Pokiaľ sa rozhodnete prerušiť proces nabíjania s akumulátorom 
pripojeným vo vozidle, je potrebné najprv odpojiť svorku z karosérie 
vozidla a následne z hlavného pólu akumulátora.
Pokiaľ indikátor nabíjania alebo udržiavacieho módu začne preblikávať 
môže to znamenať nasledujúce:
1. Prerušenie nabíjacieho procesu z dôvodu posušeného kábla alebo
iného správania akumulátora.
2. Ide o síranovú batériu. Pokiaľ indikátor bliká dlhšie než 30 minút
znamená to, že batéria je chybná a musí sa vymeniť.
3. Pokiaľ blikajúci signál trvá dlhšie než 10 sekúnd, znamená to vysoká
úroveň samovybíjania batérie. Tiež to znamená, že batéria je chybná.

FDAN 12001
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Pokiaľ prvá LED je modrá, znamená to začiatok nabíjania.

Nabíjací proces – prvá LED nesvieti, druhá sa rozsvieti na modro.

Keď svieti tretia LED modro, znamená to, že je nabité. Pulzuje udržiavací mód. 

Stlačte tlačidlo, môžete vybrať „2A“ alebo „4A“

"6V"        Nastaví sa automaticky

"12V"      Nastaví sa automaticky

"EER"     Pokiaľ sú káble zapojené v opačnej polarite, rozsvieti sa alarm „EER“ červeno.

7. CELKOVÝ NABÍJACÍ ČAS
Tabuľka znázorňuje trvania celkového nabíjaní do 80 % kapacity akumulátora. 
Musia sa započítať straty.

Kapacita aku (Ah) Mód čas (h)

2 2–3

8 8–10

14 3–4

50 12–14

63 28–40

6. INDIKÁTORY

NÁVOD NA OBSLUHUNABÍJACKA AUTOBATÉRIE
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8. VYHLÁSENIE O ZHODE
Výrobok/značka:  NABÍJACKA AUTOBATÉRIE / FIELDMANN

Typ / model: FDAN 12001.................................................................................230V / 50Hz 

Výrobok je v súlade s nižšie uvedenými predpismi:

Smernici EÚ o nízkom napätí 73/23 EWG

Smernici EÚ o elektromagnetickej kompatibilite 89/336/EWG
v znení zmien

a normami: 

EN 60335-2-29/A2:2010
EN 60335-1/A15:2011 
EN 62233:2008

Označenie CE: ................................................................................................................................................... 17

Spoločnosť FAST ČR, a.s. je oprávnená konať menom výrobcu.

Výrobca:

FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 1621,251 01  Praha, Česká republika 
DIČ: CZ26726548

V Prahe, 1.6.2017

Meno: Ing. Zdeněk Pech
        Predseda predstavenstva Podpis a pečiatka:

FDAN 12001
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9.TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Vstupné napätie.................................................................................... 230V~ 
Frekvencia.............................................................................................. 50Hz
Výstupné napätie...................................................................................6V,12V
Prúd..........................................................................................................6-63Ah
Dĺžka napájacieho kábla...................................................................... 1.8 m

Návod na použitie – len jazyková mutácia.

Vyhradzujeme si zmeny v texte a parametroch.

Zmeny v textoch, dizajnu a technickej špecifikácii môžu byť vyhotovené bez 

upozornenia a vyhradzujeme si na ne všetky práva.




