
NABíJEČKA AUTOBATERlí SOLlGHT 1K04
Pro olověné akumulátory 1,2-24Ah
Utlvatelská při ručka

JtCE-Vožený zékaznlku, děkujeme za zakoupení SOLlGHT 1K04. Před prvním použlllm nobljoOky akumulÓloru sl prosím pozorně přečtěte
íemo nóvod o uložte jej na bezpečné místo pro další použítí.
1K04 jo 6.tup~ové plně automatická nabíječka a dobíječka akumulátorů se splnaclm rožlmom novr1oné pro nabíjení několika
olovOnýoh akumulátorů, které se často používají v motocyklech. automobilech a dalších vozldloch. Akumulótory mohou být různých
IVP(l, noprlklod GEL (s gelovým elektrolytem absorbovaným v separátorech), AGM (5 absorpOnlm skloněným separátorem) a
Alnn<Jordnl olověné baterie. Rozsah jejich napětí je 6 V nebo 12 V a kapacity od 1,2 Ah do 24 Ah.

N.bU.~kn nutobaterií SOLlGHT 1K04 používá nejmodernější technologie, a umožňuje tak dobili akumulátorů na lómor 100 % Jejich
p(JvQdnl kapacity. Obnovuje lehce sulfatované akumulátory. Diagnostikuje a nabíjí vyčerpané akumulátory. Umož~uje tzv. kapkové
""Illjonl O udržovací dobíjení, čímž zvyšuje životnost akumulátoru a zajišťuje jeho vynikajlcl výkon. Nablječka je charakteristické
III/kým zpětným odběrem proudu a nízkými vlnami.

.~poeno.tnl vlastnosti výrobku
• Výrobok je elektronicky bezpečný proti uživatelským chybám. Nabíječka nemůže poškodit elektroniku vozidla. Je zcela bezpečné pro
tllOUllodobó připojení i pro dobljení nepravidelně nebo sezónně používaných akumulátorů dokonce, i když je stále připojena k vozidlu.
IJtllOMujo dosaženi optimálního stavu nabití bez poškození. Nehrozí žádné ríziko přebití!

Plné ochrana před špatným připojením a proti zkratu zajišťuje bezpečné nabíjení.
Opat/eno mechanismem ochrany proti jiskření. Nabíječka nezačne žádnou operaci po připojeni k akumulótoru, dokud nobude
zvolen režim nabljeni. Tato zabudovaná funkce eliminuje možnost jiskření. které se často objevuje běl10m přlpajonl.
Plně řízeno internl MCU (mikropočítačová jednotka). dlky které je nabíjení rychlejší. výkonnějšl, spOloll11v6j61O Intollgontnějšl.
Ootokuje stav nabiti pripojeného akumulátoru a Inlcluje nabíjení.
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Nepoužlvejte vozidlo v průběhu nabíjení pevně instalovaných akumulátorů.
Během nabíjení musí být akumulátor umístěný v dobře větrané místností.
Nebezpečí poleptáni chemikáliíl Kyselina v akumulátoru je nebezpečná žíravina. Pokud se kyselina dostane do kontaktu
s pokožkou nebo očima. ihned omyjte postiženou část těla velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
Toto zařízení neni určeno pro používání osobami (včetně děti) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševnimi
schopnostmi nebo s nedostatkem zkušenosti a znalosti, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost
nebo jim nebyly poskytnuty instrukce týkajicí se použiti zařlzenl.
Děti musejí být pod dohledem, aby si se zařízenim nehrály.
Ujistěte se. že nabíječka je přepnutá do dobíjecího režimu, pokud JI nebudete delši dobu používat a zapojovat.

Popis diod a funkcí

I 6V Režim 1 - GYrežim
• až 7,2 V, vhodný pro nabljení 6V malých

baterií < 24 AH
2 12V Režim 2 - 12V režim

• až 14,4 V, vhodný pro nabíjení 12V
mulých baterií < 24 AH

.1 B- LHI) .1•
• RY(;III,I~ IlI.IKÁNí - zkrat nabíjecího

obvodu

• POMALÉ Ui,lKÁNi - baterie je vadná

• svírt - kabely připojeny s obrácenou
polaritou

4 ~ LED4-
• BLIKÁNÍ - problhó 1Il1bljcní

• Svítí - zcela nabito -'

5 e Tlačítko MODE (Režim)

Nabíjení olověné baterie

1. Ujistěte se. že se chystáte nabljet 6V nebo 12V baterii. Nenabljejte baterie s jiným operačním napětim než 6 V nebo 12 V.
2. Odpojte všechny spotreblče od baterie. Je-Ii baterie ve vozidle, vypněte zapalování a všechny spotřebiče, případně odpojte kaboly.

Počllvě prostudujte manuál o bozpočnostnl Informace o vozidle a zjistěte správný postup nabijení baterie. Modernl vozldl
jlou vybavena citlivými oloktronlokýml aoučóstkaml, které mohou být v případě špatného postupu poškozeny.
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