
7. Nyní můžete vybrat režim nabíjení pomocí tlačítka 5e. Jednotlivé režimy nabljenl jsou popsány v další kapitole.
8. Po dokončení nabíjení vypojte nabíječku ze zásuvky. Poté odpojte svorky z negativního pólu. Nakonec odpojte svorku z

pozitivního pólu.
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MODEL 1K04
Vstupní napětí střídavého
oroudu AC 220 -240 V, 50 /60 Hz

Výstupní napětí 6 Va 12 V
Nabliecl naoětl 7 2 V+/- O 30 V nebo 14 4 V +/- O 30 V
Výstupnl proud max, 1 A

Výkonnost 75% -06%
Zpětný odběr proudu' <O'&-tI18.
Viněni" <Ho
Okolnl teolota O 'C ot40'C -
Typ nabllečkv Vvsokofrekvenčnl nablločka _
TYO akumulátoru Jakékoliv 6V nebo 12V olověné baterie (SLA AGM GELl

Kaoacita akumulátoru 1,2-24 Ah

Rozměry (DxŠxV) 96x71x73mm

Ochranný olášť IP20
Hmotnost 200 (a)

• = Zpětný odběr proudu je množství proudu, které nablječka odčerpá z akumulátoru, když je připojena k akumulátoru bez připojeného
napájoclho kabelu. Nabiječka 1K04 má velmi nlzký zpětný odběr proudu, což odpovídá 0,7 Ah za mllelo (1mNh)
••• Vlnllnl znomoná vzájemné působeni proudu a na pětI. Vysoké viněni proudu zahřívá akumullltor O snižuje jeho životnost. Oproti
IInol'lrnl nobljoOCQ, klorO mé viněni proudu ot kolem 400%, nablječka 1K04 mé viněni proudu mlmll B % (pro akumulátor s napělím
0,16/12 V), tnrl16111 prlpolonó k akumulótoru by mohla být poěkozona vysokým nopllťovým Ylnftl1lm,

Režim 2: GV režim (7,2 V ~,/, MO VI
• Tento režim jo urOon Iflllllllll~ pHl OV batorle s kapacitou do 24 Ah.

Tento režim vybOrtllO IiUkl1ullllllluOltko MODE (Režim) (5) e,dokud eo norol.vltI LED (6 V), Nabljenl se spustl automaticky (1

A+/-10 %), rozsvltl so LSD 1 (OV) O bOhem nabíjení bliká LED 4 ~,
Po úplném dobiti batorlo (7,2 V +/- 0,30 V) se rozsvítí LED 4 1:i:I, ZUr/1u"luH IIIllOllll1lioky prOpno do udržovaclho nabíjení.

Funkce obnovy:
• Tato funkce je určena pro obnovu vysoce vybitýoh botorll, Nftl~1I II ~Vl,,~t plllltO,

Po připojení vysoce vybité baterie k nabljoeoo 0(1 IINjplVI! "1I11""III_ll1ll1llI1l1vy, Pomocllmpulsnlho nabíjecího proudu se pokouší
uvést vysoce vybitou baterII opět do stOVlII10Illlnhllllllll"IIAIIIIIII"11t1 MllKllrllllnl čas obnovy je 20 minut. Pokud se v této době

nedosáhne normélnlho nopOti bOIOrl(l, 1It11111"nk"11'""111111111"1111111~ II I) 3 ~ začne pomalu blikat.

Vadnó nobl)ool bolorl
Nablječko outolrmtluky 1I11\llIflll' V"IIIIIIIIIIItII"IiIIt~I~II" V hlllllll 11'1\1"(1000 vybraný nabíjecí program nespustí. LED 3 ~ pomalu
bliká,
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1 & 2) Diagnostika a obnova: Jakmile nablječka obdrží pokyn k nabljenl, jojl Jedinečná diagnostická funkce automaticky zkontroluje
stav akumulátoru (detekuje elektrické napětl). Pokud je elektrické napětí vysoce vybítého akumulátoru větší než 8 V±0,5 V, nabiječka
začne s impulznim nabíjením malým proudem, aby akumulátor obnovila. Toto nabljenl skončí, jakmile elektrické napěti dosáhne
hodnoty 10 V±0,5 V. Jestliže je elektrické napětí akumulátoru větší než 10 V±0,5 V, nabíječka vynechá impulzní nabijení a přepne se
do původně zvoleného režimu nabíjení.

3) Hlavní nabíjení: V této fázi je baterie nabíjena na 80% kapacity konstantnlm proudem 1A, dokud napětí nedosáhne 14,2V.

V tomto okamžiku se nabíječka přepne do fáze Absorpce. Protože proud nenl dodáván v nejvyšší konstantní hladině, nabíječka 1K04
minimalizuje zahřívání akumulátoru, a tím se eliminuje vznik plynů. To zajišťuje účinnější a bezpečnější výkon.

4) Absorpce: Používá se konstantní nízký nabíjecí proud o velikosti 0,6A pro zvýšení elektrického napělí z 14,2V na 14,4V. V této fázi
je dosaženo kompletního nabití téměř na 100 %.

5) Úspora energíe: Nabíjení je vypnuto, dosáhne-Ii baterie napělí 14,4V.

6) Udržovací nabíjení: Nabíječka neustáte monitoruje elektrické napětí ve svorce, aby v případě potřeby spustila udr!ovool nolJljonl,
Pokud je akumulátor zatížený a/nebo elektrické napětí ve svorce poklesne pod 12,8 V, nabíječka spustí Udrtov801lmpUIZIlIIlUIJII~lIlll/l
konstantní velikosti 0,6A, dokud elektrické napětí nedosáhne 14,2V. Potom je udržovaci nabíjeni přerullono. Cyklul mlf10VIlOI1
nabljenl se trvale opakuje, aby udržoval akumulátor v dobrém stavu, pokud se právě nepoužlvá, a umo!~ujo, ohy hylM IIflhllonk
ponechána trvale p/lpojena.
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