
 

 

 

G26000 V2.0 
Instrukcja Użytkownika 

 

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO! 

 

 

PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ UŻYTKOWNIKA, Z KTÓREJ 

DOWIESZ SIĘ JAK W BEZPIECZNY SPOSÓB KORZYSTAĆ Z PRODUKTÓW  

NOCO SERII GENIUS. NIE ZASTOSOWANIE SIĘ DO INSTRUKCJI MOŻE 

SPOWODOWAĆ PORAŻENIE PRĄDEM, EKSPLOZJĘ LUB POŻAR, 

CO MOŻE SKUTKOWAĆ  POWAŻNYMI SZKODAMI MATERIALNYMI, 

UTRATĄ ZDROWIA, A NAWET ŚMIERCIĄ. NIE NALEŻY WYRZUCAĆ INSTRUKCJI. 

 

 

Witaj! Dziękujemy za zakup NOCO Genius® G26000. Zapoznaj się z 

instrukcją przed rozpoczęciem używania ładowarki. Wszystkie 

niezbędne informacje oraz kompleksową pomoc uzyskasz na stronie: 

www.baterie.com.pl 

 

Zawartość pudełka. 
• Ładowarka G26000 Smart Charger 

• (1) Złącza do klem standardowych  

• (1) Złącza do klem gwintowanych 

• Instrukcja użytkownika 

• Karta gwarancyjna 

 

Dane kontaktowe. 

Baterie Przemysłowe Sp. z o.o. 

ul. Jana Kazimierza 61 
01-267 Warszawa 

Tel. 0-22 877 54 96 
Tel. / Fax: 0-22 877 14 66 

E-mail: biuro@baterie.com.pl 

www.baterie.com.pl 
 

Czym jest G26000.  
 

NOCO Genius® G26000 stanowi jedno z najbardziej innowacyjnych i 

zaawansowanych technologicznie rozwiązań na rynku, które sprawia, 

że każde ładowanie staje się proste i łatwe. Jest to niemal pewne, że 

jest najbezpieczniejszą i najskuteczniejszą ładowarką jaką dotąd 

używałeś. G26000 stworzona została do ładowania każdego rodzaju 

12V,16V i 24V akumulatorów ołowiowo-kwasowych oraz 12V 

akumulatorów litowo-jonowych, włączając akumulatory obsługowe i 

bezobsługowe, Gel, CA (Wapniowe), EFB (Enhanced Flooded 

Battery), AGM (Absorption Glass Mat) oraz LIB (Litowo-jonowe). 

Nadaje się do ładowania akumulatorów o pojemności od 25Ah do 

500Ah w dowolnych rozmiarach. 

 

Pierwsze kroki.  

Przed użyciem ładowarki należy uważnie przeczytać szczególne środki 

ostrożności producenta akumulatora oraz sprawdzić zalecane napięcie 

ładowania. Upewnij się w instrukcji akumulatora czy jego typ oraz 

nominalne napięcie pozwala na ładowanie przy pomocy G26000.  

Montaż ładowarki.  
 

G26000 posiada cztery otwory do zamontowania w dowolnym miejscu 

za pomocą wkrętów w rozmiarze 10mm. Upewnij się, że nie ma 

żadnych przeszkód na montowanej powierzchni. Ważne jest, żeby 

zachować bezpieczny odstęp od akumulatora. Długość kabla 

zasilającego wraz z końcówkami wynosi około 1900mm. 

 

 

 

 

 

Tryby ładowania.  
 

G26000 posiada jedenaście (11) trybów pracy: czuwanie, tryb 12V 

NORM, 12V COLD/AGM, 24V NORM, 24V COLD/AGM,12V LITHIUM, 

12V AGM+, 16V AGM, 16V LITHIUM 13,6V SUPPLY i 12V REPAIR 

oraz JUMPCHARGE do rozruchu silnika. Żeby aktywować niektóre 

tryby ładowania należy wcisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk 

MODE (Press & Hold). Tryby “Press & Hold” są to tryby 

zaawansowane, które wymagają pełnej uwagi przed ich wybraniem. 

“Press & Hold” oznaczone są w ładowarce poprzeczną czerwoną linią. 

Ważne jest, aby zrozumieć różnice i przeznaczenie dla każdego trybu 

ładowania. Nie używać ładowarki, dopóki nie potwierdzi się odpowiedni 

tryb ładowania akumulatora. Poniżej krótki opis. 

 

TRYB OBJAŚNIENIE 

Standby W tym trybie ładowarka nie 

ładuje/dostarcza prądu do 

akumulatora. Aktywna jest 

opcja oszczędzania energii. 

Po wybraniu tej opcji dioda 

LED będzie świecić na 

pomarańczowo 

 

No power 

12V NORM Tryb ładowania akumulatorów 

12V: obsługowych i 

bezobsługowych (wapniowe), 

Gel, EFB. Po wybraniu tej 

opcji dioda LED będzie 

świecić na biało. 

14,5V | 26A | 50-500Ah 

12V COLD/AGM Tryb ładowania akumulatorów 

12V w temperaturze poniżej 

10ºC oraz ładowania 

akumulatorów AGM. 

Sygnalizacja LED – kolor 

niebieski 

14,8V | 26A | 50-500Ah 

24V NORM Tryb ładowania akumulatorów 

24V: obsługowych i 

bezobsługowych (wapniowe), 

Gel, EFB. Po wybraniu tej 

opcji dioda LED będzie 

świecić na biało. 

29V | 13A | 25-250Ah 

24V COLD/AGM Tryb ładowania akumulatorów 

24V w temperaturze poniżej 

10ºC oraz ładowania 

akumulatorów AGM. 

Sygnalizacja LED – kolor 

niebieski 

29,6V | 13A | 25-250Ah 

12V LITHIUM  

(Press & Hold) 

Tryb ładowania akumulatorów 

12V Li-ion (litowo-jonowych), 

włączając akumulatory LiFePo 

(Litowo-żelazowo-

fosforanowe). Sygnalizacja 

LED – kolor niebieski. 

14,2V | 26A | 50-500Ah 

12V AGM+  

(Press & Hold) 

Tryb ładowania 

zaawansowanych 

akumulatorów 12V 

wykonanych w technologii 

AGM, do których ładowania 

potrzebne jest wyższe niż 

standardowe napięcie. Po 

wybraniu tej opcji dioda LED 

będzie świecić na niebiesko. 

15,5V | 26A | 50-500Ah 

16V LITHIUM  

(Press & Hold) 

Tryb ładowania akumulatorów 

16V Li-Ion (litowo-jonowych) 

oraz LiFePo (litowo-żelazowo-

fosforanowe), które są 

powszechnie stosowane w 

samochodach wyścigowych. 

Po wybraniu tej opcji dioda 

LED będzie świecić na 

niebiesko. 

19,45V | 20A | 25-250Ah 
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16V AGM  

(Press & Hold) 

Tryb ładowania akumulatorów 

16V wykonanych w 

technologii AGM, które są 

powszechnie stosowane w 

samochodach wyścigowych. 

Po wybraniu tej opcji dioda 

LED będzie świecić na 

niebiesko. 

19,6V | 20A | 25-250Ah 

13,6V SUPPLY (Press 

& Hold) 

Konwertuje prąd stały do 

zasilania dowolnego 

urzędzenia 12V takiego jak: 

kompresor do opon, pompa 

do oleju, paliwa. Może służyć 

także jako narzędzie do 

podtrzymania pamięci 

podczas wymiany 

akumulatora. Po wybraniu tej 

opcji dioda LED będzie 

świecić na czerwono. 

13,6V | 5A | Max 6A 

12V REPAIR (Press & 

Hold) 

Zaawansowany tryb 

regeneracji akumulatora 

przeznaczony do naprawy 

starych, uszkodzonych 

akumulatorów, w których 

nastąpiło zasiarczenie bądź 

rozwarstwienie elektrolitu. Po 

wybraniu opcji dioda LED 

będzie świecić na czerwono 

oraz błyskać. 

16,5V | 1,5A | dowolna 

pojemność 

JumpCHARGE Tryb dostarcza prąd o 

natężeniu 30A przez 5 minut 

by wykonać rozruch 

rozładowanego akumulatora. 

Po wybraniu tego trybu dioda 

LED będzie świecić na biało 

(na czerwono w trybie 

ręcznym) 

5min | 30A | 50-400Ah 

 

Używanie trybu 12V LITHIUM (Press & Hold) 

Tryb 12V LITHIUM przystosowany jest wyłącznie do 12-voltowych 

akumulatorów litowo-jonowych (Li-ion) włączając akumulatory litowo-

żelazowo-fosforanowe (LiFePo) 

 

UWAGA! UŻYWAJ TEGO TRYBU Z ROZWAGĄ. TRYB TYLKO DLA 

AKUMULATORÓW 12-VOLTOWYCH LITOWO-JONOWYCH. 

AKUMULATORY LITOWO-JONOWE MAJĄ RÓŻNĄ BUDOWĘ. 

NIEKTÓRE Z NICH MAJĄ UKŁAD ZARZĄDZANIA AKUMULATOREM 

(BMS). SKONSULTUJ SIĘ Z PRODUCENTEM AKUMULATORA 

PRZED ŁADOWANIEM I ZAPYTAJ O ZALECANY PRĄD ORAZ 

NAPIĘCIE ŁADOWANIA. NIEKTÓRE AKUMULATORY LITOWO-

JONOWE SĄ NIESTABILNE I NIE NADAJĄ SIĘ DO ŁADOWANIA. 

UPEWNIJ SIĘ, ŻE KUPUJESZ AKUMULATOR LITOWO-JONOWY 

RENOMOWANEJ FIRMY ZE SPRAWDZONEGO ŹRÓDŁA. 

 

Używanie trybu 12V AGM+ (Press & Hold) 

Tryb 12V AGM+ przeznaczony jest wyłącznie do zaawansowanych 

akumulatorów AGM 12V. Jest to nowa technologia akumulatorów, 

która znalazła zastosowanie w autach mikrohybrydowych z systemem 

Start-Stop. Takie akumulatory dostosowane są do wyższego napięcia 

ładowania (ok. 15,5V) niż w konwencjonalnych akumulatorach. Tryb 

ten NIE NADAJE SIĘ do ładowania tradycyjnych akumulatorów AGM. 

Upewnij się u producenta akumulatora zanim wybierzesz ten tryb. 

 

UWAGA! UŻYWAJ TEGO TRYBU Z ROZWAGĄ. TRYB TYLKO DLA  

AKUMULATORÓW 12-VOLTOWYCH, KWASOWO-OŁOWIOWYCH 

WYKONANYCH W  ZAAWANSOWANEJ TECHNOLOGI AGM 

(START-STOP MICRO-HYBRID). TRYB TEN WYKORZYSTUJE 

WYSOKIE NAPIĘCIE ŁADOWANIA I MOŻE POWODOWAĆ UTRATĘ 

ELEKTROLITU W CELACH AKUMULATORA KWASOWEGO PRZEZ 

ODGAZOWANIE ORAZ PRZEŁADOWANIE NIEKTÓRYCH TYPÓW 

AKUMULATORÓW. 

 

 

Używanie trybu 16V LITHIUM (Press & Hold) 

Tryb 16V LITHIUM przeznaczony jest wyłącznie do ładowania 

akumulatorów 16V Li-Ion (litowo-jonowych) włączając LiFePo (litowo-

żelazowo-fosforanowe). Akumulatory te są powszechnie stosowane w 

samochodach wyścigowych, gdzie alternator może być usunięty lub 

wykorzystany do poprawy wydajności pompy paliwa lub układu 

wtryskiwaczy. 

 

UWAGA! UŻYWAJ TEGO TRYBU Z ROZWAGĄ. TRYB TYLKO DLA 

AKUMULATORÓW 16-VOLTOWYCH LITOWO-JONOWYCH. 

AKUMULATORY LITOWO-JONOWE MAJĄ RÓŻNĄ BUDOWĘ. 

NIEKTÓRE Z NICH MAJĄ UKŁAD ZARZĄDZANIA AKUMULATOREM 

(BMS). SKONSULTUJ SIĘ Z PRODUCENTEM AKUMULATORA 

PRZED ŁADOWANIEM I ZAPYTAJ O ZALECANY PRĄD ORAZ 

NAPIĘCIE ŁADOWANIA. NIEKTÓRE AKUMULATORY LITOWO-

JONOWE SĄ NIESTABILNE I NIE NADAJĄ SIĘ DO ŁADOWANIA. 

UPEWNIJ SIĘ, ŻE KUPUJESZ AKUMULATOR LITOWO-JONOWY 

RENOMOWANEJ FIRMY ZE SPRAWDZONEGO ŹRÓDŁA 

 

Używanie trybu 16V AGM (Press & Hold) 

Tryb 16V AGM przeznaczony jest wyłącznie do ładowania 

akumulatorów 16V wykonanych w technologii AGM. Akumulatory te są 

powszechnie stosowane w samochodach wyścigowych, gdzie 

alternator może być usunięty lub wykorzystany do poprawy wydajności 

pompy paliwa lub układu wtryskiwaczy. 

 

UWAGA! UŻYWAJ TEGO TRYBU Z ROZWAGĄ. TRYB TYLKO DLA 

AKUMULATORÓW 16-VOLTOWYCH WYKONANYCH W 

TECHNOLOGI AGM. NIE UŻYWAĆ DO AKUMULATORÓW 12-

VOLTOWYCH. SKONSULTUJ SIĘ Z PRODUCENTEM 

AKUMULATORA PRZED ŁADOWANIEM I ZAPYTAJ O ZALECANY 

PRĄD ORAZ NAPIĘCIE ŁADOWANIA. 

 

Używanie trybu 13,6V SUPPLY (Press & Hold) 

Tryb ten zmienia ładowarkę w źródło prądu stałego. Może być 

stosowany do urządzeń pracujących na napięcie 12V takich jak: 

kompresor do pompowania kół, pompa do oleju lub paliwa, czajniki 

elektryczne, maty grzewcze do podgrzewania siedzeń i inne. Może 

być również stosowany w celu podtrzymania komputera pokładowego 

w aucie na czas wymiany akumulatora bądź naprawy. Dostarcza prąd 

o napięciu 13,6V i natężeniu 5A oraz jest zabezpieczone przed 

przeciążeniem max. 6A. 

UWAGA! TRYB TYLKO DLA  AKUMULATORÓW 12-VOLTOWYCH 

KWASOWO-OŁOWIOWYCH. PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ 

INSTRUKCJĘ PODŁĄCZONEGO ODBIORNIKA I SPRAWDŹ CZY 

JEST KOMPATYBILNE. W TYM TRYBIE ZABEZPIECZNIE PRZED 

ISKRZENIEM ORAZ ODWROTNĄ POLARYZACJĄ JEST 

NIEAKTYWNE. NIE NALEŻY STYKAĆ ZE SOBĄ ZŁĄCZY 

PONIEWAŻ MOŻE POWODOWAĆ TO ISKRZENIE. SPRAWDŻ 

POLARYZACJĘ ZACISKÓW AKUMULATORA PRZED 

PODŁĄCZENIEM. 

 

Używanie trybu 12V REPAIR (Press & Hold) 

Zaawansowany tryb regeneracji akumulatora przeznaczony do 

naprawy starych, uszkodzonych akumulatorów, w których nastąpiło 

zasiarczenie bądź rozwarstwienie elektrolitu. Nie każdy akumulator 

może być zregenerowany. Akumulatory mają tendencję do uszkodzeń 

jeżeli przechowywane są ze zbyt niskim napięciem i/lub nigdy nie 

zostały w pełni naładowane. Najczęstszym problemem występującym 

w akumulatorach jest ich zasiarczenie bądź rozwarstwienie elektrolitu. 

W obu przypadkach napięcie akumulatora będzie sztucznie 

podnoszone, co będzie świadczyło, że akumulator jest w pełni 

naładowany jednak jego pojemność będzie na niskim poziomie. Użycie 

trybu 12V REPAIR powinno pomóc rozwiązać te problemy. Do 

uzyskania najlepszych rezultatów zalecamy w pełni naładować 

akumulator. Tryb 12V REPAIR może potrwać nawet do czterech 

godzin. Po zakończeniu procesu regeneracji powróci do trybu 

czuwania.  

 

 



 

 

UWAGA! UŻYWAJ TEGO TRYBU Z ROZWAGĄ. JEST TO TRYB 

WYŁĄCZNIE DLA 12-VOLTOWYCH AKUMULATORÓW KWASOWO-

OŁOWIOWYCH. TRYB TEN WYKORZYSTUJE WYSOKIE NAPIĘCIE 

ŁADOWANIA I MOŻE POWODOWAĆ UTRATĘ ELEKTROLITU W 

CELACH AKUMULATORA KWASOWEGO PRZEZ ODGAZOWANIE. 

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE NIEKTÓRE AKUMULATORY ORAZ 

ELEKTRONIKA MOGĄ BYĆ WRAŻLIWE NA WYSOKNIE NAPIĘCIE. 

W CELU ZMINIMALIZOWANIA RYZYKA NALEŻY ODŁĄCZYĆ 

WSZELKI SPRZĘT ELEKTRONICZNY PRZED UŻYCIEM TEGO 

TRYBU. 

 

Tryb JumpCHARG 

JumpCHARGE to innowacyjna opcja do rozruchu gdy akumulator jest 

zużyty bądź ma za niskie napięcie. Proces JumpCHARGE znacznie 

różni się od tradycyjnej ładowarki z funkcją rozruchu „engine start”.  

JumpCHARGE wykorzystuje precyzyjną kontrolę ładowania, która 

zapobiega przeładowaniu akumulatora a tym samym skróceniem jego 

żywotności.  

 

Aby użyć funkcji JumpCHARGE ładowarka musi być podłączona do 

akumulatora 12V. Naciśnij przycisk JumpCHARGE do wykonania 

rozruchu. 

 

Po zainicjowaniu diody LED ładowania pokażą postęp procesu 

JumpCHARGE od 25% do 100%. Diody LED w tym momencie nie 

pokażą stanu naładowania podłączonego akumulatora. Proces 

JumpCHARGE jest zakończony gdy dioda LED ładowania 100% 

zaświeci na zielono, a pozostałe diody zgasną. Można uruchomić 

pojazd. Dla optymalnych rezultatów należy pozostawić tryb  

JumpCHARGE przez pięć minut.   

 

Jeżeli uruchomienie pojazdu nie powiedzie się należy odczekać 15 

minut i powtórzyć proces. Dla większości aut wystarczy użyć trybu 

JumpCHARGE jeden raz, jednak dla większych aut z podwójnymi 

akumulatorami może być potrzebny ponowny JumpCHARGE. Jeżeli 

po naciśnięciu przycisku JumpCHARGE diody LED zasilania oraz LED 

błędu zaczną migać będzie to oznaczało, że napięcie akumulatora jest 

poniżej 2V. W takim przypadku, aby użyć funkcji JumpCHARGE należy 

nacisnąć i przytrzymać przycisk JumpCHARGE przez 3 sekundy. 

 

UWAGA! UŻYWAJ TEGO TRYBU Z ROZWAGĄ. JEST TO TRYB 

WYŁĄCZNIE DLA 12-VOLTOWYCH AKUMULATORÓW KWASOWO-

OŁOWIOWYCH. NIE UŻYWAĆ TEGO TRYBU WIĘCEJ NIŻ DWA 

RAZY NA DOBĘ. JEŻELI ROZRUCH NIE NASTĄPI PO 

DWUKROTNYM UŻYCIU TRYBU JUMPCHARGE UDAJ SIĘ Z 

AKUMULATOREM DO PROFESJONALNEGO PUNKTU W CELU 

SPRAWDZENIA. 

 

Podłączenie do akumulatora. 

Nie podłączać do zasilania dopóki nie zostaną usunięte wszystkie inne 

połączenia. Określ prawidłową polaryzację biegunów na akumulatorze. 

Dodatni biegun na akumulatorze zazwyczaj oznaczony jest dużymi 

literami POS, P lub symbolem +. Ujemny biegun NEG, N lub -. Nie 

wolno wykonywać żadnych połączeń do gaźnika, przewodów 

paliwowych lub cienkich elementów blaszanych. Poniższa instrukcja 

dotyczy ujemnego uziemiania (najczęściej stosowany). Jeżeli w Twoim 

pojeździe występuje dodatni system uziemiania (bardzo rzadko 

spotykane), wykonaj poniższe czynności w odwrotnej kolejności. 

1. Podłącz dodatnie (czerwone) złącze (krokodylek lub oczko) 

do dodatniej klemy akumulatora (POS,P,+).  

2. Podłącz ujemne (czarne) złącze (krokodylek lub oczko) do 

ujemnej klemy akumulatora (NEG,N,-) lub metalowej części 

konstrukcyjnej auta.  

3. Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego ładowarkę 

akumulatora do odpowiedniego gniazda elektrycznego. Wykonuj te 

czynności z dala od swojej twarzy. 

4. Odłączać ładowarkę w odwrotnej kolejności. 

 

 

 

 

 

Rozpoczęcie ładowania. 
 

1. Sprawdź nominalne napięcie oraz rodzaj akumulatora. 

2. Upewnij się, że wszystkie połączenia wykonane są w sposób 

prawidłowy, a urządzenie podłączone jest do zasilania. 

3. Ładowarka na początku będzie w trybie czuwania, 

oznaczonym świecącą na pomarańczowo diodą LED. W tym trybie 

ładowarka nie dostarcza prądu.  

4. Naciśnij przycisk MODE, aby przełączyć na odpowiedni dla 

Twojego akumulatora tryb ładowania (naciśnij i przytrzymaj przez 3s, 

aby wejść do trybu zaawansowanego ładowania). 

5. Dioda LED zapali się zgodnie z wybranym trybem ładowania. 

Dioda LED ładowania zapali się (w zależności od kondycji 

podłączonego akumulatora) co będzie oznaczało rozpoczęcie procesu 

ładowania. 

6. Ładowarka może zostać teraz pozostawiona podłączona do 

akumulatora, aby zapewnić ładowanie konserwacyjne. 

 

Oznaczenia diody LED ładowania. 

 
Ładowarka posiada cztery diody LED ładowania – 25% 50% 75% 

100%. Diody te wskazują stan naładowania podłączonego 

akumulatora. 

DIODA LED ŁADOWANIA OBJAŚNIENIE 

25% CZERWONA Dioda LED ładowania 25% 

będzie powoli pulsować jeżeli 

podłączony akumulator 

naładowany jest w mniej niż 

25%. Jeżeli akumulator 

naładowany jest w 25% dioda 

ładowania zapali się na stałe. 

50% CZERWONA Dioda LED ładowania 50% 

będzie powoli pulsować jeżeli 

podłączony akumulator 

naładowany jest w mniej niż 

50%. Jeżeli akumulator 

naładowany jest w 50% dioda 

ładowania zapali się na stałe. 

75% POMARAŃCZOWA Dioda LED ładowania 75% 

będzie powoli pulsować jeżeli 

podłączony akumulator 

naładowany jest w mniej niż 

75%. Jeżeli akumulator 

naładowany jest w 75% dioda 

ładowania zapali się na stałe. 

100% ZIELONA Dioda LED ładowania 100% 

będzie powoli pulsować jeżeli 

podłączony akumulator 

naładowany jest w mniej niż 

100%. Jeżeli akumulator 

naładowany jest w 100% dioda 

ładowania zapali się na stałe, a 

diody LED 25% 50% 75% 

zgasną. 

ZIELONA - konserwacja Podczas ładowania 

podtrzymującego dioda LED 

będzie powoli pulsować do 

momentu osiągnięcia wartości 

100% naładowania, po czym 

zapali się na stałe. Jeżeli 

będzie potrzeba ponownego 

doładowania dioda zacznie 

znów świecić pulsująco. 

Ładowarka może być 

podłączona do akumulatora tak 

długo jak tego chcemy. 

 

Oznaczenia błędów – zaawansowana diagnostyka 

Zaawansowana diagnostyka potrzebna jest w momencie pojawienia 

się błędu. Ładowarka będzie wyświetlać szereg sekwencji migania, 

które pomogą zidentyfikować przyczynę błędu oraz znaleźć 

potencjalne rozwiązanie problemu. Wszystkie błędy wyświetlane są za 

pomocą diód LED zasilania oraz awarii świecących naprzemiennie. 

Ilość powtórzeń sygnałów świetlnych diody LED awarii będzie określało 

dany błąd (za wyjątkiem odwrotnej polaryzacji oraz niskiego napięcia 

w akumulatorze.  

 



 

 

BŁAD PRZYCZYNA / ROZWIĄZANIE 

Jeden błysk Akumulator nie będzie 

trzymał ładunku. Oddać 

akumulator do sprawdzenia 

w autoryzowanym zakładzie. 

Dwa błyski Możliwe zwarcie w 

akumulatorze. Skontaktować 

się ze sprzedawcą 

akumulatora. 

Trzy błyski Napięcie akumulatora jest za 

wysokie dla wybranej opcji 

ładowania. Sprawdź 

akumulator oraz opcję 

ładowania. 

Dioda LED awarii 

CZERWONA 

Odwrotna polaryzacja. 

Podłączyć odwrotnie złączki 

do klem akumulatora 

Dioda LED zasilania 

POMARAŃCZOWA 

Napięcie akumulatora jest 

zbyt niskie do wykrycia. Do 

wzbudzenia akumulatora 

uruchom tryb JumpCHARGE 

PAMIĘĆ 

Powrót po restarcie do ostatnio wybranego trybu ładowania. 

INTERAKTYWNOŚĆ 

Proces ładowania dostosowuje się na podstawie informacji zwrotnej z 

ładowanego akumulatora. 

PRZYWRACANIE 

Dostarcza prąd pulsacyjny o wysokim napięciu po wykryciu zbyt 

niskiego napięcia w akumulatorze, zasiarczenia lub rozwarstwienia 

elektrolitu. 

BEZPIECZEŃSTWO 

Ochrona przed odwrotną polaryzacją, iskrzeniem, przeciążeniem, 

przeładowaniem, otwartym obwodem, zwarciem i przegrzaniem. 

SZYBKOŚĆ 

Ładowanie dwukrotnie szybsze niż tradycyjnym prostownikiem. 

KOMPENSACJA 

Dostosowywanie się do wahań napięcia sieciowego dla stabilnego 

procesu ładowania. 

WYTRZYMAŁOŚĆ 

Odporna na brud, wodę, promieniowanie UV, uderzenia i zgniecenia. 

KOMPAKTOWA 

Wysoka częstotliwość przekształcenia energii w ultra-kompaktowej, 

lekkiej i przenośnej ładowarce.  

START-STOP 

Neutralizuje skutki zwiększonego zapotrzebowania energii cyklicznej w 

pojazdach mikro-hybrydowych.  

FIREWALL 

Wielopoziomowa bariera bezpieczeństwa zapobiegająca przed 

nietypowymi i niebezpiecznymi warunkami. 

OPTYMALIZACJA 

Stabilizacja wewnętrznych procesów chemicznych w akumulatorze dla 

zwiększenia wydajności i długowieczności. 

KONSERWACJA PLUS 

Pozwala na bezpieczne pozostawienie ładowarki podłączonej do 

akumulatora na czas nieokreślony utrzymując w ten sposób 

akumulator w pełni naładowany, a jednocześnie zapobiega 

przeładowaniu. 

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII 

Minimalizacja poboru prądu gdy nie jest wymagana maksymalna moc. 

ŚLEDZENIE OBCIĄŻENIA 

Dioda świecąca dynamicznie śledzi stan naładowania kiedy ładunek 

wyprzedza prąd ładowania. 

 

 

DIAGNOSTYKA 

Intuicyjne wizualne narzędzie diagnostyczne do wykrywania odwrotnej 

polaryzacji, niskiego napięcia lub uszkodzonego akumulatora. 

CANbus 

Automatycznie wysyła sygnał napięciowy do otwarcia 12-woltowego 

portu ładowania w autach wyposażonych w system CANbus (BMW, 

Ducati, Triumph, Harley-Davidson) 

KONTROLA TEMPERATURY 

Wewnętrzne czujniki temperatury dostosowują ładowanie w zależności 

od panującej temperatury.  

 

 

 

 

Etapy ładowania 

ETAP 1 i 2: ANALYZE & DIAGNOSE 

Sprawdzanie kondycji początkowej akumulatora, stan naładowania i 

ogólną kondycję w celu ustalenia czy bateria jest stabilna przed 

ładowaniem. 

ETAP 3: RECOVERY 

Rozpoczęcie procesu odsiarczania (jeżeli to potrzebne) dla głęboko 

rozładowanych lub zasiarczonych akumulatorów za pomocą prądu 

pulsującego. 

ETAP 4: INITIALIZE 

Rozpoczęcie procesu ładowania przez stopniowe zwiększanie 

napięcia oraz natężenia prądu. 

ETAP 5: BULK 

Ładowanie maksymalnym prądem do osiągnięcia 80% pojemności 

akumulatora. 

ETAP 6:  ABSORPTION 

Po osiągnięciu 90% naładowania dostarczanie niewielkich ilości prądu 

zapewniając wydajne i bezpieczne ładowanie. Ogranicza to gazowanie 

akumulatora i ma zasadnicze znaczenie dla przedłużenia żywotności 

akumulatora. 

ETAP 7: OPTIMIZATION 

Finalizowanie procesu ładowania oraz doprowadzenie akumulatora do 

maksymalnej pojemności. W tym etapie, ładowarka wykorzystuje 

wielowarstwowy profil ładowania do odzyskania pełnej pojemności 

oraz zoptymalizowania ciężaru akumulatora w podniesionym czasie 

ładowania. Ładowarka przełączy się na konserwacje (podtrzymywanie) 

w momencie gdy akumulator zwiększy zapotrzebowanie na prąd.  

ETAP 8: MAINTENANCE 

Stałe monitorowanie akumulatora, w celu ustalenia kiedy ładowanie 

konserwacyjne powinno zostać zainicjowane. Jeżeli napięcie 

akumulatora spadnie poniżej poziomu docelowego, ładowarka 

uruchomi cykl ładowania konserwacyjnego do momentu osiągnięcia 

przez akumulator optymalnego stanu. Cykl pomiędzy optymalizacją, a 

konserwacją jest stale powtarzany, aby utrzymać akumulator w pełni 

naładowany. Ładowarka może być podłączona cały czas bez ryzyka 

przeładowania akumulatora. 

 

 

 



 

 

CZAS ŁADOWANIA 

Szacowany czas ładowania pokazany jest w tabeli poniżej.  Pojemność 

akumulatora (Ah) oraz głębokość rozładowania (DOD – depth of 

discharge) w znacznym stopniu wpływają na czas ładowania. Czas 

ładowania oparty jest na średniej głębokości rozładowania do w pełni 

naładowanego akumulatora i jest wartością orientacyjną. Rzeczywisty 

czas może różnić się w zależności od stanu akumulatora. Czas 

ładowania rozładowanego akumulatora  jest oparta na 50% DOD. 

 

POJEMNOŚĆ 

AKUMULATORA 

Ah 

ORIENTACYJNY CZAS 

ŁADOWANIA (h) 

12V                       24V 

50 1,0 1,9 

75 1,4 2,9 

100 1,9 3,8 

150 2,9 5,8 

200 3,8 7,7 

 

Specyfikacja techniczna 

Napięcie wejściowe AC: 110-120V, 50-60Hz 

Napięcie robocze AC: 85-130V, 50-60Hz 

Wydajność: ~ 85% 

Moc: Max 443W 

Napięcie ładowania: zmienne 

Prąd ładowania: 26A (12V), 19,5 

(16V), 13A (24V) 

Wykrywanie niskiego napięcia: 2V (12V), 2V (16V), 

14V (24V) 

Pobór prądu <5mA 

Temperatura otoczenia: 0°C to +40°C 

Rodzaj ładowarki: 8-etapowa 

inteligentna 

ładowarka 

Rodzaj akumulatorów: 12V, 16V i 24V 

Typ akumulatorów: Ciekły elektrolit, 

Żelowe, MF, 

Wapniowe, EFB, 

AGM, LIB 

Pojemność akumulatorów: 50-500Ah (12V), 25-

250Ah (24V) 

Stopień ochrony: IP44 

Chłodzenie: Powietrzem 

(wentylator) 

Wymiary (dł./szer./gr.): 30,8/14,5/7,8 cm 

Waga 2,3kg 

 

 


