
 
 

 Návod na obsluhu 
  
 Nabíjačka batérií 
 
 

  
 

Acctiva Twin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
0203 



 2

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK! 
 

Predkladaná brožúra Vás má oboznámiť s obsluhou Vašej nabíjačky. Je vo Vašom 
záujme, aby ste si pozorne prečítali tento návod na obsluhu a svedomito postupovali 
podľa tu uvedených pokynov. Zabránite tým poruchám na základe chýb obsluhy. 
Prístroj Vás za toto odmení neustálou pripravenosťou na použitie a dlhou 
životnosťou. Pred uvedením do prevádzky bezpodmienečne prečítať kapitolu 
„Bezpečnostné predpisy“. 
 
VŠEOBECNÉ 
 

Acctiva Twin je 2-okruhová nabíjačka batérií, ktorá bola vyvinutá špeciálne pre 
montáž do zásahových vozidiel. Použitím moderných komponentov a technológií 
vznikol prístroj s veľkým nabíjacím výkonom, výnimočnou účinnosťou a mimoriadne 
malým stratovým výkonom. Obe batérie sa pri zohľadnení stavov nabitia nabíjajú 
nezávisle od seba. Elektronicky regulované charakteristiky nabíjania zabraňujú 
prebitiu a starajú sa predĺženú životnosť batérií. 
 
OBSLUŽNÉ PRVKY 
 

① káblová prechodka a ťahové odľahčenie sieťového kábla 

② káblová prechodka a ťahové odľahčenie nabíjací obvod 1 

③ káblová prechodka a ťahové odľahčenie nabíjací obvod 2 

④ poistný spínač / tavná poistka nabíjacieho obvodu 1 (10 A pomalá) 

⑤ poistný spínač / tavná poistka nabíjacieho obvodu 2 (10 A pomalá) 

⑥ indikácia „nabíjanie“  nabíjacieho obvodu 1 

⑦ indikácia finálne/udržiavacie nabíjanie nabíjacieho obvodu 1 

⑧ indikácia „nabíjanie“  nabíjacieho obvodu 2 

⑨ indikácia finálne/udržiavacie nabíjanie nabíjacieho obvodu 2 
 

 
Obr. 1   Nabíjačka batérií Acctiva Twin 
 

Text a vyobrazenia zodpovedajú technickému stavu pri zadaní do tlače. Zmeny sú vyhradené. 
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NAMONTOVANIE ACCTIVA TWIN 
 

- zvoliť montážnu plochu (240 x 362 mm) pre upevnenie 
- pre uchytenie stenového držiaka vyhotoviť štyri otvory (Ø 8,5) s rozmermi rastra 

327 x 160 mm 
- uvoľniť skrutky veka prístroja 
- prvky stenového držiaka upevniť na zadnú stranu 
- celkovú jednotku upevniť na pripravenej montážnej ploche 
 
UVEDENIE ACCTIVA TWIN DO PREVÁDZKY 
 

 
Pozor! Inštaláciu a uvedenie do prevádzky môže vykonať iba vyškolený 
obslužný personál a v rámci technických ustanovení. Výrobca nepreberá 
žiadne ručenie za škody, ktoré vzniknú neodbornou montážou, použitím 
alebo obsluhou. 

 

Použite iba sieťové a nabíjacie káble typu H05RR-F alebo H07RN-F. Pre nabíjací 
kábel je potrebný prierez prinajmenšom 2x1,5 mm2 a pre sieťové káble 
prinajmenšom 3 x1,5 mm2. 
 

Spôsob postupu 
- odobrať veko skrinky 

- sieťový kábel zaviesť cez káblovú prechodku ① 
- sieťový kábel prisvorkovať – pozri obr. 2 
- sieťový kábel ťahovo odľahčiť 

 

 
Pozor! Údaje na výkonovom štítku nabíjačky musia súhlasiť so sieťovým 
napätím miestnej siete. Bezpodmienečne treba nainštalovať rozdeľovacie  
zariadenie na strane siete a pri realizácii s násuvnými vidlicami musí byť 
rozdeľovacie  zariadenie bezpodmienečne prístupné. 

 

- nabíjací kábel 1 previesť cez káblovú prechodku ② 
- nasvorkovať nabíjací kábel 1  a 1  - pozri obr. 2 
- nabíjací kábel ťahovo odľahčiť 

- nabíjací kábel 2 previesť cez káblovú prechodku ③ 
- nasvorkovať nabíjací kábel 2  a 2  - pozri obr. 2 
- nabíjací kábel ťahovo odľahčiť 
- znovu namontovať veko skrinky 

 
Obr. 2   Detailný pohľad na prípojné svorky 
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PRISVORKOVANIE BATÉRIE  
 
Upozornenie ! Pred pripojením nabíjacích svoriek prístroj oddeliť od siete. Dbajte 
vždy na riadne elektrické spojenie nabíjacích svoriek s pólmi batérie. 
- nabíjací kábel   nabíjačky spojiť s plus-pólom batérie 
- nabíjací kábel   nabíjačky spojiť s mínus-pólom batérie 
- pri palubných sieťach motorových vozidiel spojiť - s karosériou (napr. s blokom 

motora). 
 
ODSVORKOVANIE BATÉRIE 
 
Aby sa oddelilo spojenie nabíjačky k batérii resp. k palubnej sieti motorového vozidla, 
postupujte podľa nasledujúcich krokov: 
- nabíjačku oddeliť od siete 
- odobrať nabíjací kábel   nabíjačky 
- odobrať nabíjací kábel   nabíjačky 
 
NABÍJANIE BATÉRIE 
 
1. Nabíjanie 
- nabíjací kábel pólovo správne pripojiť tak, ako to je hore popísané 
- nabíjačku spojiť so sieťou 

- indikácia „nabíjanie“ ⑥ / ⑧ svieti – batéria sa nabíja 

- indikácia „nabíjanie“ ⑥ / ⑧ sa zmení na „finálne/udržiavacie nabíjanie“  ⑦ / ⑨ 
Batéria je na 80 – 85 % nabitá a tým pripravená na prevádzku. 

 
2. Finálne nabíjanie 
 

- indikácia „finálne/udržiavacie nabíjanie“  ⑦ / ⑨ bliká 
Batériu nechať pripojenú na nabíjačke ešte ďalšiu hodinu, aby sa dosiahlo  
100 %-né nabitie. 

 
4. Udržiavacie nabíjanie 
 

- indikácia „finálne/udržiavacie nabíjanie“  ⑦ / ⑨ svieti 
Nabíjačka sa po finálnom nabití automaticky prepína na udržiavacie nabíjanie. Pri 
udržiavacom nabíjaní bude vyrovnávané samovybíjanie batérie. Batéria je 
neustále pripravená na nasadenie. Batéria môže zostať ľubovoľne dlho pripojená 
na nabíjačku. 
 

Upozornenie! Počas nabíjania je možné paralelné prevádzkovanie spotrebičov 
(napr. rádiových prístrojov, ručných svetlometov, atď.). Zoberte však do úvahy, že sa 
predlžuje doba nabíjania. 
 
PODPORNÝ REŽIM 
 
Pri výmene batérie nabíjačka napája palubné elektrické zariadenie; výbavy vo 
vozidlách sa môžu prevádzkovať. Aby sa nabíjačka dala prevádzkovať v tomto 
podpornom režime, treba zabezpečiť nasledujúce opatrenia: 
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- nabíjačku odpojiť od siete 
- vypnúť motor, vypnúť zapaľovanie 
- zapnúť parkovacie svetlo (základné zaťaženie) 
- nabíjacie svorky nabíjacieho kábla pólovo správne prisvorkovať na pólové 

svorky tak, ako je to hore popísané 
- nabíjačku batérií spojiť so sieťou 

- indikácia ⑥ / ⑧ svieti  
- pólové svorky opatrne uvoľniť od batérie – nabíjačka preberá funkciu batérie 
- vykonať výmenu batérie 
- pólové svorky pólovo správne spojiť s novou batériou 
- nabíjačku batérií odpojiť od siete 
- nabíjacie svorky nabíjacieho kábla uvoľniť od pólových svoriek 
 
OCHRANNÉ ZARIADENIA 
 
Ochrana pred skratom nabíjacích svoriek 
Prostredníctvom elektronickej ochrany pred skratmi sa zabráni poškodeniam na 
základe vyskratovaných nabíjacích svoriek. Bzučivý zvuk signalizuje skrat nabíjacích 
svoriek / káblov. 
 
Ochrana pred tepelným preťažením nabíjačky 
 
Ochrana pred prepólovaním nabíjacích káblov 

Tavné poistky ④ a ⑤ zabraňujú poškodeniam pri prepólovaní. Ak po prepólovaní 

treba vymeniť tavnú poistku ④ / ⑤, postupujte nasledovne: 
- nabíjačku odpojiť od siete 
- nabíjacie svorky odsvorkovať z batérie 

- odobrať skrutkovací kryt poistného spínača ④ / ⑤ 

- tavnú poistku ④ / ⑤ vymeniť 
 
POPIS INDIKÁCIÍ 
 
indikácia stav odstránenie 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

svieti indikácia „nabíjanie“ ⑥ / ⑧ batéria sa nabíja - 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

indikácia „finálne/udrž.nabíjanie“ batéria sa finálne nabíja - 

⑦ / ⑨ bliká _________________________________________________________________________________________________ 

 chybný alebo  prerušený  nabíjací kábel prekontro- 
 nabíjací kábel lovať a chybu odstrániť 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

indikácia „finálne/udrž.nabíjanie“ batéria sa nabíja - 

⑦ / ⑨ svieti udržiavacím nabíjaním 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

indikácie nesvietia sieťová zástrčka nie je prekontrolovať sieť. kábel  
 zasunutá alebo chybný sieť. 
 kábel; nie je k dispozícii sieť
 _________________________________________________________________________________________________ 

 nabíjacie svorky pripojené  nabíjacie svorky pólovo 
 prepólovane – vyhodená správne prisvorkovať a 

 tavná poistka  ④ / ⑤ vymeniť tav. poistku ④ / ⑤ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

nabíjačka bzučí skrat nabíjacích káblov prekontrolovať nabíjacie  
 alebo batérie káble a chybu odstrániť 
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TECHNICKÉ DÁTA ACCTIVA TWIN 
 
sieťové napätie 230V~ 50 / 60 Hz 

menovitý výkon 2 x 70 W 

nabíjacie napätie 2 x 12 V 

nabíjací prúd 2 x 5 A 

menovitá kapacita nabíjania 10 – 100 Ah 

počet nabíjateľných článkov 6 

doba zapnutia 100 % 

nabíjacia charakteristika IWUoU 

krytie IP 43 

hmotnosť  3,4 kg 

rozmery (šírka x výška x hĺbka)  200 x 325 x 90 mm (bez stenového držiaka 
 
BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY 
 
Ohrozenia pri narábaní s nabíjačkou 
Táto nabíjačka je skonštruovaná podľa daného stavu techniky a uznávaných 
bezpečnostno-technických pravidiel. Predsa však pri chybnej obsluhe alebo zneužití 
hrozí nebezpečie  
- ohrozenia života a zdravia obsluhy alebo ďalších osôb,  
- pre nabíjačku a iné vecné hodnoty prevádzkovateľa. 
 
Všetky osoby, ktoré sa zaoberajú uvedením do prevádzky, obsluhou, údržbou a 
udržiavaním tejto nabíjačky musia 
- byť zodpovedajúco kvalifikované,  
- mať znalosti s narábaním s nabíjačkami a batériami,  

a 
- presne dodržiavať tento návod na obsluhu. 
 
Treba zabrániť poruchám, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú bezpečnosť a prípadne ich 
treba obratom odstrániť.  
 
Použitie zodpovedajúce danému určeniu 
- Táto nabíjačka je vhodná výlučne na nabíjanie 2 ks akumulátorov 12 V s 

tekutým elektrolytom, a taktiež s technológiou AGM. 
- Nabíjanie akumulátorov s gélovým elektrolytom je možné iba po zodpovedajúcom 

prestavení nabíjacej charakteristiky. 
- Nabíjanie suchých batérií (primárnych článkov) je zakázané.  
 
Táto nabíjačka je odskúšaná na krytie IP43, to značí:  
- Ochrana proti dotyku pomocou nástrojmi, drôtmi alebo podobnými predmetmi      

s ∅ >1 mm.  
- Ochrana proti odstrekovej vode z ľubovoľného smeru až do 60° k zvislici. 
Aby sa splnilo krytie IP43, používajte tento prístroj iba v stojatej polohe (pozri obr. 1). 
 
Iné alebo tento rámec presahujúce používanie je považované za použitie, 
nezodpovedajúce danému určeniu. Výrobca neručí za škody z toho vzniknuté. 
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Zmeny na nabíjačke 
 

- Bez povolenia od výrobcu nevykonávať žiadne zmeny, vnútorné osadenia alebo 
prestavby na nabíjačke. 

- Treba nechať ihneď vymeniť časti, ktoré nie sú v bezchybnom stave. 
 
Bezpečnostné opatrenia v prevádzke 
 

- Nabíjačku prevádzkovať iba vtedy, ak sú všetky ochranné zariadenia plne 
funkčne schopné.  

- Pred zapnutím nabíjačky zabezpečiť, aby nemohol byť nikto ohrozený.  
- Pred odsvorkovaním nabíjacích svoriek sa musí nabíjačka odpojiť od siete. 
- Prinajmenšom raz do týždňa treba u nabíjačky prekontrolovať zvonku 

rozoznateľné poškodenia a prekontrolovať funkčnú schopnosť ochranných 
zariadení. 

 
Ohrozenia od sieťového a nabíjacieho prúdu 
 

- Nabíjacie káble nasvorkovať vždy pólovo správne. 
- Nabíjacie káble musia byť pevné, nepoškodené a izolované. Voľné spoje a 

pripálené káble treba ihneď vymeniť. 
- Sieťový prívod a prívod k prístroju treba pravidelne nechať prekontrolovať 

odborným elektrikárom ohľadom funkčnej spôsobilosti ochranného vodiča.  
- Pred otvorením nabíjačky zabezpečiť, aby táto bola v beznapäťovom stave. 

Konštrukčné časti, ktoré majú naakumulovaný elektrický náboj treba vybiť.  
- Prístroj sa môže pripájať iba na zásuvku s ochranným vodičom (zemnením). Ako 

prídavná ochrana sa odporúča ochranné opatrenie cez FI-ochranu.  
- Dať pozor na sieťové napätie! Údaje na typovom štítku nabíjačky musia súhlasiť 

s dátami miestnej prúdovej siete.  
 
Ohrozenia na základe akumulátorov 
 

- Kyselina batérií je žieravina a nemôže sa dostať do očí, na pokožku alebo odev. 
Odstreky kyseliny treba ihneď a dôkladne opláchnuť pomocou čistej vody a ak 
treba, vyhľadať lekára. 

- Počas nabíjania vznikajúci explozívny plyn je ľahko zápalný, zápalné zdroje 
(otvorené svetlo, horiace cigarety atď.) držať v dostatočnej vzdialenosti od 
batérie. Z dôvodu možného vytvárania iskier sa vyvarujte tiež odsvorkovaniu 
nabíjacích káblov počas operácie nabíjania.  

- Operácia nabíjania sa môže vykonať iba v dobre vetraných, alebo pre toto 
určených, priestoroch.  

- Batériu udržiavať podľa návodov výrobcu a chrániť pred nečistotou a 
mechanickými poškodeniami. 

- Počas operácie nabíjania sa zvyšuje hladina kyseliny v batérii.  
- Nabité batérie skladovať v chladných priestoroch. Pri cca +2°C existuje najnižšie 

samovybíjanie. 
 
Ošetrovanie, údržba a servis 
 

- Povrch skrine nabíjačky pravidelne čistiť pomocou produktov, neobsahujúcich 
rozpúšťadlá. 

- Prístroj nevyžaduje údržbu. Pri funkčných poruchách sa obráťte prosím s kúpnym 
dokladom / faktúrou na Vášho odborného predajcu. 
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Garančné a záručné nároky  
 
Záručná doba pre nabíjačku činí 2 roky. Uplatňovanie škôd z titulu garancie a záruky 
pri personálnych a vecných škodách je však vylúčené, ak tieto majú svoj pôvod 
v niektorých alebo viacerých z nasledujúcich príčin: 
- použitie nabíjačky, nezodpovedajúce danému určeniu 
- neodborné namontovanie a obsluha 
- prevádzkovanie nabíjačky pri chybných ochranných zariadeniach 
- nerešpektovanie pokynov v návode na obsluhu 
- svojvoľné zmeny na nabíjačke 
- prípady katastrof na základe účinku cudzích telies a vyššej moci 
 
Označenie CE 
 
Táto nabíjačka spĺňa základné požiadavky smernice pre nízke napätie a smernice 
elektromagnetickej znesiteľnosti a je preto označená znakom CE. 


