
Osvoboďte svůj život volně dostupnou sluneční energií  

 

 

TPS-946 Solární kondicionér baterie 

Tento výrobek patří do kategorie solárním nabíječů 12V baterií. Zabraňuje vybití baterie během celé 

sezóny provozu 12 baterií. Může být využíván jak pro automobilové baterie, tak pro všechna zařízení    

s baterií 12V. Baterie přirozeně ztrácí svou kapacitu, zvláště v chladném počasí. Může je to natolik 

ovlivnit, že již nikdy nezískají zpět plnou kapacitu. Ujistěte se, že jste před prvním použitím přečetli  

a pochopili jste plně tento uživatelský návod a uchovejte si jej pro pozdější nahlédnutí. 
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DŮLEŽITÉ 

V některých automobilech nemusí nabíjení přes cigaretový zapalovač fungovat, pokud není zapnuto 

zapalování. V těchto případech připojte baterii přímo pomocí krokosvorek na přívodním kabelu. Buďte 

pozorní, černý přívodní kabel značí zápornou polaritu a červený přívodní kabel značí kladnou 

polaritu. Ujistěte se, že jste vše propojili správnou polaritou. V případě pochybností se poraďte       

v autoservisu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přísavka 

upevňovací X4 

Cigaretová zásuvka 

Bateriové svorky 

Nabíječ (Čelní pohled) LED indikátor 

Přívodní kabel Otvor pro upevnění 

Nabíječ (Zadní Strana) 
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SESTAVENÍ/UMÍSTĚNÍ 

 Sestavte nabíječ a příchytné klipy.  

 Nabíječ může nyní být přichycen jak na vnitřní tak vnější část okna. 

 Připojte přívodní kabel buď do zdířky cigaretového zapalovače nebo přímo pomocí krokosvorek 

k baterii. 

 Jiná možnost je upevnit nabíječ pomocí montážních otvorů na zadní straně nabíječe. 

 

PROVOZ 

V čase kdy je dostatek slunečního světla bude nabíječ vyrábět dostatečný proud pro nabíjení baterie. LED 

dioda jako indikátor nabíjení bude blikat v případě, že nabíječ dodává proud do baterie. 

Nabíječ není schopen přebíjet baterii. Stejně tak blokovací dioda zabrání vybíjení baterie. Tento nabíječ je 

určen k udržování baterie v nabitém stavu jako kompenzace přirozeného vybíjení baterie. Není určen pro 

nabíjení baterií v případě úplného vybití baterie. 

 

UPOZORNĚNÍ! 

Před nastartováním automobile je nutno nabíječ odpojit od baterie. Elektrické výboje během startování  

a provozu motoru by mohly nabíječ poškodit. 

 

POZNÁMKA! 

Některá vozidla mají velmi silné sklo, což může negativné ovlivnit výkon nabíjení. Je proto lepší v těchto 

případech umístit nabíječ před sklo vně automobile, což zajistí přímé ozáření sluncem a vyšší účinnost 

nabíječe. 

 

Výrobek nepatří do komunálního odpadu! Po skončení životnosti jej recyklujte v souladu se zásadami 

ochrany životního prostředí a dle zákona č. 185/2001Sb. o odpadech. 


