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Série SmartCharger 
 

Návod k obsluze 
- platí od firmware zařízení s č. verze 02.00.013 - 

 

Určen pro 12 VDC palubní sítě vozidla/akumulátory 

 
 

Obrázek podobný 

 

 

Důležité upozornění  
Zařízení je určeno výhradně pro specifickou aplikaci, kterou smí provádět jen kvalifikovaný 
personál. Pečlivě si přečtěte návod k obsluze a v každém případě dodržujte bezpečnostní 
upozornění a pokyny výrobce akumulátoru! 
 
V závislosti na případné dodávce dle specifikace zákazníka se mohou popsané parametry lišit, resp. 
některé režimy nemusí být k dispozici. Při dotazech k parametrizování vašeho zařízení se obraťte na 
společnost Deutronic Elektronik GmbH nebo kontaktujte některé z našich světových servisních 
center. 
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Vlastnosti zařízení 

 Rozsáhlé ochranné funkce a funkce pro vlastní ochranu 
 Ochrana proti zkratu a přepólování 
 Ochrana palubní elektroniky/airbagu 
 Ochranná funkce při závadách akumulátoru 
 Potlačení jiskření 
 Kompenzace kabelu 
 Podle požadavků dle specifikace zákazníka jsou z výroby k dispozici různé provozní režimy 
 Provozní režimy: Pb LTC (Long-Term-Charging), Pb nabíjení,  

 Li/LFP-LTC (Long-Term-Charging), Li/LFP nabíjení,  
 PowerUp a zásobování cizím proudem (FSV/dobíjecí režim). 
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1. Pokyny k instalaci a bezpečnostní upozornění 

Kromě návodu k obsluze vždy dodržujte i pokyny výrobce akumulátoru, příslušné pokyny k 
instalaci a bezpečnostní upozornění a rovněž technické datové listy dle specifikace zařízení. 
Pokyny k instalaci a bezpečnostní upozornění a rovněž technické datové listy najdete na našich 
webových stránkách www.deutronic.com. Můžete se také obrátit na společnost Deutronic 
Elektronik GmbH nebo kontaktujte některé z našich světových servisních center 
 
 
 
 

2. Montáž 

2.1. Připojení do sítě 

Zařízení smí být používáno jen s vhodným síťovým kabelem nebo vhodným adaptérem, 
specifickým pro danou zemi. 
 
Při nutnosti použití prodlužovacího kabelu zvolte průměr kabelu dle následující tabulky: 
 

Délka kabelu [stopy] 25 50 100 150 

Velikosti AWG 18 16 12 10 

Délka kabelu [metry] 7 15 30 45 

Průměr kabelu [mm²] 1,0 1,5 4 6 

Tabulka s doporučenými velikostmi AWG a minimálním průměrem kabelu pro prodlužovací kabel 

 
 
 

2.2. Nabíjecí kabel 

Při výměně nabíjecího kabelu se musí vždy provést kompenzace kabelu. Také při výměně 
za kabel stejného typu by se měla provést kompenzace kabelu (viz kapitolu 5.1). 
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3. Ovládací prvky 

3.1. Ovládací pole 

Dále jsou vyobrazené ovládací prvky vč. LED diod a tlačítek: 
 

 
Obrázek 1: Ovládací pole 

 

[1] Stavová LED dioda 
(barva dle provozního režimu) 

 
[2] AKU plně nabitý (zelená LED) 

 
[3] AKU z poloviny nabitý (žlutá LED) 

 

[4] AKU prázdný (žlutá LED) 

 

[5] Tlačítko MODE  

ke změně provozního režimu 

 

[6] Tlačítko START/STOP 

 
 
 

3.2. Tlačítka 

Tlačítko START/STOP: 
V režimu „Standby“ se stisknutím tlačítka START/STOP aktivuje zvolený provozní režim. 
Opětovným stisknutím se vrátíte zpět do režimu „Standby“. 
 
Tlačítko MODE: 
V režimu „Standby“ lze stisknutím tlačítka MODE změnit provozní režim. 
 

Upozornění: V aktivním režimu není možné střídat mezi provozními režimy! 
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3.3. Signalizace 

Upozornění: V závislosti na případné dodávce dle specifikace zákazníka se mohou popsané 
parametry lišit, resp. některé režimy nemusí být k dispozici. Při dotazech k vašemu parametrizování se 
obraťte na společnost Deutronic Elektronik GmbH nebo kontaktujte některého z našich světových 
servisních partnerů. 

 

3.3.1. Režim Standby 
 

Provozní režim Stavová LED dioda LED 2 LED 3 LED 4 

Kompenzace kabelu fialová svítí trvale bliká bliká bliká 

Nabíjení Pb LTC  oranžová bliká bliká bliká bliká 

Nabíjení Pb oranžová svítí trvale bliká bliká bliká 

Nabíjení Li LTC  modrá bliká bliká bliká bliká 

Nabíjení Li  modrá svítí trvale bliká bliká bliká 

PowerUp  zelená bliká bliká bliká bliká 

FSV  zelená svítí trvale bliká bliká bliká 

 
3.3.2. Aktivní režim 
 
Provozní režim: Kompenzace kabelu  

Stav Stavová LED dioda LED 2 LED 3 LED 4 

Detekce zatížení aktivní fialová svítí trvale   bliká 

Zpoždění zapnutí  fialová svítí trvale   bliká rychle 

Kompenzace kabelu 

aktivní 
fialová svítí trvale 

běžící světlo 
(každá LED dioda svítí 1 sekundu) 

 
 
Provozní režim: Nabíjení Pb LTC (Long-Term-Charging) 

Stav Stavová LED dioda LED 2 LED 3 LED 4 

Detekce zatížení aktivní oranžová bliká   bliká 

Zpoždění zapnutí  oranžová bliká   bliká rychle 

Nabíjení oranžová bliká 
běžící světlo 

(každá LED dioda svítí 1 sekundu) 

Monitorování     

 Aku plně nabitý oranžová bliká svítí trvale   

 
Aku z poloviny 

nabitý 
oranžová bliká  svítí trvale  

 Aku prázdný oranžová bliká   svítí trvale 
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Provozní režim: Nabíjení Pb 

Stav Stavová LED dioda LED 2 LED 3 LED 4 

Detekce zatížení aktivní oranžová svítí trvale   bliká 

Zpoždění zapnutí  oranžová svítí trvale   bliká rychle 

Nabíjení oranžová svítí trvale běžící světlo 
(každá LED dioda svítí 1 sekundu) 

Udržovací nabíjení oranžová svítí trvale běžící světlo 
(každá LED dioda svítí 1 sekundu) 

 

Monitorování/ 
Aku plně nabitý 

oranžová svítí trvale svítí trvale   

 
 
Provozní režim: Nabíjení Li/LFP LTC (Long-Term-Charging) 

Stav Stavová LED dioda LED 2 LED 3 LED 4 

Detekce zatížení aktivní modrá bliká   bliká 

Zpoždění zapnutí  modrá bliká   bliká rychle 

Nabíjení modrá bliká běžící světlo 
(každá LED dioda svítí 1 sekundu) 

Monitorování     

 Aku plně nabitý modrá bliká svítí trvale   

 
Aku z poloviny 

nabitý 
modrá bliká  svítí trvale  

 Aku prázdný modrá bliká   svítí trvale 

 
 
Provozní režim: Nabíjení Li/LFP 

Stav Stavová LED dioda LED 2 LED 3 LED 4 

Detekce zatížení aktivní modrá svítí trvale   bliká 

Zpoždění zapnutí  modrá svítí trvale   bliká rychle 

Nabíjení modrá svítí trvale běžící světlo 
(každá LED dioda svítí 1 sekundu) 

Udržovací nabíjení modrá svítí trvale běžící světlo 
(každá LED dioda svítí 1 sekundu) 

 

Monitorování/ 
Aku plně nabitý 

modrá svítí trvale svítí trvale   

 
 
Provozní režim: PowerUp 

Stav Stavová LED dioda LED 2 LED 3 LED 4 

Detekce zatížení aktivní zelená bliká   bliká 

Zpoždění zapnutí  zelená bliká   bliká rychle 

Nabíjení zelená bliká běžící světlo 
(každá LED dioda svítí 1 sekundu) 
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Provozní režim: FSV (zásobování cizím proudem/dobíjecí provoz) 

Stav Stavová LED dioda LED 2 LED 3 LED 4 

Detekce zatížení aktivní zelená svítí trvale   bliká 

Zpoždění zapnutí  zelená svítí trvale   bliká rychle 

Napájení zelená svítí trvale 
běžící světlo 

(každá LED dioda svítí 1 sekundu) 

 
 

Upozornění: Signalizaci možných chyb najdete v kapitole 6. Chybová hlášení. 

 

 

 

4. Uvedení do provozu 

Upozornění: Před uvedením do provozu zkontrolujte zařízení a použité vybavení (přívody do sítě, 
nabíjecí kabely/kleště), zda nevykazuje známky poškození. 

 

1. Použijte síťový kabel schválený ve vaší zemi a propojte jej s přístrojem. 

2. Zapojte síťový kabel do síťové zásuvky (100 – 240 VAC). 

3. Spuštění zařízení je signalizováno běžícím světlem přes diody LED 2 – LED 4. 

Upozornění: U zařízení série SC s výstupním výkonem větším nebo rovným 750 W se musí navíc 
stisknout síťový spínač.  

4. V závislosti na dodávce dle specifikace zákazníka se zařízení po připojení do sítě, resp. po 
novém spuštění nachází v naposledy použitém provozním režimu, a to v aktivním režimu. 

Upozornění: V aktivním režimu není možné střídat mezi provozními režimy! 
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4.1. Příprava nabíjecích kabelů pro použití v showroomu 

Pro usnadnění umístění zařízení pod vozidlo je možné nabíjecí kabel odpojit s pomocí oddělovací 
spojky. (viz Obrázek2) 
 

Upozornění: Odpojení smí proběhnout pouze je-li zařízení vypnuté a je odpojeno ze sítě! 
 

 
Obrázek2: Nabíjecí kabel série Smart Charger 

 

Upozornění: Nabízejí kabel vyobrazený na obr. Obrázek2 se používá jen u zařízení SC300-14 a 
SC500-14. Nabíjecí kabely bez oddělovací spojky se používají od výstupního výkonu, který je větší 
nebo rovný zařízení SC750-14. 

1. Odpojte zařízení ze sítě. 

2. Odpojte nabíjecí kabel pomocí k tomu určené oddělovací spojky uprostřed nabíjecího kabelu. 

3. Volný nabíjecí kabel veďte s oddělovací spojkou směrem vpřed do motorového prostoru. 

4. Propojte nabíjecí kabel oddělovací spojkou se zařízením. 

5. Nabíjecí kleště připojte k tomu určeným nabíjecím bodům ve vozidle. 

6. Zapojte síťový kabel do síťové zásuvky (100 – 240 VAC). 

7. Spuštění zařízení je signalizováno běžícím světlem přes diody LED 2 – LED 4. 

8. V závislosti na dodávce dle specifikace zákazníka se zařízení po připojení do sítě, resp. 
po novém spuštění nachází v naposledy použitém provozním režimu, a to v aktivním režimu.  

Upozornění: V aktivním režimu není možné střídat mezi provozními režimy! 

 
  

Oddělovací spojka 
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4.2. První uvedení do provozu 

Po připojení zařízení do sítě se objeví běžící světlo přes tři barvy stavové LED diody 
(červená, zelená, modrá), a rovněž přes tři LED diody zobrazující stav nabití (zelená, žlutá, žlutá).  
 
V závislosti na dodávce dle specifikace zákazníka se zařízení po připojení do sítě, resp. po novém 
spuštění nachází v aktivním režimu, tedy v naposledy použitém provozním režimu. Při prvním 
uvedení do provozu je to typicky provozní režim kompenzace kabelu (viz kapitolu 5.1) 
 
Aby zařízení pracovalo optimálně, musí proběhnout kompenzace kabelu. K tomu se musí 
zkratovat oboje nabíjecí kleště (viz Obrázek 3). Měření je signalizováno běžícím světlem LED 2 – 
LED 4. Po cca 30 sekundách je operace ukončena a zařízení přejde do režimu „Standby“. 
Vypočítaný odpor kabelu se v zařízení natrvalo uloží. Teprve nová, kompletně provedená 
kompenzace kabelu tuto hodnotu přepíše. 
Má-li se kompenzace kabelu zopakovat, je možné znovu provést měření v provozním režimu 
Kompenzace kabelu stisknutím tlačítka START. 
 

 

 
 
Obrázek 3: Nabíjecí kleště ve zkratu 

Upozornění: 

U zařízení typu SC300-14 a SC500-14 
se musí kleště sevřít do sebe v pravém 
úhlu, aby obě čelisti spojené s nabíjecími 
kabely byly nad sebou (viz Obrázek 3). U 
zařízení typu SC750-14 a většího musí 
být kleště sevřené rovně do sebe. I zde 
musí být čelisti spojené s nabíjecími 
kabely nad sebou. 
Kleště musí zůstat během celé operace 
spojené. 

 
Zařízení je po úspěšné kompenzaci kabelu připravené k použití. 
 

Upozornění: Při výměně nabíjecího kabelu se musí vždy provést kompenzace kabelu. Také při 
výměně za kabel stejného typu by se měla provést kompenzace kabelu (viz kapitolu 5.1). 
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5. Provozní režimy 

Nabíječky jsou v závislosti na zvoleném provozním režimu koncipované pro následující použití. Je-li 
zařízení připojené do sítě, spustí se v posledním zvoleném aktivním provozním režimu. 
 

Upozornění: Nabíječka má inteligentní regulaci teploty. Pokud teplota zařízení překročí předem 
definovanou hodnotu, výstupní výkon zařízení se sníží.  

 

5.1. Kompenzace kabelu 

Upozornění: V závislosti na případné dodávce dle specifikace zákazníka se mohou popsané 
parametry lišit, resp. některé režimy nemusí být k dispozici. Při dotazech k vašemu parametrizování se 
obraťte na společnost Deutronic Elektronik GmbH nebo kontaktujte některého z našich světových 
servisních partnerů. 

 

Provozní režim Kompenzace kabelu slouží k měření, resp. kompenzaci hodnoty odporu 
připojených nabíjecích kabelů. To je nezbytné pro kompenzaci poklesu napětí přes nabíjecí kabely 
během nabíjení akumulátoru. Kompenzace kabelu se spustí pouze, když je zvolen příslušný 
provozní režim a při spuštění kompenzace je rozpoznán zkrat – k tomu dojde přímým sepnutím 
proudových kleští. Přesný průběh je popsán v kapitole 4.2. 
 

Upozornění: Při výměně nabíjecího kabelu se musí vždy provést kompenzace kabelu. Také při 
výměně za kabel stejného typu by se měla provést kompenzace kabelu. 

 

5.2. Nabíjení Pb LTC/Nabíjení Li/LFP LTC 

Upozornění: V závislosti na případné dodávce dle specifikace zákazníka se mohou popsané 
parametry lišit, resp. některé režimy nemusí být k dispozici. Při dotazech k vašemu parametrizování 
se obraťte na společnost Deutronic Elektronik GmbH nebo kontaktujte některého z našich světových 
servisních partnerů. 

 

Provozní režim nabíjení XX-LTC slouží k dlouhodobému nabíjení a monitorování vozidel s Pb 
akumulátorem (nabíjení Pb LTC), resp. Li/LFP- (nabíjení Li LTC) startovacím akumulátorem v 
showroomu. V podpůrném provozu se přebírá napájení spotřebičů v motorových vozidlech až po 
hranici výkonu zařízení a následně se vyrovnávají případné deficity v nabití akumulátoru vozidla. 
Nabíjení se ve vypočítaných intervalech přerušuje. Během těchto monitorovacích fází se provádí 
analýza akumulátoru a vypočítává se parametr pro další nabíjecí interval. Plné nabití je závislé na 
výkonu a proto jej nelze zaručit.   
Pokud není k zařízení připojen žádný akumulátor, je detekce zatížení aktivní. Toto signalizuje 
blikání LED 4. Připojí-li se nabíjecí kleště zařízení k akumulátoru, který má napětí v předem 
definovaném rozsahu (Pb: 10,0 V – 13,7 V; Li: 11,0 V – 13,7 V), spustí se po zpoždění zapnutí 
nabíjení. Pokud je napětí akumulátoru mimo předem definovaný rozsah, je signalizováno buď 
„Nízké napětí akumulátoru“ (Stavová LED dioda bliká červeně) nebo „Akumulátor plně nabitý“ 
(Stavová LED dioda nadále signalizuje zvolený režim a navíc svítí zelená LED 2). Na konci 
každého nabíjecího cyklu se spustí monitorování. Během monitorování je signalizován stav 
akumulátoru. V závislosti na délce trvání monitorovací fáze se vypočítají parametry následujícího 
nabíjecího cyklu. Zda nabíjení běží lze rozpoznat na světle běžícím přes diody LED 2 – LED 4. 
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5.3. Nabíjení Pb/Nabíjení Li/LFP 

Upozornění: V závislosti na případné dodávce dle specifikace zákazníka se mohou popsané 
parametry lišit, resp. některé režimy nemusí být k dispozici. Při dotazech k vašemu parametrizování 
se obraťte na společnost Deutronic Elektronik GmbH nebo kontaktujte některého z našich světových 
servisních partnerů. 

 

V tomto provozním režimu lze nabíjet jak akumulátor zabudovaný ve vozidle, tak i akumulátor 
„stand-alone“ (nezávislý) (podle provozního režimu akumulátory na bázi olova nebo Li/LFP 
akumulátory). Připojí-li se nabíjecí kleště zařízení k akumulátoru s napětím uvnitř předem 
definovaného rozsahu, po zpoždění zapnutí se spustí nabíjení. Hranici napětí pro zapnutí si může 
zvolit zákazník. Přesnou hodnotu napětí naleznete v příslušném parametrizování.  
 
Během nabíjení se póly baterie, resp. nabíjecí body vozidla, zásobují definovaným napětím. 
Pokud potřeba proudu překročí maximální výstupní proud nabíječky, přepne se do regulace 
proudu.  
Pokud výstupní proud během nabíjení nedosahuje definovanou hraniční hodnotu, předpne se 
zařízení do provozního stavu „Udržovací nabíjení“. Aby se redukovalo stárnutí akumulátorů, 
zásobují se akumulátory během udržovacího nabíjení nižším napětím, než je nabíjecí napětí. 
Pokud výstupní proud během udržovacího nabíjení překročí definovanou hraniční hodnotu, přepne 
se zařízení do provozního stavu Dobíjení. Výstupní napětí se zase zvýší na úroveň nabíjecího 
napětí. Pokud výstupní proud během udržovacího nabíjení klesne pod definovanou hodnotu, 
zařízení signalizuje „Akumulátor plně nabitý“ a přepne se do provozního stavu Monitorování. 
Pokud během monitorování klesne napětí na svorkách pod definovanou hodnotu, nabíječka znovu 
spustí nabíjení. 
 
Během nabíjení monitorují speciální bezpečnostní časovače nabíjecí množství a délku nabíjení. 
Po dosažení některé z příslušných bezpečnostních hranic se bude zařízení chovat v souladu 
s parametrizováním.  
 

Upozornění: Chování zařízení při dosaženi bezpečnostní hranice je závisle na parametrizování 
dle specifikace zákazníka. Například může dojít k vypnutí výstupního proudu, omezení nabíjecího 
napětí na udržovací napětí nebo nemusí dojít k žádné reakci, pokud byl parametr deaktivován. 

 

 

 

 

  



 
Deutronicstr. 5, D – 84166 Adlkofen 
Tel.:  +49 (0) 8707 920-0 
Fax:  +49 (0) 8707 1004 
E-mail: sales@deutronic.com 
http://www.deutronic.com 

 

 

Návod k obsluze SmartCharger / MPC6.1 Stav: 07. 02. 2020 Strana 12 z 16 
 

5.4. PowerUp  

Varování! PowerUp se smí používat POUZE pro akumulátory Li/LFP s odpovídajícím řídicím 
systémem akumulátoru!  

 

Upozornění: V závislosti na případné dodávce dle specifikace zákazníka se mohou popsané 
parametry lišit, resp. některé režimy nemusí být k dispozici. Při dotazech k vašemu parametrizování se 
obraťte na společnost Deutronic Elektronik GmbH nebo kontaktujte některého z našich světových 
servisních partnerů. 

 

U lithium-železo-fosfátových akumulátorů může za určitých okolností (např. hluboké vybití) dojít 
k tomu, že řídicí systém akumulátoru rozepne pro ochranu akumulátoru relé. S pomocí funkce 
PowerUp je možné relé opět sepnout, čímž se obnoví funkčnost akumulátoru (Předpoklad: 
Elektronika akumulátoru to umožňuje).  
Před spuštěním vlastní funkce PowerUp bude cca po dobu 30 sekund probíhat zkouška 
akumulátoru. Provozní režim „PowerUp“ signalizuje zeleně blikající stavová LED dioda. 
Po úspěšném PowerUp přepne zařízení do stavu „Standby“.  
 
K přerušení „PowerUp“ dojde, když napětí svorek, resp. výstupní proud klesne pod určitou 
hodnotu. (viz kapitolu 6.2) 
 

Upozornění: Během PowerUp musí být všechny paralelní spotřebiče vozidla (zapalování, potkávací 
světlomety, atd.) deaktivované. Pokud není deaktivace paralelních spotřebičů možná, měla by se 
funkce PowerUp provést v režimu Stand-Alone (akumulátor odpojte od vozidla).  

 

 

Pokud blikají zelené stavové LED diody a žlutá LED 4, nachází se zařízení v aktivní detekcí 
zatížení. Jedná se o případ, kdy není připojen akumulátor nebo relé připojeného akumulátoru 
nebylo možné během prvních minut sepnout kvůli hlubokému vybití.  
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5.5. FSV (zásobování cizím proudem) 

Upozornění: V závislosti na případné dodávce dle specifikace zákazníka se mohou popsané 
parametry lišit, resp. některé režimy nemusí být k dispozici. Při dotazech k vašemu parametrizování se 
obraťte na společnost Deutronic Elektronik GmbH nebo kontaktujte některého z našich světových 
servisních partnerů. 

 

Varování! Akumulátory se smí nabíjet jen v provozních režimech „NABÍJENÍ XX“, resp. „XX LTC“, 
protože jsou v těchto programech aktivované parametry a monitorovací funkce, které zajišťují 
bezpečné nabíjení akumulátoru. V provozním režimu FSV (zásobování cizím proudem) nejsou 
monitorovací funkce aktivní! 

 

 
Provozní režim FSV (zásobování cizím proudem) slouží napájení palubních sítí vozidel, když není 
připojený startovací akumulátor. Tzn., že v podpůrném režimu převezme napájení spotřebičů 
motorového vozidla až po hranici výkonu zařízení. Je-li zařízení aktuálně bez zatížení, nachází se 
ve stavu detekce zatížení. Přitom navíc bliká žlutá LED 4. Při rozpoznání platného napětí nebo 
zatížení po dobu více sekund (zpoždění zapnutí), spustí se napájení.  
 

Upozornění: Moderní vozidla mají jen velmi nepatrný klidový proud (především dvoukolová motorová 
vozidla). Tato vozidla bývají zčásti vybavena tlačítkem Start. Toto tlačítko je třeba během připojeni po 
dobu první 1 – 2 sekund opakovaně aktivovat tak dlouho, než bude vidět běžící světlo přes diody 
LED 2 – LED 4.  

 

 

Během napájení monitoruji speciální bezpečnostní časovače množství a dobu napájení. Po 
dosažení některé z příslušných bezpečnostních hranic se bude zařízení chovat v souladu s 
parametrizováním. 
 

Upozornění: Chování zařízení při dosaženi bezpečnostní hranice je závisle na parametrizování dle 
specifikace zákazníka. Může například dojít k vypnutí výstupního proudu nebo, pokud byl parametr 
deaktivován, nenastane žádná reakce. 
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6. Chybová hlášení 

6.1. Signalizace  

Upozornění: V závislosti na případné dodávce dle specifikace zákazníka se mohou popsané 
parametry lišit, resp. některé režimy nemusí být k dispozici. Při dotazech k vašemu parametrizování se 
obraťte na společnost Deutronic Elektronik GmbH nebo kontaktujte některého z našich světových 
servisních partnerů. 

 

Chyba 
Stavová LED 

dioda 
LED 2 LED 3 LED 4 Odstranění chyby 

Přepólování 
Výstupní kabely přepólované 

a připojené k akumulátoru. 

Rychle 
červeně bliká  

Vyp Vyp Vyp 
Kabely připojit obráceně.  
Červené kleště – plusový pól 

Černé kleště – minusový pól 

Chyba uživatele Červeně bliká závisí na provozním režimu 
Viz kapitolu 6.2 Chyba uživatele a 
odstranění 

Chyba zařízení (interní) 
Trvale 

červeně svítí 
Vyp Vyp Vyp Kontaktovat servis 

Překročení maximální teploty 
Trvale 

červeně svítí 
Vyp Vyp Vyp 

Příp. nechat zařízení ochladit. 
Kontaktovat servis 

 

6.2. Chyba uživatele a odstranění 

Provozní režim: Kompenzace kabelu 

Signalizace Diagnostika Odstranění chyby 

Kompenzace kabelu se nespouští Identifikováno cizí napětí Uvolnit nabíjecí kleště z akumulátoru 

 
Provozní režim: Pb LTC/LFP LTC  

Signalizace  Diagnostika Odstranění chyby 

Stavová LED dioda bliká červeně Podpětí/přepětí Závada akumulátoru 

Stavová LED dioda bliká červeně Překročení parametru hranice proudu 
a prudký pokles napětí nebo zkrat 

Odpojení a redukce spotřebičů nebo uvolnění zkratu 

Stavová LED dioda bliká červeně + 
aktuální status 

Zařízení zjišťuje nadměrnou teplotu 
v provozu. Dynamické řízení výkonu 
a teploty je aktivní.  
Zařízení běží s omezeným výkonem. 

Při silném zahřátí kvůli vysokému 
zatížení/nedostatečnému chlazení snižuje zařízení 
hranici výstupního proudu, běží však dál se 
sníženým výkonem. 
Snížit spotřebu a zlepšit cirkulaci vzduchu  
Příp. nechat zařízení ochladit. 

 
Provozní režim: Nabíjení Pb/LFP 

Signalizace Diagnostika Odstranění chyby 

Stavová LED dioda bliká červeně  Podpětí/přepětí Závada akumulátoru 

Stavová LED dioda bliká červeně Překročení parametru hranice proudu 
a prudký pokles napětí nebo zkrat 

Odpojení a redukce spotřebičů nebo uvolnění zkratu 

Stavová LED dioda bliká červeně Překročení maximální doby napájení 
nebo kapacity napájení 

Zkontrolovat akumulátor/zatížení, možný výskyt 
závady. Příčinou dosažení bezpečnostní hranice 
mohou být i přídavné paralelní spotřebiče (např. 
světlo, zapalování, navigační/multimediální 
systémy atd.). 
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Stavová LED dioda bliká červeně + 
aktuální status 

Zařízení zjišťuje nadměrnou teplotu 
v provozu. Dynamické řízení výkonu 
a teploty je aktivní.  
Zařízení běží s omezeným výkonem. 

Při silném zahřátí kvůli vysokému 
zatížení/nedostatečnému chlazení snižuje zařízení 
hranici výstupního proudu, běží však dál se 
sníženým výkonem. 
Snížit spotřebu a zlepšit cirkulaci vzduchu  
Příp. nechat zařízení ochladit. 

Stavová LED dioda bliká červeně + 
běžící světlo LED 2 – LED 3 

Po překročení maximální doby napájení 
nebo maximální kapacity napájení 
přechod na udržovací nabíjení 

Zkontrolovat akumulátor/zatížení, možný výskyt 
závady. Příčinou dosažení bezpečnostní hranice 
mohou být i přídavné paralelní spotřebiče (např. 
světlo, zapalování, navigační/multimediální 
systémy atd.). 

 
Provozní režim: PowerUp 

Signalizace Diagnostika Odstranění chyby 

Stavová LED dioda bliká červeně Překročení parametru hranice proudu 
a prudký pokles napětí nebo zkrat 

Odpojení a redukce spotřebičů nebo uvolnění zkratu 

Stavová LED dioda bliká červeně Nízký průtok proudu Změřit napětí svorek. Možná je akumulátor vadný. 

Stavová LED dioda bliká červeně Nízké napětí akumulátoru Vadný akumulátor. 

Stavová LED dioda bliká červeně + 
aktuální status 

Zařízení zjišťuje nadměrnou teplotu 
v provozu. Dynamické řízení výkonu 
a teploty je aktivní.  
Zařízení běží s omezeným výkonem. 

Při silném zahřátí kvůli vysokému 
zatížení/nedostatečnému chlazení snižuje zařízení 
hranici výstupního proudu, běží však dál se 
sníženým výkonem. 
Snížit spotřebu a zlepšit cirkulaci vzduchu  
Příp. nechat zařízení ochladit. 

 
Provozní režim: FSV 

Signalizace Diagnostika Odstranění chyby 

Stavová LED dioda bliká červeně Překročení parametru hranice proudu 
a prudký pokles napětí nebo zkrat 

Odpojení a redukce spotřebičů nebo uvolnění zkratu 

Stavová LED dioda bliká červeně Překročení maximální doby napájení 
nebo kapacity napájení 

Zkontrolovat zatížení, možný výskyt závady. 
Příčinou dosažení bezpečnostní hranice mohou 
být i přídavné paralelní spotřebiče (např. světlo, 
zapalování, navigační/multimediální systémy atd.). 

Stavová LED dioda bliká červeně + 
běžící světlo LED 2 – LED 4 

Zařízení zjišťuje nadměrnou teplotu 
v provozu. Dynamické řízení výkonu 
a teploty je aktivní.  
Zařízení běží s omezeným výkonem. 

Při silném zahřátí kvůli vysokému 
zatížení/nedostatečnému chlazení snižuje zařízení 
hranici výstupního proudu, běží však dál se 
sníženým výkonem. 
Snížit spotřebu a zlepšit cirkulaci vzduchu  
Příp. nechat zařízení ochladit. 

 
 

Upozornění: Není přípustné nechat ve vozidle trvale aktivní spotřebiče (např. osvětlení vozidla, vnitřní 
osvětlení, sound systém atd.), protože přitom může zařízení přerušit nabíjení jen na krátkou dobu za 
účelem kontroly akumulátoru a následně je akumulátor vozidla opět trvale zatížen nabíjecím napětím. 
Kvůli tomu může docházet k nadměrnému stárnutí akumulátoru a rovněž k jeho poškození! 
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7. Servisní centra/opravy 

Věnujte pozornost následujícím upozorněním: 

 
Neotvírat zařízení! 

 

Ke všem připojením potřebným pro provoz a nastavovacím prvkům je možný přístup 

z vnějšku. 

 
Pro plynulé a bezproblémové zpracování je třeba ke každému odesílanému zařízení přiložit zpětný 
list pro opravu (Return Service Scripture), ve kterém jsou podrobně uvedené všechny relevantní 
údaje (např. adresa, jméno kontaktní osoby, tel. číslo atd.), a rovněž zevrubný popis chyby 
(závady). 
 
Formulář zpětného listu pro opravu a adresy všech servisních partnerů z celého světa najdete 
na našich webových stránkách www.deutronic.com v menu „Service Weltweit“. 
 
 

8.  Vyloučení záruky 

Zákazník odpovídá za používání zařízení v souladu s jeho určením. Za škody jakéhokoli typu 
způsobené používáním nemůže společnost Deutronic ručit. 
 
 

9. Kontaktní údaje 

 
Deutronic Elektronik GmbH 
Deutronicstrasse 5 
D-84166 Adlkofen / Germany 
 
Tel.: +49 (0)8707 / 920-0 
Fax: +49 (0)8707 / 1004 
 
E-mail: sales@deutronic.com 
http://www.deutronic.com 
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