
Nabíjačka Li-ion batérií elektrobicyklov rady STC 
Výrobca: Kunshan St Electronics Co,. Ltd., Kunshan, P.R.C. 

Návod na používanie 
Prednosti nabíjačky:  
1. Ochrana proti skratu – pri skrate sa nabíjačka automaticky odpojí. 
2. Ochrana proti preťaženiu – pri preťažení sa nabíja automaticky odpojí.  
3. Ochrana proti prepólovaniu - pri opačnom zapojení pólov batérie sa nabíja automaticky odpojí. 
 
Bezpečnostné pokyny pre nabíjačku 
 Tento prístroj nemôžu používať deti vo veku 8 rokov a 

staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými 
alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom 
skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli 
poučené o bezpečnom používaní prístroja a rozumejú 
prípadným nebezpečenstvám. Deti sa s prístrojom 
nesmú hrať. Deti nesmú vykonávať čistenie ani údržbu 
bez dozoru. 

 Nabíjačka je určená výhradne na nabíjanie nabíjacích Li-
ion batérií elektrobicyklov s napätím 36V=, s kapacitou 
do 25 Ah. 

 Nepoužívajte na nabíjanie batérií, ktoré na to nie sú 
určené. 

 Pripojte nabíjačku k batérii a až potom k sieťové zásuvke 
s napätím a frekvenciou zhodnou s hodnotami 
uvedenými na štítku nabíjačky. 

 Nabíjačku nikdy nepripájajte ani neodpájajte mokrými 
rukami.  

 Nabíjačku používajte vo vnútri v dobre vetranom 
priestore, počas nabíjania ju ničím nezakrývajte a majte 
na stabilnom a bezpečnom mieste. 

 Nepoužívajte nabíjačku v nadmerne prašnom a vlhkom 
prostredí a na priamom slnku. 

 Poškodenú nabíjačku alebo prívodný kábel nikdy 
nepripájajte do el. siete. Nikdy nabíjačku nerozoberajte 
alebo neopravujte. Ak je napájací prívod poškodený, 
musí byť nahradený novým. Kontaktujte svojho 
predajcu. 

 
Technické údaje 
Viď typový štítok nabíjačky. 
 
Postup nabíjania batérie 
1. Pripojte batériu k nabíjačke konektorom výstupu z 

nabíjačky tak, aby bol konektor do batérie pevne 
zasunutý. 

2. Po zasunutí vidlice prívodného kábla nabíjačky do 
zásuvky sa rozsvieti červene LED dióda a tá sa po 
úplnom nabití rozsvieti na zeleno (popis stavu nabitia 
sa môže líšiť podľa modelu dodanej nabíjačky). 

3. Nabíjanie nie je nutné strážiť, všetko je riadené 
automaticky a nabíjačka sa po nabití batérie sama 
uvedie do udržiavacieho režimu. 

4. Keď je batérie plne nabitá (svetlo svieti zelenou), 
vytiahnite vidlicu zo zásuvky a až potom odpojte 
konektor nabíjačky od batérie. Prerušenie procesu 
nabíjania batériu nijako nepoškodzuje.  

Poznámka: Doba nabíjania je závislá na kapacite batérie 
a stupni jej vybitia. 
Poznámka: Batériu je možné nabíjať aj pri vybratí batérie z 
rámu elektrobicykla. V tomto prípade najskôr vyberte 
batériu z rámu bicykla. Ak budete batériu nabíjať 
nainštalovanou v bicykli, elektropohon musí byť vypnutý. 
 
Skladovanie 
1. Nabíjačku skladujte na suchom a dobre vetranom 

mieste s okolitou teplotou 0 – 35°C a relatívnou 
vlhkosťou do 65%. 

2. Pri skladovaní majte nabíjačku odpojenú od batérie a 
od elektrickej siete. 

3. Skladujte mimo dosahu detí. 
 
 

 
Odstraňovanie porúch 

Porucha Možná príčina Odstránenie 

LED indikátor nesvieti. 
Zlé pripojenie do siete. 

Skontrolujte zásuvku a riadne pripojenie napájacieho 
prívodu k nabíjačke a do sieťovej zásuvky. 

Závada na nabíjačke. Vymeňte nabíjačku 
LED indikátor svieti stále červene 
aj po dlhej dobe nabíjania. Závada na batérii. Nechajte preveriť stav batérie. 

Batéria sa nenabíja. 
Nesprávny kontakt výstupného 
konektora nabíjačky a batérie. 

Skontrolujte výstupný konektor z nabíjačky, či je 
poriadne pripojený do batérie. 

Zásah ochrany pred prebitím batérie. Batéria môže byť normálne použitá.  
V prípade akýchkoľvek dotazov alebo iných problémov kontaktujte svojho predajcu.  
 

 

Chráňte životné prostredie! Elektrozariadenie ani batérie nevyhadzujte do komunálneho odpadu. Tento výrobok obsahuje 
elektrické/elektronické súčasti. Podľa európskej smernice 2012/19/EU sa elektrické a elektronické zariadenia a batérie po 
ukončení svojej životnosti nesmú vyhadzovať do komunálneho odpadu, ale je nevyhnutné ich odovzdať na ekologickú 
likvidáciu na miesta, ktoré sú na to určené ako zberné miesta. Informácie o týchto miestach získate na obednom úrade. 

Dodávateľ: Mountfield a.s., Mirošovická 697, CZ-25164 Mnichovice 

Typový štítok nabíjačky 

Napájací prívod nabíjačky 

Výstupný konektor nabíjačky 
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ILUSTRAČNÝ OBRÁZOK 
DODANÁ NABÍJAČKA SA MÔŽE LÍŠIŤ 


