
Pojistka 7,5A

Sada kabelů pro trvalé
připojení nabíječky k baterii

Sada kabelů s 
krokosvorkami 
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NÁVOD K OBSLUZE

Děkujeme, že jste si vybrali nabíječku Lacmé. Tento produkt zajišťuje dlouhodobě vysokou kvalitu. 

Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití !

Nabíječka CHARGMATIC 4-12 je určena k nabíjení všech 12V olověných akumulátorů bez ohledu na jejich typ: 
kapalina WET, uzavřená bez údržby (GEL, SLA, MF, EFB) nebo technologie AGM.  
Může také nabíjet lithium-iontové 12V lithium-železité fosfátové baterie (LiFePO4).
Díky mikroprocesorem řízenému "6rtapovému" nabíjecímu profilu, který je vhodný pro nabíjení baterií kapacit 
od 4 do 80 Ah a udržuje baterie v nabitém stavu až do kapacity 120 Ah.
Tato nabíječka obnovuje baterie v hlubokém vybití, optimalizuje nabíjení a udržuje je po dlouhou dobu, například 
v zimním období (viz  Princip: 6 etap).

NABÍJEČKA BATERIÍ 12V - 100% AUTOMATICKÁ
Typy baterií    klasické, uzavřené a gelové  (WET, GEL , EFB)

 nebo                      (LiFePO4)

6
Olověné  s kyselinou

Lithium-Ion

ETAP
 SLA, , AGM

CHARGMATIC 4-12

Chargeurs-Démarreurs-Boosters
72200 LA FLECHE - FRANCE 

Tél : 02 43 94 13 45 - Fax : 02 43 45 24 25
Ligne directe SAV : 02 43 48 20 86

Internet : www.lacme.com
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Podsvícený LCD display
Přepínač módu nabíjení :            - 
Přepínač typu baterie :   SLA /      AGM / LiON 
Napájecí kabel se zástrčkou 230V
Výstupní kabely (červený+ / černý - )

Kabely s krokosvorkami  
Kabely s očky pro trvalé připojení s pojistkou

1

11508.400
~100-240V,  50-60Hz 

70W
12V 1A-4A 4 až 80Ah 120Ah > 2V -10° à 45°C IP65 136 x 80 x 43mm 0,57 Kg

Detekované
prahové

napětí

Ochrana
IP

Provozní
teplota

Rozměry
d x š x v

Hmot-
nost

Nabíjené
batterie

Objednací
LACME

Napájení

Spotřeba
Výstupní

napětí
Normativní 

nabíjecí
proud

Údržba až
 do kapacity

Chcete-li se dozvědět více



IDENTIFIKACE VAŠÍ BATERIE: charakteristiky a typ

Před použitím této nabíječky je důležité určit baterii, která se vyznačuje třemi základními vlastnostmi: 

1 - Napětí (V):
Jedná se o potenciální rozdíl mezi svorkami baterie - vyjádřený ve voltech (V). Většina baterií vozidel má 
napětí 12 voltů; 6V baterie jsou vhodnější pro starší modely vozidel. Některá vozidla (nákladní vozidla, 
stavební stroje atd.) vyžadují napájení 24 V. V tomto případě se používají 2 baterie 12 V zapojenými v sérii.
2 - Kapacita (v Ah): PRAVIDLO 1/10
Jedná se o "objem energie" akumulovaný v baterii. Odpovídá množství elektřiny dodané akumulátorem 
během úplného vybíjení po dobu 20 hodin - vyjádřeno v Ampérech za hodinu (Ah). Teoreticky musí nabíjecí 
proud nabíječky odpovídat asi 1/10 kapacity akumulátoru; to je pravidlo 1/10. Například u baterie s kapacitou 
100 Ah se doporučuje nabíječka 10 A na dobu 10 hodin. 
3 - Typ  (WET, SAL, VRLA, GEL, AGM, EFB nebo LiON):
Existuje několik typů baterií navržených pro různé kombinace chemikálií, kovů a slitin. Nejčastějšími bateriemi 
jsou  olovo/kyselina používané automobilovým a námořním světem. Nedávno se objevily nové baterie, jako 
jsou lithium-iontové baterie.

Tekutý elektrolyt je nahrazen speciálním 
mikroporézním skleněným mikrovláknovým 
separátorem impregnovaným kyselinou.  
Pracují na principu rekombinace kyslíku.

Nedávno se objevily lithiové baterie, z nichž 
nejznámější jsou Lithium-Polymer nebo Lithium-
Ion. Pouze lithium-ion jsou stabilní, nejsou 
nebezpečné a nejčastěji používané.

 

    

- Batteries Lithium-Ion
Tato nabíječka je určena pro 12.voltové lithium-
iontové baterie a pouze akumulátory Lithium-
Iron-Phosphate (LiFePO4 nebo LFP).
UPOZORNĚNÍ:

KONTAKTUJTE VÝROBCE LITHIOVÉ BATERIE PŘED 
NABÍJENÍM
NĚKTERÉ LITHIUM-IONOVÉ BATERIE MOHOU BÝT 
NESTABILNÍ A NEVHODNÉ PRO NABÍJENÍ.

- Baterie  Lithium-Ion

LiON

Baterie typu olovo / kyselina

Toto zařízení je předmětem selektivního a povinného sběru, 

 Úraz elektrickým proudem  a nebezpečí popálení (horké povrchy)
 Varování: Při opravách tohoto zařízení vždy odpojte elektrický přívod.
 V Ochrana životního prostředí:  

   obsahuje mnoho hodnotných nebo recyklovatelných materiálů.

UPOZORNĚNÍ

                                      Před nabíjením si přečtěte návod k použití !
Toto zařízení není určeno pro děti nebo osoby, jejichž fyzické,  smyslové nebo duševní schopnosti jsou 

sníženy, nebo nemají odpovídající zkušenosti nebo znalosti. Toto zařízení by malé děti neměly používat         
jako hračky.
Nepoužívejte v dešti. Toto zařízení je určeno pro vnitřní použití.
Před připojením nebo odpojením svorek k baterii odpojte síťový přívod. 
Pokud je baterie nadále namontována na vozidle (rozhodně nedoporučujeme nabíjet), připojte červenou          
svorku + k plus pólu akumulátoru (který není připojen k uzemnění vozidla), potom připojte druhou svorku k 
podvozku mimo baterii a vedení paliva.
Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen kabelem, který je k dispozici u výrobce nebo jeho 
poprodejním servisu.   
Nenabíjejte nenabíjecí baterie!

BEZPEČNOST
Používejte nabíječku na dobře větraném místě a mimo
dosah všech zdrojů ohně. Při nabíjení můžou vzniknout 
elektrické oblouky a jiskry. Nabíjená baterie 
může uvolňovat potenciálně výbušné plyny.

- Volné elektrolytické baterie (nazývané kapalinové) 
Tyto baterie (WET) jsou konstruovány s  klasickou 
slitinou olova a antimonu (PbSb / PbSb) a kyselým 
kapalným elektrolytem. Jsou opatřeny zátky, které je 
nutné během nabíjení odstranit protože umožňují 
únik plynů. Je možné obnovit hladinu kyseliny 
přidáním demineralizované vody.

- Uzavřené elektrolytické
 
 baterie někdy označené 

jako "bezúdržbové"
Nelze je otevřít (baterie SLA nebo VRLA v 
angličtině). Obsahují také elektrolyt v kapalné formě 
s slitinami olova a vápníku (PbSb / PbCa) nebo 
hybridní  typ Start & Stop baterie (EFB nebo AFB).

- Elektrolytické baterie GELOVÉ
Elektrolyt je přítomen v gelové formě. Mohou být 
obráceny a používány v libovolné poloze. 

- Baterie se skleněnou vložkou AGM



Nabíječka je vybavena ochranným zařízením proti přepólování baterie a zkratu svorek.

OCHRANA:   

 UPOZORNĚNÍ:
Před použitím nabíječky pečlivě přečtěte 
zvláštní bezpečnostní opatření výrobce a 
doporučené hodnoty nabíjení baterie. Ujistěte 
se, že jste zjistili napětí a typ baterie podle 
pokynů výrobce před dobíjením.

UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ:    Přepínače, LCD display a piktogramy

NABÍJENÍ: provozní režim, monitorování a základní bezpečnostní opatření

touches

Prohlášení o shodě

Za LACME, 1. března 2018 
Marc BOUILLOUD

Tímto my vedení společnosti LACMÉ SAS, Lude Road, 72200 La Flèche, prohlašujeme, 
že nabíječka popsaná svým designem a metodami výroby a ovládání splňuje požadavky 
na elektromagnetickou kompatibilitu definované stejně jako bezpečnostní standardní 
požadavky pro nabíječky.
Jakákoli změna nebo oprava nabíječky provedené mimo službu po prodeji schválená 
společností LACMÉ nebo bez použití náhradních dílů našeho původu způsobí, že toto 
prohlášení bude neplatné.

   Směrnice
Low voltage : 2014/35/UE
EMC : 2014/30/UE
ROHS 2 : 2011/65/UE
WEEE : 2002/06/CE

    Normy
EN 60335-1: 2012+A11:2014
EN 60335-2-29: 2004+A2:2010
EN 55014-1: 2006+A1:2009+A2:2011 
EN 55014-2: 2015
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3: 2013
EN 62233: 2008
EN 50581: 2012

1. Zkontrolujte napětí a technologii akumulátoru.
2. Připojte přístroj k síťovému zdroji. V pohotovostním
režimu nabíječka zobrazuje "Pon"  neposkytuje žádné
napětí na svorkách nebo vodičích.
3. Stiskněte tlačítko "TYPE" až se zobrazí správný typ 

Pokud se na obrazovce objeví "Con", nabíjení se 
spustí automaticky a použije se 6 etap podle potřeby 
baterie. (viz odst. Princip).
Doba trvání se bude lišit v závislosti na kapacitě baterie 
a jejím stavu. (např. pro 80Ah = 14h, pro 120Ah = 26h) 
6. Na displeji se zobrazí napětí "V: 88.88" a proud
 "A:18.8" a indikuje stav nabíjení. Jakmile je nabíjení 
dokončeno, na displeji se zobrazí "FUL" a začne se 
etapa údržby baterie. Baterie je připravena k použití.  
Pokud se na displeji objeví abnormalita         během 
nabíjení. (chyba baterie nebo problém s připojením) 
7.7 Odpojte přístroj ze zásuvky a vyjměte svorky z 
baterie. 

baterie SLA, AGM nebo LION.  Mód "studený"      
   (<10 ° C) se zobrazí společně s ikonou AGM.
4. Stiskněte tlačítko "MODE" a vyberte rychlost nabíjení
  baterie 1A           nebo 4A          .   Zároveň respektujte
  pravidlo 1/10. Při výpadku proudu si nabíječka 
  pamatuje nastavení.
5. Připojte správně svorky ke svorkám baterie. 
Pokud nedodržíte polaritu, na displeji se zobrazí "Err"

  
 

a nabíjení se zastaví.                

écran LCD

BATTERY
TYPE

SELECTION

: Výběr typu baterie
  SLA, AGM ou      , LiON

LiONAGMSLA

12V
20
40
60
80
100

MODE
: Mód nabíjení   : 

1A /                : 4A

Kapacirta baterie 4Ah 20Ah 80Ah

Čas nabíjení  - 
- 

40Ah 120Ah

4h

1h

21h

3h

-

6h

-

14h

-

26h

12V

Pictos / Icones Popisy / významy

Stav baterie a její nabití

Nabíjecí napětí 

Nabíjecí proud

Rychlost nabíjení POMALÉ při 1A

Všechny olověné / kysel. baterie (Wet, SLA, 
VRLA, MF, GEL). Napbíjecí napětí  14,4V
STUDENÝ režim a AGM baterie a EFB 
teplota <10 ° C, Nabíjecí napětí i 14,7V 

Vadná nebo dokonce nenabíjitelná baterie

Plné nabití (úplné) - 100%, OK

Chyba - změna polarity +/-

Baterie připojena
etapa pro obnovení baterie

Zapnuto - čekající

Rychlost nabíjení RYCHLÉ při 4A

LiFePO4 lithium-iontová baterie 
Nabíjecí napětí i 14.4VLiON

FUL

Err

Con

Pon

AGM

SLA

20
40
60
80
100

nebo střídání

Odhadovaný čas nabíjení:
Teoreticky se doba trvání (h) nabíjení rovná 
kapacitě (Ah) dělené proudem nabíječe (A).



Datum prodeje: ................................................................

Výrobní číslo: ....................................................................

Prodejce: ................................................................

ZÁRUKA

Razítko a podpis

CHARGMATIC 4-12

Na výrobní vady se vztahuje záruka 2 roky 

Na tento výrobek je záruka 2 roky od data nákupu. Výrobek musí být vrácen 
prodejně, kde byl prodán, spolu s řádně vyplněným záručním listem a  dokladem 
o prodeji. 
Jakékoli interní nebo externí úpravy nebo zásahy na tomto výrobku zruší záruku.

PRINCIP :   Režim  6 etap

1
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2
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8
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3
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• Princip šesti etap :

Nabíječka je navržena tak, aby na akumulátor používal 
"6.etapový" nabíjecí profil; velmi úplný proces, který 
zvyšuje životnost a výkon baterie.
Nabíječka analyzuje a spouští, pokud je napětí baterie 
větší než 2 volty. V opačném případě je baterie buď 
špatně připojena,  poškozená nebo je neopravitelná.

Oživení:
Nabíjí slabým proudem (Imax / 20) pro spuštění 
nabíjení baterie v hlubokém vybití.

Desulfatizace:
Stimuluje impulsy články baterie k desulfataci (puls 
až do Imax / 2).

Rekondice:
Optimalizuje články akumulátoru pro přípravu 
nabíjení konstantním proudem (Imax / 2).

Intenzivní nabíjení:
Rychle nabíjí akumulátor maximálním proudem 
(Imax), dokud nedosáhne 14 voltů.

Finalizace:
Nabíjení se snižuje a stabilizuje napětí při 14,4 V 
(nebo 14,7 V v režimu         AGM ). Aktuální proud 
klesá a dokončuje úroveň nabíjení na 100%.

Po nabíjení se testuje, zda se napětí baterie udržuje v 
průběhu času. V opačném případě je baterie 
deaktivována.

Je-li nabíječka v režimu LiON 
baterie, použijí se pouze 3 kroky: 
Recondition, Full charge a Finalize, 
které respektují napětí a proudy 
doporučené výrobci.

4A
<4A

0,4A

14,4V

Proud (A)

Etapy

Napětí (V)

0V-2V

<0,4A

8V-14V 14V-14,4V2V-8V

4A
<4A

<0,4A 0-4A

2A

0,3A

2V-8V 14V-14,4V 14,4V 13,5V12V-14V10,5V-12V8V-10,5V

Proud (A)

Etapy

Napětí (V)

0V-2V

0,3A-2A

  OŽIVENÍ    DESULFATIZACE  REKONDICE    INTENZIVNÍ NABÍJENÍ  FINALIZACE UDRŽOVÁNÍ

testeanalyse

chargéeanalyse

? Baterie 12V - Olovo/Kyselina:  6 Etap

? Baterie 12V - LiON (Lithium):  3 Etapy 

(12V/4A - SLA)

(12V/4A - LiON)

• Popis různých režimů : 

Udržovací etapa : 
Udržuje akumulátor nabitý na 
100% bez přebíjení při 
konstantním napětí 13,5 voltů. 
Akumulátor je připraven k 
provozu a může zůstat připojen k 
nabíječce několik týdnů. 

Fáze obnovy se pokouší opravit dlouhodobě uložené a 
nepoužívané baterie, stratifikované nebo sulfátované. 
Spustí sekvenci nabíjení, pokud je baterie obnovitelná 
(hluboké vybití).

Mode Vysvětlení 

Pon

12V

SLA

12V

AGM

LITHIUM

Con

12V

V pohotovostním režimu nabíječka nenabíjí a ze sítě 
odebírá jen minimální proud. 

Pro nabíjení kyslin. typu 12V, uzavřených, gelovaných 
nebo bezúdržbových baterií (WET, GEL, SLA, MF). 
Stiskněte tlačítko TYPE pro výběr ikony SLA na displey 
LCD a poté tlačítka MODE pro výběr rychlého 
nebo pomalého            nabíjení 

Pro nabíjení 12V baterií při teplotách pod 10 °C a baterií 
typu AGM & EFB. Stiskněte tlačítko TYPE pro výběr 
ikony      AGM na LCD display a poté zvolte MODE 
rychlého nabíjení                 nebo pomalého 

12V

12V

Pro nabíjení lithium-iontových baterií typu 12V lithium-
železitý fosfát (LiFePO4 nebo LFP).
Stisknutím tlačítka TYPE vyberte ikonu LiON. Zvolte režim 
rychlého                  nebo pomalého               nabíjení na display 
tlačítkem MODE . 

2V  |  0,3A  |  Pro všechny baterie

: 14,4V | 1A | 4-20Ah
nebo

nebo

nebo

: 14,4V | 4A | 4-80Ah 

: 14,7V | 1A | 4-20Ah: 14,7V | 4A | 4-80Ah 

: 14,4V | 1A | 4-20Ah: 14,4V | 4A | 4-80Ah 

Žádné výstupní napětí 




