
N á v o d k o b s l u z e a z á r u č n í l i s t a k u m u l á t o r u 
 
Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek od naší společnosti. Věříme, že Vám výrobek bude spolehlivě sloužit a splní vaše 
požadavky. Věnujte čas pečlivému prostudování tohoto návodu ještě před uvedením akumulátoru do provozu. Tyto předpisy se záručním listem 
pečlivě uchovejte po celou dobu životnosti akumulátoru pro případné servisní prohlídky a z důvodu zajištění bezpečné manipulace s naším 
výrobkem. Při manipulaci s akumulátorem se důsledně řiďte bezpečnostními pokyny uvedenými v tomto návodu. 
 

Záruční doba je 2 roky od data prodeje pro koncové spotřebitele. 
Záruční doba je 1 rok od data prodeje pro podnikatele na IČ. 

  
Na olověné startovací akumulátory je poskytována záruka na materiálové, konstrukční, případně výrobní vady.  
Správná funkce je závislá na správných provozních podmínkách, které jsou mimo vliv výrobce akumulátoru.  
Záruka se vztahuje pouze na akumulátory, které byly používány výhradně jako startovací a provozní baterie v motorových vozidlech. Pro uvažované 
jiné použití je nutno projednat s prodejcem podmínky záruky předem.  
Záruka se zejména nevztahuje na akumulátory mechanicky poškozené a na závady, jejichž příčinou bylo nedodržení základních podmínek provozu a 
údržby. Nejčastější chyby v podmínkách provozu jsou přebíjení a hluboké vybíjení s následnou sulfatací. Viz dále. 
 

Akumulátor je vhodný jako startovací a provozní do všech motorových vozidel, kde provozní podmínky nejsou v konfliktu s níže uvedeným.  
Provozní podmínky  
Kontrola stavu akumulátoru 

Prodejce je povinen Vám před vydáním zkontrolovat, zda akumulátor je správně nalitý a nabitý. Akumulátor s hustotou v článcích 1,28 g/cm3 se 

normálně považuje za plně nabitý. Pro vybitý stav je naopak limitní hustotou 1,12g/m3. Souvislost mezi hustotou a stavem nabití je lineární, takže 
můžeme sestavit tabulku:  

Stav nabití  Klidové napětí  Hustota elektrolytu 
   

 

 

100 %  >12,60 V 1,28 g/cm3 

     

75 %  12,40 – 12,54 V  1,23 g/cm3 

     

50 %  12,24 – 12,40 V  1,20 g/cm3 

     

25 %  11,88 – 12,18 V  1,16 g/cm3 

     

0 %  <11,88 V  <1,12 g/cm3 

 
Nejjednodušší kontrola spočívá v měření klidového napětí na pólech baterie. Pokud je hodnota u 12V baterie 12.5V až 12.8V, můžeme obvykle 

považovat akumulátor za nabitý a vhodný k instalaci. Minimální tzv. kritické klidové napětí 12.2V, avšak je nutné baterii ihned dobít do plného 

stavu. 

 
Instalace  

Před instalací se přesvědčte, že jmenovité napětí nového akumulátoru souhlasí se jmenovitým napětím vašeho vozidla. Kapacita u nové baterie by 

neměla být výrazně nižší nebo vyšší než u nahrazované baterie. Při odpojení staré baterie, nejdříve odpojte svorku u záporného pólu a pak u 

kladného pólu. Při napojení nové baterie nejdříve napojte svorku u kladného pólu a pak u záporného. Baterie by neměla být uzavřena v prostoru bez 

větrání; při provozu mohou vzniknout výbušné plyny (rozklad vody: směs vodíku s kyslíkem). Pokud má baterie centrální odplynování, může se 

napojit hadička z jedné strany baterie pro vyvedení těchto plynů. Otvor na druhé straně má být zaslepen. K tomu často slouží malý plastový díl, který 

je součástí ochranné plastové krytky pólu. Dejte pozor, abyste při montáži omylem baterii nezkratovali třeba nářadím. Zkratový proud může 

dosáhnout hodnoty tisíce ampérů, podle velikosti baterie. Baterie vydrží takový zkrat jen několik sekund, vznikají nebezpečné jiskry a dochází k 

prudkému zahřívání. Póly se mohou deformovat natavením a dochází k přepálení spojovacích olověných propojek mezi články uvnitř baterie. Pokud 

má vaše vozidlo programovatelnou výbavu, bylo by výhodné, aby elektrická soustava byla pod proudem při výměně baterie. Takto se uložená data 

neztratí. Svorky se musí na póly přitáhnout pevně, aby byl zajištěn dobrý elektrický kontakt, ale ne tolik, aby se měkké olověné póly deformovaly. 

Akumulátor je nutné upevnit tak, aby se nemohl při jízdě samovolně pohybovat. Některé typy upevnění však mohou při přílišném přitažení poškodit 

nádobu baterie. Pracujte proto s citem. 

 
Rozsah elektrovýbavy vozidla musí byt přiměřený kapacitě baterie a výkonu alternátoru, což obvykle vždy platí u standardně vybavených vozidel. 

Při dovybavení jako např. elektrické pohánění zvedací plošiny, výkonné HIFI systémy, nezávislé topení atd. může být vhodné uvažovat o větší 

baterii a výkonnějším alternátoru než je ve standardu.  
Je důležité přeměřit nabíjecí soustavu vozidla – regulátor napětí musí omezit maximální napětí na hodnotu mezi 14,2 V až 14,4 V. Výběr 

nejvhodnější hodnoty je závislý na provozních podmínkách vozidla (celodenní práce na plný plyn při teplém počasí jako např. u kombajnu 

představuje jeden extrém vyžadující spíše nižší napětí zatím co krátké jízdy s mnohými starty po celý den v zimě jako např. městská rozvozová 

služba představuje druhy extrém vyžadující spíše vyšší napětí), na provozní teplotě baterie (baterie umístěná v blízkosti motoru se ohřívá a teplá 

baterie vyžaduje nižší napětí k dosažení plného nabití). U většiny vozidel je výrobcem zvolena kompromisní hodnota 14,2 V.Některé regulátory 

pracují v závislosti na teplotě okolí.  
Příliš nízké napětí může znamenat, že baterie možná sice slouží, ale nachází se stále v polovybitém stavu. Články začnou sulfatovat, baterie ztratí 

předčasně svoji kapacitu a životnost je zkrácena. Zasulfátovaný akumulátor již většinou nelze znovu nabít. Příliš vysoké napětí vede k přebíjení, 

přičemž baterie ztrácí vodu a desky s aktivní hmotou se poškozují. Při montáži do vozidla se 24 V soustavou platí dvojnásobek výše uvedených 

hodnot a je nutno vyměnit obě baterie a obě nové baterie mají mít stejnou kapacitu. To proto, že regulátor zajistí celkové napětí jako např. 28 V, ale 

není schopen zajistit , aby se toto napětí rozdělilo souměrně mezi obě baterie. Pokud baterie mají odlišné stáří, a tím i různý vnitřní odpor, může 

snadno vzniknout rozdíl v nabíjecím napětí na jednotlivých bateriích tak, že jedna baterie je přebíjena napětím 15,0 V, zatím co druhá se sulfatuje 

nabíjecím napětím 13,0 V – přitom regulátor napětí funguje bezvadně. Abyste tomuto problému zcela předešli, doporučuje se ještě montovat tzv. 



vyrovnávač napětí, který zabrání vzniku takových rozdílů během celé životnosti bateriové sady . Nikdy nepřipojujte jednotlivé spotřebiče přímo na 

akumulátor, zejména jsou-li ve vozidle dva a více. (např. nabíječku mobilního telefonu). 

 
 

Nabíjení mimo vozidlo  
Baterie je dodávána s 85%-90% nábojem. Po instalaci ve vozidle je během krátké doby, prostřednictvím zdrojové soustavy vozidla, tzv. 
doformována a je dosaženo plné kapacity. Před instalací do vozidla nevyžaduje nabíjení. Nabíjení mimo vozidlo je třeba v případě, kdy dojde 
omylem, či častým startováním k vybití akumulátoru. Pokud necháme baterie ve vybitém stavu, dojde rychle k sulfataci. To je nezvratný chemický 
proces, který baterii spolehlivě zničí a nelze ji již dobít ani mimo vozidlo. Před zahájením nabíjení je třeba uvolnit zátky ,pokud zde jsou, aby plyny 

mohly odcházet. Pozor – plyny jsou výbušné. Teplota baterie při nabíjení nesmí přesáhnout 50 o C.  
Normální nabíjení: Doporučuje se používat kvalitní moderní nabíječku s přesnou regulací maximálního napětí na 14,4 V, tzv. plynovací napětí. S 
takovou nabíječkou nehrozí škodlivé přebíjení. Proud by měl být regulován na přibližně desetinu hodnoty kapacity, tj. např. 100 Ah baterie se nabijí 
proudem 10 A. Proud může být nižší; nabíjení trvá déle a baterii to prospívá. Pokud vaše nabíječka nemá přesnou regulaci napětí je třeba sledovat 
průběh nabíjení a odpojit nabíječku, když články začnou plynovat. Pokud nedojde k plynování může to znamenat, že nabíjecí napětí je příliš nízké 
(pod 14,4 V) 
 
 
 

 

Údržba akumulátoru  
Akumulátory se zátkami: kontrola hladiny elektrolytu jednou za půl roku (hladina 10 mm až 15 mm nad deskami). Dolévat pouze destilovanou 
vodu. Při teplém počasí nebo při náročném provozu může být vhodné hladinu kontrolovat častěji. POZN. akumulátory se zátkami mohou být Ca/Ca. 
Akumulátory uzavřené: jsou to akumulátory Ca/Ca, jejichž víko je uzavřeno, nemá zátky. Mají minimální spotřebu vody a jejich náplň elektrolytu 
stačí na celou dobu životnosti, jsou-li správně provozovány. Tyto akumulátory nevyžadují žádnou údržbu, kromě kontroly stavu nabití.  
Baterie se musí udržovat čistá. Prach na povrchu způsobuje, že baterie v zimě vlhne a vzniká vodivá vrstva mezi póly, výsledkem je vybíjení baterie. 
Zvláště při aplikaci v zemědělství může hygroskopický prach z chemických hnojiv na povrchu rychle baterii vybít a tím ji zničit. Skladování probíhá v 

plně nabitém stavu, v suchu a chladnu. Ani mráz do –50 o C baterii v tomto stavu nepoškodí. Vybitá baterie může naopak zmrznout již při 0 o C. 
Jinak nízká teplota je při skladování výhodná, jelikož sníží samovybíjení. Jako jednoduché pravidlo platí, že rychlost jakékoliv chemické reakce se 
zdvojnásobí, při každém zvýšení teploty o 10 C°. Z toho také vyplývá, proč výkon baterie tak výrazně klesá v zimě.  

Bezpečnost při práci 
Při provozu mohou vzniknout výbušné plyny. Viz Instalace. Baterie obsahuje ředěnou kyselinu sírovou, která je silnou žíravinou. Může vytéct při 
naklánění baterie. Vývodové póly a vnitřní části jsou vyrobené z olova. Olovo je jedovaté, dotýkejte se proto olověných prvků jen v rukavicích. Čistá 
kyselina sírová není jedovatá, ale elektrolyt z baterie obsahuje vždy velké množství olova.  

Likvidace  
O likvidaci vaší baterie se bezplatně postará naše organizace ve smyslu zák. č. 185/2001Sb v platném znění § 38 o povinnosti zpětného odběru 
olověných akumulátorů. Upozorňujeme, že dle novely zákona č. 297/2009Sb. Ze dne 22.7.2009, § 31h odst. 3 platí povinnost konečného uživatele 
odevzdat použitý (nefunkční) akumulátor na kterémkoliv místě označeném „místo zpětného odběru“ nebo zdarma na naší provozovně Masarykova 
118, Modřice 66442. Znehodnocený akumulátor je nebezpečný pro životní prostředí, prosíme proto, abyste životní prostředí splněním této 
povinnosti pomáhali chránit 

Závěr. 
 
Veškeré okolnosti související se záručními a reklamačními podmínkami a neuvedené výslovně v tomto záručním listě se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. Pro uplatnění záruky je nutné doložit doklad o zaplacení nebo jiným způsobem doložit nákup.  
Výrobek byl před prodejem přezkoušen a zákazník byl seznámen s jeho funkcí a údržbou (paragraf 9, zák.č. 64/2000Sb. O ochraně spotřebitele)  
 
Jméno ( firma ): 

 
 
Datum prodeje: 
 

 
Typ baterie: 
 

 
Stav napětí baterie: 
 

 
Výrobní číslo ( označení ) akumulátoru: 
 
 
Prodejce ( podpis – razítko ): 

 
Bezpečnostní štítky  
-význam šesti barevných 
značek  
 

 
Zákaz kouření, 

otevřeného ohně a jisker 

 

Chraňte oči 
 

 
Udržujte mimo dosah dětí 
 

 
Pozor žíravina 

 

 
Věnujte pozornost návodu 

 

 
Výbušný plyn 


