
U IVATELSKÝ MANUÁL 



Nabíje ka je ideální pro baterie typu MF, AGM, WET(mokré) a stejn  tak pro v t inu GELOVÝCH baterií 

Motocykl Auto ATV Motorové san  Vodní skútr lun 

Úvod 
P edem bychom vám rádi pod kovali za zakoupení pro-
duktu CORCEL O-04 regenera ního prost edku 
a nabíje ky akumulátor  v jednom. Typ CORCEL O-04 
je jen jednou ástí  z ucelené produktové ady úsporných 
a lehkých výrobk  s inteligentními funkcemi. 

 Ú el této p íru ky 
Pro získání nejlep ího výkonu z va eho CORCEL O-04 
doporu ujeme p e tení této p íru ky p ed pou itím nabíje -
ky a poté uschování pro p ípadné dal í pou ití. 

 
Více o funkcích CORCEL O-04 regenera ního prost edku a nabíje ky akumulátor . 

 

 CORCEL je navr en pro nabíjení 12V 
olov ných akumulátor  ur ených k op -
tovnému nabíjení. 

CORCEL je opat en krytím IP65, 
které umo nuje bezpe né pou ívání 
výrobku jak ve vnit ním, tak venkov-
ním prost edí. 

 

 

Mobilní, v dy po ruce a snadno 
pou itelný s vy e eným kabelovým systé-
mem pro snadnou p enositelnost. 

Desulfatace - probíhá pomocí impuls-
ního nabíjení, je  rozbíjí olov né krys-
taly sulfátu a tím p ispívá k prod-
lou ení  ivotnosti nabíjeného aku-
mulátoru. 

  

 

Vestav ný elektronický detektor 
zabra uje jisk ení b hem p ipojování DC 
klip  k nabíjenému akumulátoru. 

CORCEL m  ete umístit na blatník i 
kapotu vozidla díky integrovaným 
magnet m. 



Velmi d le ité bezpe nostní instrukce 
 
Nesprávné zapojení i pou ití CORCEL O-04 m  e zni it za ízení 
nebo zp sobit nebezpe né podmínky pro u ivatele. Prosím, v nujte 
zvlá tní pozornost bezpe nostním instrukcím a v em sd lením 
 Upozorn ní  a  Varování  uvedeným v této p íru ce. 

 
 
Upozorn ní! Identifikuje podmínky, je  mohou zap í i-
nit osobní zran ní nebo ztrátu  ivota. 
 
Varování Identifikuje podmínky nebo zp soby, je  
mohou po kodit nabíje ku i dal í za ízení. 
 
 

 
Toto za ízení je navr eno pro nabíjení 12V olov ných aku-
mulátor . Nepou ívejte jej k nabíjení jiných typ  baterií 
nebo za jiným ú elem. 
 
Pro sní ení rizika a po kození elektrického kabelu a zástr ky 
vytáhn te zástr ku ze zásuvky, d íve ne  odpojíte 
CORCEL O-04. 
 
Pravideln  kontrolujte CORCEL O-04, jestli nedo lo k jeho 
po kození, speciáln  pak p ívodního kabelu, zástr ky 
a zapoud ení. Pokud je nabíje ka po kozena, nesmí být 
pou ívána dokud nebude opravena. 
 
Nikdy nerozd lávejte CORCEL O-04. 
 
Baterie mohou emitovat výbu né plyny b hem normálního 
provozu baterie. Tudí  je velmi d le ité p e íst si tuto p íru ku 
a následovat instrukce stejn  jako doporu ené informace, je  
jsou uvedené na nabíjené baterii t sn  p ed tím, ne  za nete 
pou ívat nabíje ku CORCEL O-04. 
 
NIKDY neku te, zamezte jisk ení nebo ohni v nejbli  ím okolí 
baterie. 

Pouze d ti star í 8 let mohou pou ívat akumulátorovou 
nabíje ku. Poskytn te dostate né instrukce tak, aby dít  bylo 
schopno bezpe n  pou ívat akumulátorovou nabíje ku a vys-
v tlete jim,  e to není hra ka a nesmí si s ní hrát. 
 
P o u t e  d í t ,  a b y  n e z k o u  e l o  n a b í j e t 
nenabíjecí baterie z d vodu hrozícího výbuchu. 
 
NIKDY nenabíjejte zmrzlou baterii. 
 
NIKDY nenabíjejte po kozenou baterii. 
 
Nikdy neumis ujte akumulátorovou nabíje ku nad baterii, která 
je nabíjena; plyny uvol ené z baterie mohou zap í init korozi 
a po kození akoumulatorové nabíje ky. 
 
Pou ívejte komletní ochranu o í a od v . Zamezíte tak dotyku 
o í b hem práce v blízkosti baterie. 
 
Pokud kyselina z baterie p ijde do kontaktu s poko kou nebo 
oble ením, neprodlen  vymyjte posti ené místo vodou 
a mýdlem a vyhledejte leka ské o et ení. 
V p ípad ,  e se kyselina dostane do kontaktu s okem, okam it  
vypláchn te proudem vody po dobu nejmén  10minut a 
vyhledejte léka ské o et ení. 
 
Ujist te se,  e je zaji t no dobré v trání b hem nabíjení. 
 
Nikdy nenechávejte akumulátotovou nabíje ku pracovat v 
uzav eném prostoru nebo pokud je p ikrytá. 
 
P esto e CORCEL zabra uje jisk ení b hem p ipojování, stále 
doporu ujeme zapojovat a rozpojovat DC kabel se svorkami 
poté, co vyjmete AC p ívodní kabel ze zásuvky 230Vac z d -
vodu sní ení rizika vzniku jiskry. 
 
Nedostate né dodr ování t chto bezpe nostních bod  m  e mít 
za následek zran ní osoby a/nebo po kození i zni ení CORCEL 
O-04. To take m  e zp sobit ztrátu záruky na tento produkt. 



 Tato sekce popisuje hlavní rysyCORCEL O-04  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polo ka Ozna ení Popis 
1 Rukoje  Pro uchopení nebo p idr ení. 
2 napájecí kabel a zástr ka Zajistí p ipojení CORCEL ke standardní 230Vac zásuvce. 
3 TPR pro svorky Ur eno k uskladn ní svorek. (TPR=termoplastická guma) 
4 TPR pro AC zástr ku Flexibilní TPR umo í zajistit AC zástr ku k t lu CORCEL 
5 Koridor Tvar nabíje ky je uzp soben pro navíjení kabel  AC a DC. 
6 Výstupní DC kabel a svorky Slou í k p ipojení kladného a záporného pólu akumulátoru a poskytují nabíjecí proud. 

7 SNOW mód p epína  & LED indikace 

 (ON) CORCEL vstoupí do  SNOW  módu. (OFF) CORCEL je v normálním módu. 
P epína  slou í k p echodu mezi  snow  a  normal  módem. 
*Tento mód je doporu en pro AGM baterie nebo nabíjení p i teplotách pod nulou. Prosíme, dodr ujte pokyny k nabíjení 
akumulátoru, které jsou doporu eny výrobcem. 
*Tento p epína  pracuje pouze v p ípad , kdy je CORCEL nastaven v  CAR  módu nebo  MOTORCYCLE  módu, jak je 
uvedeno v polo ce 10 a 11. 

8  Fault  LED indikátor chyby 
 (ON) CORCEL dokon í zabudovanou vlastní diagnostiku a rozhoduje, zda-li je nabíje ka 
po kozena. 
 (Bliká) Akumulátor je  patný 

9  Charging  LED indikátor nabíjení  (Bliká) Probíhá nabíjení. (ON) Nabíjení ukon eno. (OFF) Nenabíjí. 

10  Car  mód LED indikátor 
*Prosíme shlédn te polo ku 7 

 (ON) SNOW mód LED svítí (ON), CORCEL dodává maximální dobíjecí proud 4A p i 14.7V 
dobíjecím nap tí. 
 (ON) SNOW mód LED nesvítí (OFF), CORCEL dodává maximální dobíjecí proud 4A p i 
14.4V dobíjecím nap tí. 

11 
MOTORCYCLE (motocyklový) LED 

mód indicator 
*Prosíme shlédn te polo ku 7 

 (ON) SNOW mód LED svítí (ON), CORCEL dodává maximální dobíjecí proud 2A p i 14.7V 
dobíjecím nap tí. 
 (ON) SNOW mód LED nesvítí(OFF), CORCEL dodává maximální dobíjecí proud 2A p i 
14.4V dobíjecím nap tí. 

12 P epína  módu "MODE" Tento p epína  p epíná mód mezi  standby ,  car  a  motorcycle . 
13 Pry ová podlo ka Bezpe n  chrání proti po krábání povrchu va eho auta i motorky. 

Vlastnosti CORCEL O-04 regenerátoru & nabíje e akumulátor  

P ední panel Zadní panel 

13 



Pr b h nabíjení CORCEL O-04 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Desulfatace: 
Desulfatace obnovuje sulfataci akumulátoru. 
 
Pozvolný start: 
Nabíjecí proud je omezen pro zji t ní stavu a vlast-
ností dobíjeného akumulátoru. 
 
Fáze nabíjení: 
Hlavní krok nabíjení poskytuje nejv t í ást z 
dodávané energie. CORCEL dodává maximální 
výstupní proud k urychlení nabíjení. 
 
Absorbce: 
Kone né nap tí je udr ováno na p vodní hodnot  a 
proud se sni uje postupn  dol . V tomto kroce 
nabíjení je akumulátor oby ejn  nabít ze 100%. 
 
Analýza: 
CORCEL testuje dobíjecí situaci nabíjeného aku-
mulátoru. 
 
Udr ování: 
Udr uje nabitý akumulátor. 

 

  . V 

  . V 

  . V 
SNOW mód  Doporu eno pro AGM baterie nebo nabíjení p i nízkých teplotách. 

NORMAL mód 

UDR OVACÍ mód Nap tí 

Proud as 

Desulfatace Pozvolný start Fáze nabíjení Absorbce Analýza Udr ování 

Rozpis LED indikace 

6 krokové nabíjení 

Popis 

 

 Stand by mód: Nabíje ka eká na nastavení od u ivatele, pou ijte p epína   Mode  k na-
stavení nabíjecího proudu. 

  Motorcycle  mód: CORCEL poskytuje max. 2A a 14.4V nabíjecího proudu a nap tí. 

  Car  mód: CORCEL poskytuje max. 4A a 14.4V nabíjecího proudu a nap tí. 

 Nabíjení ukon eno. 

  Snow  mód 1: CORCEL poskytuje max. 4A a 14.7V nabíjecího proudu a nap tí. 

  Snow  mód 2: CORCEL poskytuje max. 2A a 14.7V nabíjecího proudu a nap tí. 

  patná baterie. 

 Nabíje ka je po kozena. 

LED indikátor 



Technické specifikace: 

 

 

 

Polo ky Specifikace 
Vstupní rozsah nap tí (200~240)Vac (pro typ O-04E) 

Vstupní rozsah frekvence (47~63)Hz 

Nabíjecí nap tí 

14.7Vdc @   Snow  mód 

14.4Vdc @   Normal  mód 

13.7Vdc @   Udr ovací  mód 

Nabíjecí proud 
2A @   Motorcycle  mód 

4A @   Car  mód 

Typ akumulátoru 
4.5~135AH 12V Lead-Acid 

(Wet, MF,AGM,GEL) 

Tepelná ochrana  

Ochrana proti zám n  polarity  

Ochrana proti zkratu  

Ochrana proti jiným ne  12V akumulátor m  

Rozm ry Ø 156mm  x   75mm 

Pracovní teplota okolí 0°C ~ 40

Relativní vlhost 95% maximální nekondenzující 

Krytí proti prachu & vodot snost IP65 

Váha 0.62kg 

Rozm ry / váha balení 1ks (26 x 8.5 x 23)cm / 0.95kg 



NABÍJENÍ 12V AKUMULÁTORU 
NABÍJENÍ AKUMULÁTORU UMÍST NÉHO VE VOZIDLE 
1. Vypn te v echna elektrická za ízení, sv tla i jiné dal í 

p íslu enství, které je p ipojeno k elektrosoustav  va eho vozidla. 
Ujist te se,  e je va e vozidlo ádn  zaparkováno a zaji teno proti 
samovolnému pohybu. 

2. Umíst te nabíje ku v bezpe né vzdálenosti od lopatek ventilátoru, 
pás , emen  a dal ích sou ástí vozidla, je  mohou zp sobit 
poran ní lidí. 

3. Zjist te polaritu na akumulárotu, KLADNÝ PÓL má koncovku 
(POS, P, +) a ZÁPORNÝ PÓL má koncovku (NEG, N,  ). 

4. Zkontrolujte, který pól akumulátoru je uzemn n (spojen s konstrukcí 
vozidla). Zvykem bývá uzemn ní záporným pólem. 

5. V p ípad  uzemn ní záporným pólem p ipojte KLADNOU 
( ERVENOU) svorku nabíje ky ke KLADNÉMU (POS, P, +) 
NEUZEMN NÉMU kolíku akumulátoru a a  poté zapojte 
ZÁPORNOU( ERNOU) svorku k  elezné konstrukci nebo k bloku 
motoru vzdáleného od akumulátoru. Nezapojujte svorku na 
karburátor, hadici s pohonnými hmotami nebo na plechové ásti 
vozidla. 

6. V p ípad  uzemn ní kladným pólem p ipojte ZÁPORNOU
( ERNOU)  svorku nabíje ky ke ZÁPORNÉMU (NEG, N, -) 
NEUZEMN NÉMU kolíku akumulátoru a a  poté zapojte 
KLADNOU ( ERVENOU) svorku k silné  elezné konstrukci nebo 
k bloku motoru vzdáleného od akumulátoru. Nezapojujte svorku 
na karburátor, hadici s pohonnými hmotami nebo na plechové 
ásti vozidla. 

7. Zapojte CORCEL AC napájecí kabel do standardní AC zásuvky. 
V echny LEDky pak budou sekven n  rotovat. 

8. Pou ijte p epína   Mode  k nastavení maximálního nabíjecího 
proudu ( Car  a  Motorcycle  mód). 

9. Pou ijte  Snow  mód k nastavení správného nap tí p i nabíjení. 
10.  Charging  LED nyní bude blikat, co  znamená,  e nabíjení za alo. 
11. Jakmile je akumulátor ve vozidle pln  nabit ( dioda  Charging  svítí 

trvale), odpojte AC kabel, odejm te svorku z vozidlové konstrukce 
a a  poté odejm te svorku z vývodu akumulátoru. 

12. CORCEL rozpozná aktuální nap tí akumulátoru a dobíjí akumulátor 
pravideln  a automaticky. Je-li to pot ebné, m  e být p ipojen 
k akumulátoru i n kolik m síc  (nap íklad b hem zimního období). 

 
NABÍJENÍ AKUMULÁTORU UMÍST NÉHO MIMO 
VOZIDLO 
 

1. Zjist te polaritu na akumulárotu, KLADNÝ PÓL má koncovku 
(POS, P, +) a ZÁPORNÝ PÓL má koncovku (NEG, N,  ). 

2. P ipojte KLADNOU ( ERVENOU) nabíjecí svorku ke 
KLADNÉMU (POS, P, +) kolíku akumulátoru. 

3. P ipojte ZÁPORNOU ( ERNOU) nabíjecí svorku k ZÁPORNÉMU 
(NEG, N, -) kolíku akumulátoru. 

4. Zasu te zastr ku AC p ívodního kabelu do standardní zásuvky 
230VAC. V echny LEDky za nou sekven n  rotovat. 

5. Pou ijte  Mode  p epína  k nastavení vhodného nabíjecího proudu 
( Car  nebo  Motorcycle  mód) 

6. Pou ijte  Snow  mód k nastavení správného napájecího nap tí. 
7.  Charging  LEDka nyní bude blikat, co  znamená,  e probíhá 

nabíjení. 
8. Jakmile je akumulátor z vozidla pln  nabit (  Charging  LEDka svítí 

a nebliká), vypojte AC p ívodní kabel ze zásuvky 230Vac a odpojte 
svorky z akumulátorových vývod . 

9. CORCEL rozpozná aktuální nap tí akumulátoru a dobíjí akumulátor 
pravideln  a automaticky. Je-li to pot ebné, m  e být p ipojen k 
akumulátoru i n kolik m síc  (nap íklad b hem zimního období). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E ENÍ PROBLÉM  
 
Tato sekce vám pom  e identifikovat zdroj nej ast j ích chyb 
a problém , které se mohou vyskytnout s CORCEL O-04 
regenerátorem a nabíje em akumulátor . Pokud máte problém s 
nabíje kou, prosím, shlédn te tuto sekci p ed tím, ne  kontaktu-
jete autorizovaného prodejce nebo servisní místo. 
 

 

ZÁRUKA A SERVIS 
 
CORCEL garantuje záruku 2 roky od data zakoupení. 
Záruka se vztahuje pouze na materiálové a výrobní vady, nikoliv 
na opot ebování pou íváním nebo zni ené ásti jako jsou 
p epína e nebo kabely. Pokud byl tento produkt vystavován 
nevhodnému nebo nep im enému pou ívání, hrubému 
zacházení i zásah m, nenoste jej k autorizovanému prodejci i 
servisnímu centru, uplatn ní záruky nebude pova ováno za 
platné. 
 
Je povinností kupujícího poslat produkt spolu s nákupním dok-
ladem výrobci i prodejci na náklady kupujícího. Garance je pro 
prvotního kupujícího a tato omezená záruka je nep enosná. 
 

Vlastnost Mo ná p í ina a e ení 
Neprobíhá postupné rotování 
LEDek,  j akmile zapoj ím 
CORCEL do elektrické sít  
230Vac. 

Není nap tí v elektrické síti 
nebo je nap tí p íli  nízké 
hodnoty. 
Ujist te se, zda-li je nap tí v 
zásuvce. 

 Charging  LEDka nesvítí 
 CAR  nebo  Motorcycle  
LEDka svítí 

DC výstup je zkratován, 
p epólován nebo DC svorky 
nejsou dob e p ipojeny nebo 
mate jiný ne  12V akumulátor 
P ekontrolujte akumulátor, zda 
je 12V a polaritu p ipojených 
svorek. Sejm te svorky z aku-
mulátoru a opravte chybu, pak 
zkuste znovu. 

Po stisku  Snow  nebo  Mode  
p epína e nabíje ka nereaguje. 

Stisk a uvoln ní p epína e je 
p íli  rychlé. 
Stla te a dr te tla ítko 
p epína e minimáln  0.2s a pak 
uvoln te. 

 Fault  LEDka bliká Akumulátor má velmi nízkou 
hodnotu nap tí nebo je  patný. 
Prosím, dobijte jej znovu a 
pokud se situace opakuje, zna-
mená to,  e baterie je  patná. 
Prosím, vym te  patný aku-
mulátor za nový. 

Vlastnost Mo ná p í ina a e ení 
Neprobíhá postupné rotování 
LEDek,  j akmile zapoj ím 
CORCEL do elektrické sít  
230Vac. 

Není nap tí v elektrické síti 
nebo je nap tí p íli  nízké 
hodnoty. 
Ujist te se, zda-li je nap tí v 
zásuvce. 

 Charging  LEDka nesvítí 
 CAR  nebo  Motorcycle  
LEDka svítí 

DC výstup je zkratován, 
p epólován nebo DC svorky 
nejsou dob e p ipojeny nebo 
mate jiný ne  12V akumulátor 
P ekontrolujte akumulátor, zda 
je 12V a polaritu p ipojených 
svorek. Sejm te svorky z aku-
mulátoru a opravte chybu, pak 
zkuste znovu. 

Po stisku  Snow  nebo  Mode  
p epína e nabíje ka nereaguje. 

Stisk a uvoln ní p epína e je 
p íli  rychlé. 
Stla te a dr te tla ítko 
p epína e minimáln  0.2s a pak 
uvoln te. 

 Fault  LEDka bliká Akumulátor má velmi nízkou 
hodnotu nap tí nebo je  patný. 
Prosím, dobijte jej znovu a 
pokud se situace opakuje, zna-
mená to,  e baterie je  patná. 
Prosím, vym te  patný aku-
mulátor za nový. 


