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Technické údaje

Číslo modelu 2005

Vstupní napětí USB-C, 5 V DC – 25 V DC, 3 A DC / 60 W max.

Výstupní napětí 12 V DC, min. 3 V DC, 20 A / 240 W max.

Výstup USB-A 5 V DC, 2,4 A DC / 12 W max.

Výstup USB-C
5 V DC, 9 V DC, 12 V DC, 15 V DC, 20 V DC, 3 A DC /  
60 W max.

Teplota prostředí při provozu -20 °C až +50 °C, -4 °F až 122 °F

Typy akumulátorů 12V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL, LiFePO4

Kapacita akumulátoru 10 Ah – 130 Ah

Stupeň krytí IP54

Čistá hmotnost (jednotka bez kabelů) 1,4 kg, 3 libry

Rozměry (D x Š x V) 248 x 98 x 78 mm, 9,8 x 3,9 x 3,1 palce

Záruka 2 roky

VNITŘNÍ AKUMULÁTOR
Kapacita akumulátoru 66 Wh

Chemický princip článku Polymerní lithium-iontový 

Typ článku Měkký obal

Teplota vybíjení -20 °C až +50 °C, -4 °F až 122 °F

Teplota nabíjení 0 °C až +45 °C, 32 °F až 113 °F

Skladovatelnost 1 rok 

Životnost 300 cyklů, 80 %

NAPÁJECÍ ADAPTÉR
Vstupní napětí 100–240 V AC, 50–60 Hz

Výstupní napětí USB-C, 5 V DC – 20 V DC, 3 A DC, 60 W max.

Typ zástrčky
Zástrčka pro síť se střídavým proudem vyhovující 
různým světovým oblastem

Délka kabelu 1,0 m, 39 palců

Typ kabelu USB-C

Omezená záruka
Společnost CTEK poskytuje prvnímu kupujícímu produktu omezenou záruku. Délka trvání omezené 
záruky se liší podle konkrétního produktu. Omezená záruka je nepřenosná. Záruka se vztahuje 
na výrobní vady a vady materiálu. Záruka se nevztahuje na produkty, se kterými uživatel nedbale 
zacházel nebo které byly opravovány mimo síť autorizovaných zástupců společnosti CTEK. 
Společnost CTEK neposkytuje jinou než tuto omezenou záruku a neodpovídá za náklady nad  
rámec výše uvedeného, tj. ani za následné škody. Společnost CTEK dále není vázána jinou  
zárukou než touto.

Verze
Změny týkající se výrobku mohou mít za následek změny v údržbových pracích. Popisy a specifikace 
obsažené v této příručce byly platné v okamžiku jejího tisku. Abyste zajistili úplnost a aktuálnost 
pokynů pro údržbu, vždy čtěte příručku zveřejněnou na našich webových stránkách.
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Bezpečnost
• Zabraňte kontaktu výrobku s jakoukoli kapalinou. 
• Neponechávejte výrobek na dešti nebo v blízkosti zdrojů vlhkosti. 
• Chraňte výrobek před pádem do vody. Dojde-li ke kontaktu vnitřních součástí výrobku s 

vodou, může dojít k chemickému rozkladu, který může vést ke vznícení výrobku a případně  
k výbuchu.

• Nikdy nepoužívejte ani nenabíjejte deformované, netěsnící nebo poškozené výrobky. Pokud 
váš výrobek vypadá neobvykle, požádejte o pomoc technickou podporu nebo autorizovaného 
prodejce společnosti CTEK.

• Nikdy do výrobku nevkládejte baterii, ani ji z něho nevyjímejte.
• Výrobek lze používat při teplotách mezi -20 a +50 °C. Používání výrobku při teplotách 

převyšujících 50 °C může vést k požáru nebo výbuchu. Používání výrobku při teplotách nižších 
než -20 °C výrazně sníží výkonnost výrobku. Před použitím nechejte výrobek dosáhnout 
běžné provozní teploty.

• Nepoužívejte výrobek v prostředí se silným elektrostatickým nebo elektromagnetickým 
polem. V opačném případě by systém řízení výrobku mohl selhat a způsobit při používání 
vážnou nehodu.

• Produkt nikdy žádným způsobem nerozebírejte ani do něj nevytvářejte otvory. V opačném 
případě může dojít k prosakování, vznícení nebo výbuchu.

• Elektrolyty ve výrobku jsou vysoce korozivní. Pokud se elektrolyty dostanou do styku s 
pokožkou nebo očima, okamžitě opláchněte zasažené místo proudem čisté vody a ihned 
vyhledejte lékaře.

• Nepoužívejte výrobek, pokud byl vystaven silnému nárazu nebo byl ve vozidle při dopravní 
nehodě.

• Pokud výrobek během používání spadne do vody, okamžitě ho vytáhněte a položte na 
bezpečné a otevřené místo. Udržujte od něj bezpečnou vzdálenost, dokud zcela nevyschne. 
Takový výrobek už nikdy znovu nepoužívejte a řádně ho zlikvidujte. 

• Výrobek nezahřívejte. Jakýkoli požár výrobku uhaste pomocí vody nebo vodního hasicího 
přístroje. Dodržujte zásady osobní bezpečnosti.

• Nevkládejte výrobek do mikrovlnné trouby nebo do nádoby pod tlakem.
• Nepokládejte na výrobek těžké předměty.
• Nepropojujte navzájem kladné a záporné póly výrobku. Jakékoli neobvyklé nabíjení výrobku 

může způsobit přehřátí, výbuch nebo požár.
• Nevystavujte výrobek dlouhodobě přímému slunečnímu světlu, mohlo by dojít k jeho 

poškození. Chcete-li produkt ponechat ve vozidle, uložte ho do kufru.
• Vždy používejte nabíjecí kabel schválený společností CTEK. Společnost CTEK nenese žádnou 

odpovědnost, pokud je výrobek nabíjen pomocí kabelu neschváleného společností CTEK.
• Během nabíjení nikdy nenechávejte výrobek bez dozoru. 
• Nenabíjejte výrobek v blízkosti ohně, jiných zdrojů tepla nebo hořlavých materiálů nebo na 

hořlavých površích, jako je koberec nebo dřevo.
• Nenabíjejte výrobek ihned po dlouhém velkém zatížení, protože teplota výrobku může být 

příliš vysoká. 
• Nenabíjejte výrobek, dokud nezchladne na teplotu blízkou pokojové teplotě. Výrobek nemusí 

být možné nabíjet při teplotách mimo rozmezí 0 až 45 °C. Ideální teplota pro nabíjení je  
22 až 28 °C.

• Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a domácích zvířat.
• Pokud se zobrazí upozornění na nízký stav nabití, nabijte výrobek pro dlouhodobé skladování.
• Nenechávejte výrobek v blízkosti zdrojů tepla, jako je pec nebo topení. 
• Nenechávejte výrobek za horkých dnů uvnitř vozidla.
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• Udržujte výrobek v suchu. Nikdy produkt nepouštějte do vody.
• Udržujte výrobek v dostatečné vzdálenosti od kovových předmětů, jako jsou brýle, hodinky, 

šperky a spony do vlasů.
• Nikdy nepřepravujte výrobek nabitý na více než 30 %.
• Výrobek likvidujte ve zvláštních recyklačních obalech až po úplném vybití. 
• Výrobek nevyhazujte do nádob na běžný odpad. Důsledně dodržujte místní předpisy týkající 

se likvidace a recyklace výrobku.
• Pokud výrobek nelze po nadměrném vybití zapnout, okamžitě ho zlikvidujte.
• Nabíječka je určena pouze k nabíjení akumulátorů, které jsou v souladu s technickou 

specifikací. Nepoužívejte nabíječku pro jiné účely.
• Vždy dodržujte uživatelská a bezpečnostní doporučení výrobců akumulátorů.
• Nikdy se nepokoušejte nabíjet jednorázové akumulátory.
• Při nabíjení nikdy nepokládejte nabíječku na nabíjený akumulátor, ani ji nezakrývejte.
• Nikdy nenabíjejte zmrzlý či poškozený akumulátor.
• Nikdy nepoužívejte nabíječku s poškozenými kabely. Zajistěte, aby nedošlo k poškození 

kabelů horkými povrchy, ostrými hranami nebo jiným způsobem.
• Nikdy neumisťujte do okolí výrobek chlazený ventilátorem, který by mohl do ventilátoru nasát 

prach, nečistoty apod.
• Poškozený kabel musí být vyměněn zástupcem společnosti CTEK za originální díl dodaný 

společností CTEK. Výměnu odnímatelného kabelu může uživatel provést výměnou za 
originální díl dodaný společností CTEK.

• Nikdy prodlužujte kabel nabíječky nad celkovou délku překračující 5,0 m. Používejte pouze 
originální díly dodané společností CTEK.

• Prodloužení výstupního kabelu může vést k elektromagnetickému rušení.
• Připojení k síťovému napájení musí být v souladu s platnými národními předpisy pro 

elektrické instalace.
• Nabíječky s uzemněnou síťovou zástrčkou musí být připojeny pouze k uzemněné zásuvce.
• Během nabíjení mohou olověné akumulátory uvolňovat výbušné plyny. Zabraňte jiskření  

v blízkosti akumulátoru. Zajistěte dobré větrání.
• Nabíječky s třídou IP nižší než IPX4 jsou určeny pro použití v interiéru. Viz technická 

specifikace. Nevystavujte dešti ani sněhu.
• Připojte nabíječku ke kladnému pólu akumulátoru a až následně k zápornému pólu. Poté 

připojte nabíječku k síťovému napájení.
• U akumulátorů namontovaných uvnitř vozidla připojte nabíječku ke kladnému pólu 

akumulátoru a až následně k podvozku vozidla v místě vzdáleném od palivového potrubí.  
Poté připojte nabíječku k síťovému napájení.

• Odpojte nabíječku od síťového napájení. Následně odpojte od záporného pólu (podvozek 
vozidla) a až poté od kladného pólu.

• Během nabíjení nenechávejte žádný akumulátor delší dobu bez dozoru. Pokud dojde k výskytu 
jakékoli poruchy, odpojte nabíječku ručně.

• (IEC 7.12 ed.5) Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) se sníženými 
fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či osobami s nedostatkem patřičných 
zkušeností a znalostí, pakliže nejsou pod dohledem nebo nejsou náležitě poučeny o používání 
tohoto zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby 
se zajistilo, že si se zařízením nebudou hrát.  
(EN 7.12) Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, 
smyslovými nebo mentálními schopnostmi či osobami s nedostatkem patřičných zkušeností 
a znalostí, pakliže jsou pod dohledem nebo jsou náležitě poučeny o používání tohoto zařízení 
bezpečným způsobem a pakliže chápou hrozící rizika. Děti si s tímto zařízením nesmí hrát. 
Čištění ani uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
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