
 

 

NÁVOD PRE POUŽITIE A OBSLUHU MENIČE NAPÄTIA 
Tento návod pojednáva o základných bodoch, s ktorými sa musí kupujúci vo vlastnom záujme oboznámiť. 

Na čo slúži menič napätia? 

Meniča slúži na to, že zo jednosmerného napätia 12 či 24V premení na 230V striedavého napätia. Je vhodný 

na všetky miesta, kde nemáte možnosť použiť napätie 230 V z distribučnej siete. Pripojenie meniča je možné 

vykonať buď z autozapaľovača, alebo akumulátorové batérie. 

Bezpečnosť predovšetkým. 

Je nutné brať ohľad na skutočnosť, že na výstupe meniča je rovnaké napätie ako v bežnej zásuvke! Akákoľvek 

neskúsená manipulácia s meničom, môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom či požiar a pod. Zaobchádzať s 

meničom, môže osoba iba oboznámená s týmto návodom. Pri akýchkoľvek pochybnostiach alebo 

nejasnostiach odporúčame konzultovať pripojenie či manipuláciu s kvalifikovaným elektrikárom. 

Pred použitím skontrolujte špecifikácie 

Vstupné napätie: Môžete použiť batériu o nominálnom napätí 12V (osobný automobil) alebo 24V (nákladné 

vozidlo, autobus, a iné) jednosmerného napätia. Tento údaj skontrolujte na Vašom akumulátoru. V aute je 

možné napojiť cez zapaľovač a to o napätí 12V alebo 24V. Zakúpenia výrobku podriaďte zdroju, ktorý budete 

používať. 

Výstupné napätie: Napätie, ktoré bude produkovať vstavaná zásuvka vo vašom meničmi, teda 230V. Naše 

meniče majú tiež USB port, ktorý má výstupné jednosmerné napätie 5V. 

Výkon (kontinuálny): Maximálny výkon, ktorý môžete odoberať dlhší čas. 

Okamžitý výkon (impulz): Možnosť odoberať niekoľko stoviek milisekúnd. (Napr. V čase spúšťania 

elektrického zariadenia.) 

Pred kúpou meniča bolo vo Vašom najlepšom záujme spočítať celkový príkon všetkých spotrebičov, ktoré 

budete chcieť napájať. Každým preťažením skracujete životnosť meniča. Pri spotrebičoch, ktoré používajú 

špinavé napájacie zdroje (PC, notebooky, nabíjačky), je vhodné kúpiť menič s dvojnásobným výkonom, než 

je príkon u spotrebičov. 

 

Napríklad: Celkový príkon mojich spotrebičov, ktoré budem využívať je 400W. Vylúčim, či budem používať špinavo 

napájanie, preto kúpim 500W.  



 

 

Návod na pripojenie meniča akumulátora. 

Je dôležité správne pripojiť kladný a záporný pól batérie na kladný a záporný pól meniča. Pred pripojením 

meniča cez autozapaľovač je nutné túto kontrolu vykonať tiež. Naše meniče sú dodávané s dvoma druhmi 

káblov: káblovou auto konektorom (do zapaľovača v aute) a káblom ukončeným montážnymi očkami pre 

napojenie na akumulátory. 

Dajú sa použiť rôzne olovené batérie, najčastejšie sa používajú bez údržbové alebo autobatérie. Z týchto 

dvoch je zdatnejší batéria bez údržbová, oveľa menej podlieha opotrebovaniu. Autobatérie majú síce výhodu 

nízke ceny na druhú stranu, keď sú používané ako zálohovacie batérie, tak skôr podliehajú skaze a nemajú 

ochranu proti hlbokému podbitie. 

Predovšetkým ak chcete používať batériu v uzavretom priestore, sú najvhodnejšie batérie VRLA, ktoré máme 

tiež v ponuke. Tie totiž na rozdiel od bežného oloveného akumulátora nevypúšťa nebezpečný výbušný vodík. 

Ďalej neobsahuje nebezpečný elektrolyt tvorený kyselinou. A majú aj ďalšie výhody, ktoré sa môžete dočítať 

u špecifikácie VRLA batérií. 

Likvidácia, bezpečnosť 

Akumulátor nie je vhodný pre deti a pre osoby, ktoré sa nezoznámili s týmto návodom. Nevystavujte 

vysokým či nízkym teplotám. Aby nedošlo k požiaru alebo popálenia, nepokúšajte sa zariadenie rozoberať, 

rozbíjať alebo doň inak zasahovať, nevystavujte ju ohňu ani ju neponárajte do vody. 

Elektronika a akumulátory nesmú byť likvidované s domovým odpadom. Za účelom ich správnej 

likvidácie alebo recyklácie, je odovzdajte na verejnom zbernom mieste. Alebo pri pravidelných 

zvoze. 

Záruka 

Na elektroniku sa vzťahuje záruka 24 mesiacov. Pokiaľ nie je uvedené v popise tovaru inak. 

 

Dovozca: YEScom s.r.o., Česká republika 

 


