
 

 

INSTRUKCE K OBSLUZE – MĚNIČ NAPĚTÍ 
Tento návod pojednává o základních bodech, se kterými se musí kupující ve vlastním zájmu seznámit. 

K čemu slouží měnič napětí? 

Měniče slouží k tomu, že ze stejnosměrného napětí 12 či 24V přemění na 230V střídavého napětí. Je vhodný 

na všechna místa, kde nemáte možnost použít napětí 230 V z distribuční sítě. Připojení měniče je možné 

provést buď z autozapalovače, nebo akumulátorové baterie. 

Bezpečnost především. 

Je nutné brát ohled na skutečnost, že na výstupu měniče je stejné napětí jako v běžné zásuvce! Jakákoliv 

nezkušená manipulace s měničem, může způsobit úraz elektrickým proudem či požár apod. Zacházet s 

měničem, může osoba pouze seznámena s tímto návodem. Při jakýchkoliv pochybnostech nebo 

nejasnostech doporučujeme konzultovat připojení či manipulaci s kvalifikovaným elektrikářem. 

Před použitím zkontrolujte specifikace 

Vstupní napětí: Můžete použít baterii o nominálním napětí 12V (př. osobní automobil) nebo 24V (př. 

nákladní vůz, autobus, aj.) stejnosměrného napětí. Tento údaj zkontrolujte na Vašem akumulátoru. V autě 

lze napojit přes zapalovač a to o napětí 12V či 24V. Zakoupení výrobku podřiďte zdroji, který budete používat. 

Výstupní napětí: Napětí, které bude produkovat vestavěná zásuvka ve vašem měniči, tedy 230V. Naše 

měniče mají také USB port, který má výstupní stejnosměrné napětí 5V. 

Výkon (kontinuální): Maximální výkon, který můžete odebírat delší dobu. 

Okamžitý výkon (impulz): Možnost odebírat několik stovek milisekund. (např. v době spouštění 

elektrického zařízení.) 

Před koupí měniče bylo ve Vašem nejlepším zájmu spočítat celkový příkon všech spotřebičů, které budete 

chtít napájet. Každým přetížením zkracujete životnost měniče. U spotřebičů, které používají spínavé napájecí 

zdroje (PC, notebooky, nabíječky), je vhodné koupit měnič s dvojnásobným výkonem, než je příkon u 

spotřebičů. 

Například: Celkový příkon mých spotřebičů, které budu využívat je 400W. Vyloučím, zdali budu používat spínavé 

napájení, proto pořídím 500W. 

 

Návod k připojení měniče akumulátoru. 

Je důležité správně připojit kladný a záporný pól baterie na kladný a záporný pól měniče. Před připojením 

měniče přes autozapalovač je nutné tuto kontrolu provést také. Naše měniče jsou dodávány s dvěma druhy 

kabelů: kabelem ukončeným auto konektorem (do zapalovače v autě) a kabelem ukončeným montážními 

očky pro napojení na akumulátory. 



 

 

Dají se použít různé olověné baterie, nejčastěji se používají bezúdržbové nebo autobaterie. Z těchto dvou je 

zdatnější baterie bezúdržbová, mnohem méně podléhá opotřebení. Autobaterie mají sice výhodu nízké ceny 

na druhou stranu, když jsou používány jako zálohovací baterie, tak dříve podléhají zkáze a nemají ochranu 

proti hlubokému podbití. 

Především pokud chcete používat baterii v uzavřeném prostoru (př. v chatě), jsou nejvhodnější baterie VRLA, 

které máme také v nabídce. Ty totiž na rozdíl od běžného olověného akumulátoru nevypouští nebezpečný 

třaskavý vodík. Dále neobsahuje nebezpečný elektrolyt tvořený kyselinou. A mají i další výhody, které se 

můžete dočíst u specifikace VRLA baterií. 

Likvidace, bezpečnost 

Akumulátor není vhodný pro děti a pro osoby, které se neseznámili s tímto návodem. Nevystavujte vysokým 

či nízkým teplotám. Aby nedošlo k požáru nebo popálení, nepokoušejte se zařízení rozebírat, rozbíjet nebo 

do něj jinak zasahovat, nevystavujte ji ohni ani ji nenořte do vody. 

Elektronika a akumulátory nesmí být likvidovány s běžným domovním odpadem. Za účelem jejich 

správné likvidace nebo recyklace, je odevzdejte na veřejném sběrném místě. Nebo při 

pravidelných svozech.  

Záruka 

Na elektroniku se vztahuje záruka 24 měsíců. Pokud není uvedeno v popisu zboží jinak, 

 

Dovozce:  YEScom s.r.o. 

 


