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INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Ta instrukcja zawiera wytyczne dotyczące eksploatacji urządzenia oraz środki 
ostrożności, których należy przestrzegać dla własnego bezpieczeństwa.
Przed użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi 
i zachować ją do późniejszego użytkowania.
To urządzenie powinno być stosowane tylko do ładowania i/ lub rozruchui/ 
lub zasilania w granicach podanych na urządzeniu oraz w instrukcji obsługi. 
Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa. W przypadku niewłaściwego 
lub niebezpiecznego użycia produktu, producent nie może zostać pociągnięty 
do odpowiedzialności.
Osoby dorosłe (włącznie z dziećmi od 8 roku życia), których zdolności fizyczne, 
czuciowe i umysłowe są niewystarczające dla prawidłowego obsługiwania 
urządzenia muszą być nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich 
bezpieczeństwo oraz należy im wcześniej udzielić odpowiednich instrukcji 
obsługi urządzenia zgodnych z bezpieczeństwem bez ryzyka zagrożenia. 
Dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. Dzieciom bez nadzoru 
dorosłego zabrania się wszelkich napraw, czyszczenia, bądź regulacji 
urządzenia.
Nie używać do ładowania baterii jednorazowych.
Tryb automatyczny i ograniczenia użytkowania wyjaśnione są w poniższej 
istrukcji obsługi.
Ryzyko wybuchu i pożaru!
Podczas ładowania bateria akumulatora może wydzielać gazy wybuchowe. 
•  Podczas ładowania, akumulator musi być umieszczony w dobrze 

wentylowanym pomieszczeniu.
• Należy unikać ognia i iskier. Zakaz palenia!
Podłączanie / odłączanie
•  Odłącz zasilanie przed podłączeniem/odłączeniem urządzenia do/od 

akumulatora,
•  Zacisk akumumulatora który nie jest podłączony do ramy pojazdu musi 

zostać podłączony jako pierwszy.  Drugie połączenie musi być wykonane 
na ramie podwozia z dala od akumulatora oraz przewodu paliwowego. 
Ładowarka musi być podłączona do sieci zasilającej.

•  Po naładowaniu, należy odłączyć ładowarkę od sieci zasilającej oraz 
zdjąć zaciski zachowując daną kolejność: najpierw zdjąć zacisk z ramy 
podwozia, a następnie z akumulatora.

Podłączanie:
• Urządzenie klasy II
•  Podłączenie do sieci elektrycznej musi być wykonane zgodnie z krajowymi 

przepisami dotyczącymi instalacji.
Konserwacja:
•  Jeżeli kabel power supply jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez 

producenta, przedstawiciela serwisowego, bądź osobę wykwalifikowaną.
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Przepisy prawne
• Urządzenie zgodne jest z Dyrektywą Europejską.
• Certyfikat zgodności jest dostępny na naszej stronie internetowej.

• Znak zgodności EAC (Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej)

Sprzedaż:
•  Produkt ten należy oddać do odpowiedniego zakładu utylizacji odpadów. 

Nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.

OPIS OGÓLNY

Państwa Gysflash został specjalnie zaprojektowany, aby ładować większość akumulatorów ołowiowych z lub bez konserwacji, powszechnie 
używanych w samochodach i wielu innych pojazdach. Mogą to być baterie różnych typów, np. ŻEL (elektrolit żelowany), AGM (elektrolit 
impregnowany), WET (mokry), bezobsługowy, CA (wapń)...

Gysflash 6.24 doskonale nadaje się do ładowania:
- akumulatorów 6V (3 ogniwa 2V) od 1,2Ah do 125Ah i do 170Ah w celu podtrzymania baterii,
- akumulatorów 12V (6 ogniw 2V) od 1,2Ah do 125Ah i do 170Ah w celu podtrzymania baterii,
- akumulatorów 24V (12 ogniw 2V) od 15Ah do 100Ah i do 140Ah w celu podtrzymania baterii.

URUCHOMIENIE

1. Podłączyć ładowarkę do akumulatora.
2. Podłączyć ładowarkę do gniazdka sieciowego (sieć jednofazowa 220 - 240 Vac 50-60Hz). 

3. Wybrać tryb za pomocą przycisku . Po około pięciu sekundach, ładowanie rozpocznie się automatycznie.
4. Podczas ładowania, urządzenie wskazuje postęp ładowania. Gdy miga kontrolka , akumulator jest gotowy do uruchomienia 
silnika. A gdy kontrolka  pozostaje zapalona, bateria jest w pełni naładowana.
5.  Ładowanie może zostać przerwane w dowolnym momencie, poprzez odłączenie wtyczki zasilania lub poprzez naciśnięcie przycisku 

.

6. Po zakończeniu procesu ładowania, odłączyć ładowarkę od sieci zasilania, a następnie usunąć połączenia akumulatora.

TRYBY ŁADOWANIA

• Opis metod i opcji:
Tryb ŁADOWANIA 6V (7.3V/6A) :
Tryb ten przeznaczony jest do ładowania i konserwacji akumulatorów ołowiowych 6V. Automatyczny cykl ładowania 
w siedmiu krokach.

Tryb ŁADOWANIA 12V (14.4V/6A) :
Tryb ten przeznaczony jest do ładowania i konserwacji akumulatorów ołowiowych 12V. Automatyczny cykl 
ładowania w siedmiu krokach.

Opcja «Mały akumulator» (0.8A) :
Opcja ograniczenia prądu ładowania do 0,8A w celu utrzymania małych akumaltorów podczas ładowania. 
Opcja tą należy aktywować, gdy ładowany akumulator ma pojemność nominalną mniejszą niż 15Ah.
Opcja «mały akumulator» jest dostępna tylko dla trybów ŁADOWANIA 6V i 12V.

Tryb ŁADOWANIA 24V (28.8V/4A) : 
Tryb przeznaczony jest do ładowania i konserwacji akumulatorów ołowiowych 24V. Automatyczny cykl ładowania w 
siedmiu krokach.

• Krzywa obciążenia :
GYSFLASH 6.24 wykorzystuje krzywą obciążenia rozwiniętą w siedmiu krokach co zapewnia optymalną wydajność baterii.
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Analiza Przywracanie Test Odsiarczanie Ładowanie Pochłanianie Ładowanie 
podtrzymujące
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Max 12h<1s Max 5h <1s Max 20h Max 8h No limit

Etap 1  : Analiza
Analiza stanu akumulatora (poziom naładowania baterii, odwrotna 
polaryzacja, podłączona słaba bateria ...)

Etap 5  : Ładowanie (   6A-0.8A* /  4A)
Szybkie ładowanie na maksymalnej mocy prądu, pozwalające 
osiągnąć 80% naładowania.

Etap 2  : Przywracanie (   3A-0.5A* /  2A)
Algorytm odzyskiwania uszkodzonych elementów z powodu 
głębokiego rozładowania.

Etap 6  : Pochłanianie (  7.3V /  14.6V /  29.2V)
Ładowanie o stałej mocy, aby poziom naładowania osiągnął 
100%.

Etap 3  : Test
Test zasiarczonej baterii.

Etap 7  : Ładowanie podtrzymujące 
(  6.7V /  13.6V /  27.2V)
Utrzymanie poziomu naładowania akumulatora do maksimum.

Etap 4  : Odsiarczanie (  7.9V /  15.8V /  31.6V)
Algorytm odsiarczania baterii.

* z opcją «małej baterii»

• Przewidywany czas 
ładowania

  

Pojemność baterii 2Ah 8Ah 15Ah 20Ah 50Ah 125Ah 20Ah 50Ah 70Ah

Czas ładowania 20% >>> 80% 2h 6h 11h 3h 6h 14h 3h30 9h 12h

• Zabezpieczenia :
GYSFLASH 6.24 posiada zestaw urządzeń chroniących przed zwarciem i odwróceniem polaryzacji. Posiada on sys-
tem, który zapobiega wytwarzaniu się iskier podczas podłączania ładowarki do akumulatora. Ładowarka ta posiada 
podwójną izolację i jest kompatybilna z elektroniką w pojazdach.

GYSFLASH 6.24 wyposażony jest w zintegrowany czujnik temperatury, który umożliwia mu dostosowanie jej do prądu ładowania w 
zależności od temperatury otoczenia, aby zapobiec przegrzaniu się wewnętrznych układów elektronicznych.
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BŁĘDY, PRZYCZYNY, ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW

Błędy Przyczyny Rozwiązania

1 Kontrolka  mruga.

• Odwrócona polaryzacja (biegunowość)
• Zbyt wysokie napięcie akumulatora
• Zwarcie na zaciskach

• Należy sprawdzić czy zaciski są poprawnie 
podłączone.  
• Należy sprawdzić, czy wybrany tryb odpowiada 
napięciu znamionowemu akumulatora.

2 Kontrolka  jest zapalona.
Nie udało się naładować baterii, bateria 
nieodzyskiwalna.

Wymienić baterię i nacisnąć przycisk  w celu 
wznowienia ładowania.

3
Kontrolka  pozostaje zapalona, nawet 

po naciśnięciu przycisku .

Błąd termiczny.
Zbyt wysoka temperatura otoczenia (>50°C),  
należy przewietrzyć pomieszczenie i pozostawić 
ładowarkę do ostygnięcia.

4 Kontrolka  mruga. Ładowarka w trybie czuwania. Nacisnąć przycisk lub podłączyć akumulator w 
celu wyłączenia trybu czuwania.

5 Kontrolka  pozostaje zapalona.

Przerwanie ładowania poprzez 

naciśnięcie guzika .

Ponownie nacisnąć przycisk  w celu 
rozpoczęcia ładowania.
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tento návod k obsluze obsahuje pokyny o různých funkcích zařízení a 
bezpečnostní opatření. 
Předtím, než zapnete zařízení poprvé, přečtete si pozorně návod k obsluze. 
Uschovejte si tento návod k obsluze pro vyřešení budoucích otázek.
Přístroj je určen výlučně pro nabijecí postupy uvedené na výkonovém štítku 
nebo v tomto návodu. Bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní pokyny. Výrobce 
neručí za nedostatečné či nebezpečné použivání.
Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let a výše a osoby se sníženými 
fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných 
zkušeností a znalostí, pokud je zajištěn jejich dohled nebo jim byly poskytnuty 
pokyny ohledně používání přístroje bezpečným způsobem a pokud rozumí s 
tím spojeným rizikům. Nedovolte dětem hrát si se zařízením. Čištění a údržbu 
nelze být prováděné dětmi bez dohledu.
Nepoužívejte nikdy zařízení pro baterie neumožňující nabíjení.
Režim automatického provozu jako omezení použití jsou uvedené v tomto 
návodu.

Nebezpečí požáru a výbuchu
Během nabíjení by olověné baterie mohly vydávat výbušné plyny.

• Během nabíjení musí být akumulátor umístěn na dobře větraném místě.

• Zamezte vzniku požáru a jisker. Nekuřte.
Připojení / Odpojení
• Odpojte zařízení od napájecí sítě před připojováním nebo odpojováním kabelů 
na baterii.
• Připojte naprvní kabel k pólu, který není připojen k podvozku auta. Připojte 
potom kabel k podvozku auta, v dostatečné vzdálenosti od akumulátoru a od 
palivového rozvodu. Konečně připojte nabíječku k síti.
• Po nabíjení odpojte nabíječku od sítě, pak odpojte svorku z karosérie a poté 
svorku od akumulátoru. Dodržujte prosím bezpodmínečně toto pořadí.
Napájení :
• Zařízení 2. trídy
• Připojení k síťovému přívodu musí odpovídat předpisům a normám pro 
elektrické instalace platným v dané zemi.
Údržba:
• Je-li poškozen napajecí kabel, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisem 
nebo kvalifikovanou osobou, aby se zamezilo vzniku ohrožen.
Směrnice:
• Zařízení odpovídá evropským směrnicím

• V souladu s normou EAC

Likvidace:
• Produkty pro tříděný sběr odpadu. Nelikvidujte toto zařízení do domácího 
odpadu.
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VŠEOBECNÝ POPIS

Gysflash byl vyvinut pro nabíjení většiny olověných akumulátorů s údržbou nebo bez údržby, které jsou běžně používané v motorových 
vozidlech nebo v řadě jiných vozidel. Typy akumulátorů, které mohou být připojeny: kapalinové (s kapaliným elektrolytem), GEL (gelové 
elektrolyty), AGM (impregnované elektrolyty), CA (vápník)...  

Gysflash 6.24  může nabíjet:
- baterie 6V (3 články 2V) od 1,2Ah do 125Ah a až do 170Ah pro udržovací nabíjení
- baterie 12V (6 články de 2V) od 1,2Ah do 125Ah a až do 170Ah udržovací nabíjení,
- baterie 24V (12 články de 2V) od 15Ah do 100Ah a až do 140Ah udržovací nabíjení.

UVEDENÍ DO PROVOZU

1. Připojte nabíječku k akumulátoru požadovaným příslušenstvím (svorky, oky, atd).
2. Připojte nabíječku k elektrické síti (jednofázové napětí 220-240Vac 50-60Hz). 

3. Zvolte režim nabíjení stisknutím na tlačítko . Po 5 sekund spustí automaticky nabíjení.
4. Během nabíjení zařízení indikuje stav nabíjení akumulátoru. Kdy kontrolka   blíká, akumulátor může nastartovat motor. Kdy 

kontrolka  je rozsvícena, akumulátor je plně dobitý.

5. Nabíjení se může každou chvílí přerušit odpojením napájecí zásuvky nebo stisknutím na tlačítko .

6. Po nabíjení odpojte nabíječku od sítě, pak odpojte kabely z akumulátoru.

NABÍJECÍ REŽIMY

• Popis režimů a funkcí :
REŽIM NABÍJENÍ 6V (7.3V/6A) :
Režim pro nabíjení a udržovací nabíjení olověných akumulátorů s napětím 6V. Automatický nabíjecí cyklus v sedmi 
etapách.

REŽIM NABÍJENÍ 12V (14.4V/6A) :
Režim pro nabíjení a udržovací nabíjení olověných akumulátorů s napětím 12V. Automatický nabíjecí cyklus v sedmi 
etapách.

Alternativa «malý akumulátor» (0.8A) :
Nabíjecí proud je omezen do 0.8A pro ochranu malých akumulátorů během nabíjení. Ten režim lze aktivo-
vat kdy kapacita akumulátoru je nížší než 15Ah.
Alternativa «malý akumulátor» je dostupná pouze v režimech nabíjení 6V a 12V.

REŽIM NABÍJENÍ 24V (28.8V/4A) : 
Režim pro nabíjení a udržovací nabíjení olověných akumulátorů s napětím 24V. Automatický nabíjecí cyklus v sedmi 
etapách.

• Nabíjecí charakteristika:
GYSFLASH 6.24 má pokročílou nabíjecí charakteristiku v sedmi etapách, která zajistí optimální výkonnosti akumulátoru.
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Etapa 1  : Analýza
Analýza stavu akumulátoru (stav nabití, přepolování, špatná 
připojená baterie…)

Etapa 5  : Nabíjení (   6A-0.8A* /  4A)
Rychlé nabíjení s maximálním proudem až na 80%.

Etapa 2  : Renovace (   3A-0.5A* /  2A)
Algoritmus renovace článků po dlouhém hlubokém vybití

Etapa 6  : Absorpce (  7.3V /  14.6V /  29.2V)
Nabíjení s konstantním proudem až na 100%.

Etapa 3  : Test
Test sulfatizace akumulátoru

Etapa 7  : Udržení 
(  6.7V /  13.6V /  27.2V)
Udržuje maximální stav nabití akumulátoru.

Etapa 4  : Desulfatizace (  7.9V /  15.8V /  31.6V)
Algoritmus desulfatizace akumulátoru.

*s alternativou « malý akumulátor »

• Ceněná doba nabíjení   

Kapacita akumulátoru 2Ah 8Ah 15Ah 20Ah 50Ah 125Ah 20Ah 50Ah 70Ah

Doba nabijení 20% >>> 80% 2h 6h 11h 3h 6h 14h 3h30 9h 12h

• Ochranné funkce

Gysflash 6.24 je chráněn proti zkratu a přepolování. Má funkci omezení jisker, která zabrání vzniku jisker při připojení 
k akumulátoru. Tato nabíječka má dvojitou izolaci a je kompatibilní s elektronikou všech typů vozidel.

GYSFLASH 6.24 je výbaven integrováním teplotním senzorem, který umožnuje přizpůsobit nabíjecí proud podle prostřední teplotě, 
aby se zamezilo jakémukoli přehrátí vnítřní elektroniky.

PROBLÉMY, PŘÍČINY, ŘEŠENÍ

Závada Příčiny Odstranění

1 Indikátor  blíká.

• Přepolování 
• Napětí akumulátoru přílíš vysoké 
• Svorky v zkratu

• Překontrolujte, zda jsou svorky správně připojeny  
• Překontrolujte, zda vybraný režim je v souladu s 
napětím akumulátoru.

2 Indikátor  svití. Nezdar nabíjení, neobnovitelná baterie. Vyměňte akumulátor a spustit tlačítko  a 
znovu spusťte nabíjení.

3
Indikátor   zůstává rozsvícen i po stis-

knutí na tlačítko .

Přehrátí Teplota vzduchu je přílíš vysoká (>50°C), vyvětrejte 
a nechejte nabíječka ochladit.

4 Indikátor   blíká. Nabíječka v režimu spánku. Stisknout tlačítko neboo připojit akumulátor 
pro vystup z režimu spánku.

5 Indikátor  svití.

Nabíjení přerušené stisknutím na 

tlačítko .

Stisknout znovu tlačitko  pro spustění 
nabíjení.
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TABELA TECHNICZNA  / TECHNICKÉ ÚDAJE

GYSFLASH 6.24

Model referencyjny / Model 029460

Przydzielone napięcie zasilania / Napětí napájení ~ 220-240 VAC 
50 / 60 Hz

Przydzielona moc / Výkon 130W

Przydzielone napięcie wyjściowe / Výstupní napětí
6 VDC
12 VDC
24 VDC

Przydzielony prąd wyjściowy / Výstupní proud
6A @ 6V DC
6A @ 12V DC
4A @ 24V DC

Przydzielona pojemność akumulatora / Kapacita akumulá-
toru

1.2 - 125Ah (max. 170Ah) @ 
6V DC

1.2 - 125Ah (max. 170Ah) @ 
12V DC

15 - 100Ah (max. 140Ah) @ 
24V DC

Zużycie baterii akumulatora w stanie spoczynku / 
Udržovací nabíjení < 1.3mA

Falistość / Zvlnění < 150mV rms

Krzywa obciążenia / Nabíjeci charakteristika IU
O
U

Temperatura urządzenia podczas pracy / Provozní teplota -20°C – +50°C

Temperatura przechowywania / Skladovací teplota -20°C – +80°C

Wskaźnik ochrony / Druh krytí IP65

Jakość ochrony / Druh krytí Class II

Poziom hałasu / Úroveň hlasitosti < 50dB

Waga / Hmotnost 0.85 Kg

Wymiary (Szerokość x Wysokość x Głębokość) / Rozměry 
(D*Š*V) 190 x 100 x 52 mm

Normy / Normy

EN 60335-1
EN 60335-2-29

EN 62233
CEI EN 60529

EN 50581
EN 55014-1 
EN 55014-2

CEI 61000-3-2  
CEI 61000-3-3
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INTERFEJS / OVLÁDÁCÍ PANEL

6 24
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PL CZ

1
Przycisk wyboru 

funkcji
Volba režimu 

2 Tryb czuwania Režim spánku

3
Ładowanie w 

toku
Indikátor dobíjení

4
Zakończenie 
ładowania

Dosaženo plného 
nabití

5 Domyślny Indikátor defektu

6
Tryb ładowania 

6V
Režim nabíjení 6V

7
Tryb ładowania 

12V
Režim nabíjení 

12V

8
Tryb ładowania 

24V
Režim nabíjení 

24V

9
Opcja «Mały 
akumulator»

Alternativa "malý 
akumulátor"

10 Zaciski ładowania Nabíjecí svorky

11 Kable z oczkiem Oka

12
Gniazdko 
zasilania sít’ová zásuvka


