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1 Úvod

1.1 Předmluva
Děkujeme, že jste si vybrali EFOY palivové články z SFC Energy AG. 
Přejeme spokojenost s novým systémém dodávky energie!
Než začnete poprvé používat palivový článek, přečtěte si prosím tento 
návod a postupujte podle pokynů k instalaci.
Pokud máte ještě nějaké dotazy týkající se instalace nebo používání 
palivových článků,
kontaktujte EFOY hotline.
Copyright by SFC Energy AG 2011.Všechna práva vyhrazena.

Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění.
1.2  Kontaktní údaje
       SFC Energy AG
       Eugen Sänger--Ring 7
       85649 Brunnthal-Nord,Německo
       Hotline: +49 89 / 673 5920
       Freecall *: 00800 / 732 762 78
       E-mail: sales@efoy.com
       Web: www.efoy.com
       * Volání lze provádět bezplatně z Německa, Belgie, Dánsko, Francie, Velké
       Británie, Itálie, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Švédsko, Švýcarsko a 
Španělska.
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2 Bezpečnostní pokyny
2.1 Vysvětlení výstražných značek
NEBEZPEČÍ!

Označuje bezprostředně nebezpečnou situaci, která, pokud se jí 
nevyhnete, představuje vysoké riziko smrti nebo vážného 
zranění.

VAROVÁNÍ!

Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která, pokud se jí 
nevyhnete, představuje střední riziko úmrtí či vážného zranění.

POZOR!

Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nevyhnete, 
představuje určité riziko mírné nebo středně zranění nebo škodu 
na majetku.

INFO:

Důležité informace pro provozovatele nebo uživatele systému.

2.2 Obecné bezpečnostní pokyny
Přečtěte si uživatelskou příručku před uvedením palivového článku do 
provozu, a mějte uživatelskou příručku v blízkosti zařízení po celou 
dobu provozu.
Dodržujte všechny pokyny v tomto návodu.

EFOY palivový článek se nesmí otevírat.
EFOY palivové kazety se nesmí otevírat a doplňovány jiným 
než předepsaným palivem

Úpravy zařízení představují bezpečnostní riziko a mohou vést k
ztráty své provozní licenci a zrušit záruky a záruky. Používejte jen 
originální EFOY příslušenství.
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EFOY palivové články a EFOY palivové kazety, nesmí být 
skladovány při teplotách nad 45 ° C a nesmí být 
provozovány při teplotách nad 40 ° C.
Nutno je chránit před horkem a přímým slunečním 

zářením.
EFOY palivový článek instalujte podle pokynů v dobře větraném 
prostředí.

EFOY palivový článek skladujte mimo mráz, nebo 
zapněte automatickou ochranu před mrazem.

Nekuřte v blízkosti palivových článků EFOY nebo EFOY 
při výměně palivové kazety.
Chraňte před teplem a zdroji vznícení.metanol je vysoce 
hořlavý!

Rozlití metanolu (např. po nehodě nebo v případě poškození
EFOY palivového článku nebo EFOY palivové kazety) představuje 
nebezpečí požáru. Dodržujte zásady vysokého rizika požáru a zajistěte 
dobré větrání.
Malé množství metanolu se odpaří a nezanechává stopy.

Udržujte všechny EFOY palivové články a EFOY palivové 
kazety mimo dosah dětí,
i když jsou prázdné nebo jen částečně plné.

VAROVÁNÍ!

Metanol je toxický při vdechnutí, požití nebo při kontaktu s 
pokožkou. Vdechování a požití metanolu nebo styk s pokožkou s 
sebou nese vážné riziko nevratného poškození zdraví.
Zavolejte lékaře, pokud došlo k přímému fyzickému kontaktu s

metanolem, v případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, a ukažte
lékaři popisku palivové kazety, bezpečnostní list metanolu nebo návod.

VAROVÁNÍ!

Ve výjimečných případech můžou odpadní plyny, které zařízení 
produkuje obsahovat látky, které jsou zdraví škodlivé!
Nevdechujte odpadní plyny. Nesnímejte odvod spalin.
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VAROVÁNÍ!

Poškození v případě nehody, nebezpečí úrazu!
EFOY palivové články a EFOY palivové patrony musí být bezpečně 
připevněny k nedošlo k poškození v případě nehody.

POZOR!

Palivový článek není vodotěsný!
Ujistěte se, že se žádná voda nemůže dostat do přístroje.

2.3 Bezpečnostní pokyny pro metanol

NEBEZPEČÍ!

Únik páry metanolu představuje nebezpečí požáru!
Nekuřte při výměně EFOY palivové kazety a nevystavujte na jiné 
zdroje zapálení! Chraňte EFOY palivové kazety z teploty nad 
45°C.

VAROVÁNÍ!

metanol je vysoce hořlavý!
Obdržíte metanol v bezpečné, testované nádobě EFOY, které 
brání úniku obsahu při správném používání.
Skladování a přepravu metanolu může být předmětem 

speciálních předpisů.

Přední Více informací naleznete v bezpečnostním listu na metanol, k dispozici 
na naše webových stránkách na http://www.efoy.com

POZOR!

Pozor na nečistoty v metanolu!
Originální kazety EFOY palivové obsahují metanol, který byl 
schválen firmou SFC. I malé nečistoty nebo cizí částice v 
komerčně dostupných metanolech mohou způsobit nevratné 

poškození přístroje, a mohou zrušit záruku.
Používejte pouze originální  palivové kazety EFOY!
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2.4 Správné používání
EFOY přístroje vyráběné v SFC Energy AG jsou určeny pro automatické 
nabíjení zařízení pro 12 V olověné akumulátory (baterie).Vezměte prosím na 
vědomí následující:
• Zařízení se smí používat pouze k nabíjení olověných akumulátorů (baterií) v 
souladu s technickými specifikacemi v kapitole Technické údaje na straně 90.
• Zařízení musí být provozován pouze s originálními kazetami EFOY paliva.
• Zařízení není určeno k použití jako nouzového napájení pro lékařské přístroje, 
přístroje pro udržování života, nebo zemědělských systémů.
• Zařízení s nefunkčním nebo poškozený krytem nesmí být v provozu.
• Zařízení není určeno pro průmyslové využití.

2.5 Certifikace
Prohlášení o shodě
SFC Energie AG, Eugen Sänger-Ring-7, 85649 
Brunnthal-Nord, Německo,
prohlašuje, že Comfort EFOY 80, 140 a 
Comfort EFOY EFOY

Comfort 210 v souladu s ustanoveními směrnice ES o 
elektromagnetické kompatibilitě (2004/108/EC). V následující 
harmonizované normy
platí: DIN EN 55022, DIN EN 55024

Značka schválení
Přístroje byly testovány na elektromagnetickou 
kompatibilitu
podle předpisu EHK č. 10, a byly schváleny pro 

použití v motorových vozidel.
Schvalovací číslo: E24 10R-020234

Zařízení bylo dobrovolně poskytnuto pro 
testování TÜV SÜD AG
shodě se základními požadavky IEC 62282-5, 
a byla udělena
Pečeť kvality za bezpečnost výrobků.

2.6 Záruka
Záruční doba začíná dnem nákupu nového přístroje. Můžete použít
účtenku jako doklad o tomto datu. Pečlivě si doklad o koupi 
uschovejte
Naše záruční služby jsou založeny na záruční podmínkách SFC energie
AG, které jsou platné pro příslušné země v době nákupu.
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Servis
Technickou podporu poskytuje EFOY linka ve vztahu k technickým 
dotazům k EFOY palivovým článkům. Kontaktní údaje jsou uvedeny v 
kapitole 1.2 "Kontaktní údaje" na straně 3.

EFOY garanční certifikát
EFOY garanční certifikát Vám zajistí maximální bezpečnost a
spolehlivost služby. Zaplatíte jednorázový poplatek a obdržíte 
certifikát EFOY záruku na dobu pěti let od výrobce s uplatněním v 
oficiálních servisech (v ČR takový asi není).

EFOY záruční list je k dispozici přímo ze společnosti SFC Energie AG,
která vyrábí EFOY palivové články.
Stačí vyplnit formulář na http://garantie.efoy.com, nebo se obraťte na 
naši horkou linku pro více informací. Kontaktní údaje jsou uvedeny v 
kapitole 1.2 

2.7 Nakládání s odpady
Obal
Váš nový přístroj se balí tak, aby bylo zajištěno, že jste dosáhl 
bezpečně. Všechny materiály použité v obalu jsou šetrné k životnímu 
prostředí a mohou být recyklovány. Doporučujeme použít originální 
obal v případě dlouhodobého skladování např. v zimě.
Chcete-li se zbavit obalu, prosím, pomozte naší planetě a likvidujte 
obal v šetrně k životnímu prostředí a v souladu s platnými místními 
předpisy.

VAROVÁNÍ!

Plastové obaly a krabice představují nebezpečí 
udušení!
Mějte, prosím, všechny obaly mimo dosah dětí.

Palivové kazety

Zcela prázdné palivové kazety mohou být likvidován spolu s 
plastovým odpadem. Částečně plné palivové nádrže likvidujte stejně 
jako jiné nebezpečné odpady, jako jsou ředidla a barvy.

Staré zařízení

Staré přístroje nejsou bezcenný odpad! Chraňte životní prostředí!
Ekologická likvidace může získat zpět cenné suroviny a zároveň chrání
na životní prostředí.
Stará elektronická zařízení nesmí být zlikvidována v domácím odpadu.
Dodržujte místní předpisy.
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3 Obsluha
3.1 Rychlý přehled
START

 
             ANO
Přístroj je nově zabudován čtěte kapitolu 3.2.7 Ovládání panelem

 ANO
                                                               ANO
Přístroj je nový, nebo ještě nebyl zabudován použijte montážní návod k 
                                                                 zabudování na montážní podložku

 NE
čtěte kapitolu 3.2 Uvedení do provozu

 

KONEC

3.2 Uvedení do provozu
3.2.1 Nářadí
• Křížový šroubovák (Pozidriv PZ1)

3.2.2 Připojení
1. Připojení nabíjecího kabelu
2. Připojení ovládacího panelu
3. Připojení k datovému rozhraní
4. Připojení pro palivo EFOY
5. Připojení výfukové hadice a
   plnící otvor otvor pro serv. Kapalinu
6. Přívod vzduchu pro studený vzduch
    (zadní strana)
7. Vývod pro ohřátý vzduch a
     přípojka pro odvod spalin
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3.2.3 Montáž EFOY palivového článku

POZOR!

Pokud je palivový článek EFOY vystaven teplotám 
pod 1°C, bez připojení baterie, nebo bez zapnuté 
mrazové ochrany, nebo bez dostatečného množství 
paliva v EFOY palivové nádobě, musí být 

umožněno rozmrazení cca.24 hodin při pokojové teplotě před 
použitím.

1.Umístěte přístroj na montážní
desku.

2.Připněte pás
3.Utáhněte pás aby stál přístroj pevně na 
podložce
4.Fixujte pás pomocí suchého zipu

3.2.4 Připojení palivové nádrže
Informace o instalaci EFOY palivové kazety, viz kapitola 4.1.2

3.2.5 Připojení výdechu a trubky

1.Připojte výfukovou hadici.
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2. Vložte do hrdla hadici nebo koleno
3. Pokud používáte koleno, fixujte pomocí 
dvou šroubů a pokračujte dalším bodem.

4. Nasaďte trubku na koleno

3.2.6 Připojení nabíjecího a datového kabelu

1. Zasuňte konektor na datovou linku (1)
do zdířky označené "Remote Control" na EFOY 
palivovém článku.
2.Zasuňte konektor nabíjecího kabelu (2) do 
zásuvky připojení.

Jakmile pozná přístroj přítomnost 
baterie, tedy dojde ke spojení, 
automaticky se zapne.

1. On / Off
2. Menu
3. Zpět
4. Procházení nabídky nahoru
5. Procházení nabídky dolů
6. Potvrzení / OK
7. Červená LED signalizuje závadu
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Obsluha
Zapnutí

1.Po krátké chvíli se na obrazovce úvodní 
intro

1.Stiskněte tlačítko [OK].
Nastavané výběru jazyka je k dispo¨zici jen 
při prvním uvedení do provozu!
2.Použijte [nahoru] nebo [dolů] vyberte 
požadovaný jazyk (češtinu tam nehledejte).
3.Stisknutím tlačítka [OK] potvrďte svůj 
výběr.

1. [nahoru] nebo [dolů]  a vyberte typ
palivové nádoby.
2.Stisknutím tlačítka [OK] potvrďte svůj 
výběr.

Deaktivujte ukazatel, pokud 
používáte částečně naplněnou 
nádobu s metanolem

Zobrazení informací
První řádek ukazuje vybraný provozní režim, 
např. "Automatic" (viz kapitola 3.4 "Provozní 
režimy").
Druhý řádek udává provozní stavy (viz 
kapitola Provozní stavy). 
Ukazuje:
 aktuální napětí baterie

 aktuální nabíjecí proud

 
úroveň paliva v nádobě.
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Další kroky
Nyní můžete změnit provozní režim,

1.Stisknutím tlačítka [MENU] se zobrazí hlavní 
menu
Pro více informací viz kapitola 3.5
"Ovládací panel menu".

Provozní stavy
Startovací fáze
Startphase

Palivový článek prochází počáteční fází trvající až 20
minut. Na konci této fáze dosáhne svého plného 
jmenovitého výkonu.

Režim nabíjení
Ladebetrieb

Palivový článek nabíjí palubní baterii vozidla.

Pohotovostní režim
Standby

Palivový článek zůstává v pohotovostním režimu a
monitoruje baterii vozidla

Vypnutí režimu nabíjení
Abschaltvorgang

Palivový článek ukončuje režim nabíjení, to může 
trvat několik minut.

Mrazová ochrana
Frostschutz

Palivový článek je aktivní, chrání se před mrazem

Ochrana akumulátoru
Batterieschutz

Palivový článek nabíjí akumulátor automaticky, aby 
se předešlo hluboké vybití baterie.

Teplota je příliš vysoká
Unterbrechung

Přerušení provozu, protože okolní teplota je příliš 
vysoká. Palivový článek se zapne opět automaticky, 
jakmile může pokračovat nabíjení.

Chyba
Störung

Byla zjištěna chyba -  pro více informací viz
Kapitola 5 "chyby a jejich řešení"

INFO:

Během normálního provozu (každou hodinu), EFOY palivový 
článek nakrátko přeruší napájení. Zobrazí se nabíjecí příkon 
0,0A
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3.3 Vypnutí a demontáž
3.3.1 Vypnutí 

1.Stiskněte tlačítko [AUS] na panelu.
2.Zvolte "Manual AUS".
3.Stisknutím tlačítka [OK] potvrďte svůj výběr.
4.Počkejte, až se objeví text [Abschaltvorgang 
– příprava vypnutí], pak se vypnutí dokončí 
(displej zhasne), to trvá až 30 minut.

3.3.2 Vyjmutí EFOY palivové nádrže
Pro informace o vyjmutí EFOY palivové kazety, kapitola 4.1.1

3.3.3 Odpojení nabíjecího a datového kabelu

1.Odpojte nabíjecí kabel (2) a
datovový kabel (1) z ovládacího panelu

INFO:

Skladujte  kabely a konektory 
chladném, suchém místě!

3.3.4 Odpojení výfukové hadice a roury

1. Uvolněte šrouby (1) na kolenu
2. Vyjměte trubku (2), nebo koleno (3).
3. Odpojte výfukové hadici (4).
Chraňte jej před nečistotami a výdech uzavřete 
zátkou.
4.Uvolněte pás držící EFOY sejměte EFOY z 
montážní desky.
POZOR! Skladujte EFOYčlánek na chladném místě, 
ale při teplotě nad 1 ° C. (Viz též informace o 
skladovací teplota v kapitole 6 "Technické

Podrobnosti ")
Strana 14



INFO:

Používejte vhodné místo pro ukládání EFOY palivové článku, např. 
krabici, ve které byl doručen. EFOY palivový článek se musí 
skladovat ve svislé poloze.

3.4 Provozní režimy
Existují dva způsoby přístupu k "Provozní režim" menu:
• Přímý přístup
• Přístup z hlavní nabídky

Volba provozního režimu prostřednictvím přímého přístupu

1.Stiskněte tlačítko [EIN/AUS] na ovládacím 
panelu
2.Vyberte požadovaný "Provozní režim" menu.
3.Stisknutím tlačítka [OK] potvrďte svůj výběr.

Volba druhu provozu z hlavního menu

1.Stisknutím tlačítka [MENU] pro přístup k 
hlavnímu menu.
2.Stisknutím tlačítka [OK] pro potvrzení nabídky
možnost výběru.

3.Zvolte "Provozní režim" menu možnost.
4.Stisknutím tlačítka [OK] potvrďte svůj výběr.

5.Vyberte požadovaný režim.
6.Stisknutím tlačítka [OK] potvrďte svůj výběr.
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3.4.1 Automatický režim
Jakmile zapojíte zařízení do palubní sítě, automaticky startuje Automatický 
režim. Přístroj monitoruje napětí baterie samostatně.

Palivový článek se automaticky zapne, pokud napětí baterie klesne pod
12,3 V. Odpojí se, jakmile je dosaženo 14,2 V.

Po spuštění přístroje, prochází počáteční fází, která může trvat až
až 20 minut. Pak teprve dosáhne svého plného jmenovitého výkonu.

INFO:

Pokud se přístroj nespustí, zkontrolujte, zda není na vývodu par 
kryt víka. Pokud ano, sejměte jej.

INFO:

Pro zajištění optimální péče o baterii je důležité, aby nabíjení
nebylo náhle ukončeno, jakmile bude dosaženo hranice 14,2V. Z 
tohoto důvodu EFOY pokračuje nabíjení baterie až na tři hodiny 
při snížené proudu (Tovární nastavení = 14,2 V). Délka nabíjení 

období závisí na napětí baterie a spotřebě energie.

INFO:

Během normálního provozu, EFOY palivový článek jedenkrát za 
hodinu nakrátko přeruší nabíjení. Panel ukazuje nabíjecí příkon 
0,0A.

3.4.2 Zapnutí palivových článků ručně
Můžete přepnout na zařízení ručně, bez ohledu na napětí baterie. Po počáteční 
fázi, je přístroj pak v "režimu nabíjení".

INFO:

Pokud se přístroj nespustí, zkontrolujte, zda není na vývodu par 
kryt víka. Pokud ano, sejměte jej.

INFO:
Zařízení pracuje nezávisle na napětí baterie a nabíjí baterii. (Ubatt 

>14,2 V und IAus < 2,0 A (4 A bei EFOY Comfort 210).
Pozor prosím: palivový článek může být spuštěn pouze v případě, 
že je připojen k neporušené baterii a plné palivové nádrži. 

Palivový článek se nezapne, pokud je baterie poškozena nebo byla hluboce 
vybité. 
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1.Stiskněte [EIN/AUS] na ovládacím panelu, 
pokud je přístroj vypnutý, nebo dvakrát, 
pokud je zařízení v automatickém režimu.

3.4.3 Vypnutí palivových článků ručně
INFO:

Pro ochranu zařízení, EFOY by neměl by být vypnut, pokud 
nebylo v provozu nejméně 30 minut od spuštění. Pokud se
přístroj se vypne dříve, než po uplynutí této lhůty, bude 
pokračovat běh zařízení. Zpráva "Abschaltvorgang" se zobrazí na 

displeji. Neodpojujte palivovou kazetu ani baterie při vypínání řízení.

INFO:

Ochrana akumulátoru s automatickou protimrazovou funkcí 
Antifreeze zůstává aktivní i poté, co je přístroj vypnutý.

1.Stiskněte [EIN/AUS] na ovládacím panelu.
2.Zvolte mód "Ruční vypnutí" [Manuell aus]
3.Stisknutím tlačítka [OK] potvrďte svůj 
výběr.

Po stisknutí tlačítka [OK] se palivový článek kontrolovaně vypne. Může to trvat 
nějaký čas To může trvat i nejakou dobu, aby bylo zajištěno, že jsou všechny 
ochranné funkce jsou aktivovány.

3.4.4 Ochrana akumulátoru

EFOY palivové buňka má integrovanou funkci 
ochrany akumulátoru. Tato funkce zabrání 
hluboké vybití baterie, je-li zvoleno "Off" 
provozním režimu.
Ochrana akumulátoru je aktivní automaticky, 
pokud napětí baterie klesne pod 11,2 V po 
dobu delší než 15 minut. Režim nabíjení 

Batterieschutz končí, jakmile dosáhne napětí 12,8 V. Tato funkce slouží pouze k 
ochraně baterii, nemá baterii nabíjet.
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Pokud chcete vypnout palivový článek po 
spuštění funkce ochrany, stiskněte tlačítko 
[EIN/AUS].Tato funkce je znovu automaticky 
aktivována, když bude přístroj zapnut nebo je 
provozován v automatickém režimu.

POZOR!

Pokud ukončíte ochranu ručně, je funkce ochrany deaktivována až 
do příštího spuštění palivového článku. Vaše baterie může být 
poškozena hlubokým vybitím.

INFO:

Pokud se opakovaně článek přepíní do režimu ochrany, 
zkontrolujte prosím, zda váš systém. Může být poškozena 
baterie, nebo je odebráno příliš energie.

INFO:

Ochrana baterie  funguje pouze v případě, že je v nádobě 
dostatek paliva a nádrž je řádně připojena.

3.4.5 Automatické nemrznoucí funkce

Přístroj má inteligentní automatický režim 
proti poškození mrazem. Tento režim se 
zapne automaticky, jakmile teplota klesne 
pod 3°C. Tím se zabrání poškození zařízení
mrazem. Pokud je zařízení v provozu 
nemrznoucí režim, zobrazí se hlášení 
Frostschutz. To je uvedeno v druhém řádku 

na displeji. První řádek ukazuje aktuální stav provozního režimu, např."Off".

POZOR!
Funkce automatické nemrznoucí funkce pracuje pouze pokud je 
palivový článek připojen k naplněné palivové kazetě EFOY a není 
porušená baterie nebo vedení k ní.
Na dobu pěti měsíců zimního období ve střední Evropě, zařízení 
vyžaduje cca.10 litrů metanolu v nemrznoucí směsi režimu.

Zařízení nelze spustit v případě, že napětí připojené baterie klesne pod 9V. 
Upozorňujeme, že po vypnutí zařízení kvůli poklesu baterie, nebude zařízení 
fungovat.
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3.5 Nabídka ovládacího panelu
3.5.1 Informace o displeji

• Stiskněte tlačítko [EIN/AUS] pro přístup k 
provozním režimům.
• Stisknutím tlačítka [MENU] se dostanete do 
hlavního menu.
• Stisknutím tlačítka [] pro přístup k 
systémovým informacím.

Provozní režim
• Stisknutím tlačítka [] [] pro výběr 
módu.
• Stisknutím [OK] pro potvrzení provozních
režimu.

Systémové informace

• Stisknutím tlačítka [] [] se dostanete na 
údaje o provozu
• Stisknutím tlačítka [] pro přístup k info 
displeji.

3.5.2 Hlavní menu
V hlavním menu si můžete vybrat z 
následující nabídky:
- Zvolíte provozní režim, jak je popsáno
v kapitole 3.4 "Provozní režimy"
- Zvolíte typ palivové nádrže.
- Přístup systémovým informacím.
- Vyběr jazyka
- Restart systému.
• Stisknutím [OK] pro přístup k vybraným
podmenu.
• Stisknutím tlačítka [] pro přístup k info 
displeji.
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Provozní režimy
• Stisknutím tlačítka [] [] pro výběr 
režimu.
• Stisknutím [OK] potvrzení provozního
režimu.
• Stisknutím tlačítka [] pro návrat do 
hlavního menu.

Palivové kazety
• Stisknutím tlačítka [] [] vyberte 
instalovanou palivovou náplň.
• Stisknutím [OK] pro potvrzení paliva 
kazety.
• Stisknutím tlačítka [] pro návrat do 
hlavního menu.

Informace o systému

• Stisknutím tlačítka [] [] se dostanete na 
údaje o provozu
• Stisknutím tlačítka [] pro přístup k info 
displeji.

Nastavení jazyka

• Stisknutím tlačítka [] [] zvolte jazyk.
• Stisknutím [OK] pro potvrzení jazyka.
• Stisknutím tlačítka [] se vrátíte do hlavního 
menu.
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Reset menu

• Stisknutím [OK] potvrďte restart.
• Stisknutím tlačítka [] zrušit a znovu
návrat do hlavního menu.

3.5.3 Expertní menu
• Stiskněte na tlačítko [OK] [MENU] a držte
Zároveň po dobu dvou sekund. Otevře se 
přístup expertního menu.

Můžete si vybrat z následujících možností 
nabídky
V expert menu:
- Parametry baterie
- Ochrana akumulátoru
- Tovární nastavení
Tato volba umožňuje vrátit zpět všechny
nastavení provedená v odborném menu.
Stisknutím tlačítka [OK] pro potvrzení nebo 
[] pro zrušení nastavení.

Parametry baterie

Můžete si vybrat z následujících voleb
v "Baterie parametry" menu:
- Zpoždění startu
- Spínací napětí
- Vypínací napětí
- Vypnutí proudu
- Absorpční čas
- Tovární nastavení
Tato volba umožňuje vrátit zpět všechny
nastavení provedená v odborném menu.
Stisknutím tlačítka [OK] pro potvrzení nebo 
[] pro zrušení nastavení.

POZOR!

Nesprávně nastavené provozní parametry mohou vést k 
poškození zařízení.To může anulovat záruky. Používejte pouze 
přesné hodnoty přípustné pro baterie určené výrobcem!
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Baterie parametry Funkce
Zpoždění zapnutí EFOY palivový článek se nespustí ihned, pokud 

spínací napětí klesne pod nastavenou prahové 
úrovně pouze dočasně. Po zapnutí proběhne krátké 
zpoždění do 60 sec (podle továrního nastavení), 
pokud baterie potřebuje dobít, EFOY se zapne. Je to 
pro spotřebiče s krátkodobou vysokou spotřebou. 
Například musí klesnout napětí na článku pod 12,3V 
po celounastavenou dobu zpoždění

Nastavení napětí Při nastaveném napětí se řadí EFOY palivový článek 
a nabíjí baterii. Nastavení příliš vysoké hodnoty pro 
zapnutí napětí vedou k častému spouštění EFOY. 
Nastavení příliš nízké hodnoty napětí mohou vést k 
poškození baterie.
Výchozí hodnota je 12,3 V, což odpovídá cca.50% 
nabití baterie stavu.

Vypínací proud Jak je níže popsáno odpojuje se EFOY, pokud 
dosáhne nastaveného proudu. Můžete nastavit 
vypínací parametr.

Vypínací napětí Dosáhne li napětí na baterii parametru nastavení, 
automaticky se článek odpojí, pokud je tento 
parametr splněn i po odpojení. Zkontrolujte si 
nabíjecí plán baterie a doporučení od výrobce.

Absorpční čas Tato funkce je dodatečnou vlastností Efoy Comfort. 
Pokud je nastavený, standardne je tento čas 
nastaven na 3 hodiny. Může se přenastavit na 0-5 
hodin. Po tuto dobu kontroluje Efoy nabití 
akumulátoru

INFO:

Odpojení EFOY je plně automatická funkce řízená dvěma provozními 
parametry napětí na baterii a nabíjecí proud. Pokud vypnete EFOY,
přeruší se nastavení napětí a vypínací musí být přenastavena. V případě 
továrního nastavení je vypínací napětí nastaveno na 14,2 V a vypnutí 

proudu na 2,0A (4,0A při EFOY Comfort 210 set). To znamená, že EFOY článek vypne, 
když je na baterii dosaženo napětí 14,2V a když nabíjecí proud dosáhne práh 2,0A.
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Parametry 
baterie

Tovární nastavení Min Max Vlastní 
hodnota

Spínací napětí 12,3 V 11 V 13 V
Vypínací napětí 14,2 V 13,5 V 14,7 V
Vypínací proud 2 A (4 A EFOY Comfort 

210)
1 A 10 A

Zpoždění 60 s 2 s 300 s
Absorpční čas 180 min 0 min 300 min

Ochrana baterie

V menu Ochrana baterie (Baterieschutz) si 
můžete si vybrat z následujících možností:
- Spínací napětí
- Aktivace
- Tovární nastavení
Tato funkce vám umožní vrátit původní 
nastavení ochrany. Stisknutím tlačítka [OK] pro 
potvrzení nebo [] pro zrušení.
-Stisknutím [OK] přístupu k jednotlivým menu.

POZOR!

Nesprávným nastavením provozních parametrů může dojít k 
poškození zařízení. To může způsobit zánik záruky.
Používejte pouze přesné hodnoty přípustné pro baterii parametrů
a baterie nastavení ochrany.

POZOR!

Jestliže jste ukončili manuálně nabíjení, je ochrana baterie 
vypnuta. Baterie může být poškozena podvybitím.
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Ochrana baterie Palivový článek poskytuje 
automatickou ochranu baterie, i když 
je článek vypnutý. Automaticky se 
sám zapne, pokud poklesne napětí
na 11,2V po dobu nejméně 60 sec.

Povolené hodnoty Tovární nastavení min max Vlastní nastavení

Ochrana baterie 11,2V 10,5V 12.5.2011

4 Údržba a servis

POZOR!

Přístroj není vodotěsný. Ujistěte se, že se žádná vlhkost nemůže 
dostat do přístroje.
Před čištěním vypněte přístroj a odpojte nabíjecí kabel.

POZOR!

Nikdy neotevírejte zařízení EFOY! Otevření EFOY palivový článku 
se rozchází s bezpečným provozem zařízení a zruší veškeré 
záruky. EFOY palivový článek neobsahuje žádné součásti, které 
lze udržovat a opravovat!

INFO:

Za normálních podmínek je článek Efoy bezúdržbový.

4.1 Výměna palivových kazet
4.1.1 Odstranění palivové kazety

NEBEZPEČÍ!

Únik páry metanolu představuje nebezpečí požáru!
Při výměně EFOY palivové nádoby nekuřte a nevystavujte
jiným zdrojům zapálení! Chraňte EFOY palivové nádoby před 
teplotou nad 45 ° C.

Informace o metanolu naleznete v kapitole 2.3 "Bezpečnostní pokyny pro 
metanol" .
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Efoy přístroje, Efoy tankovací nádoby a to i prázdné by neměly 
přijít do kontaktu s dětmi!

1. Odšroubujte z prázdné nádoby uzávěr
2. Otevřete upínací pás
3. Vyjměte prázdnu nádobu
4. Po použití pevně uzavřete nádobu víčkem

4.1.2 Použití tankovací nádoby

Únik páry metanolu představuje nebezpečí požáru!
Při výměně EFOY palivové nádoby nekuřte a nevystavujte
jiným zdrojům zapálení! Chraňte EFOY palivové nádoby před 
teplotou nad 45 ° C.

Informace o metanolu naleznete v kapitole 2.3 "Bezpečnostní pokyny pro 
metanol" .

Pozor

Pozor na nečistoty v metanolu!
Originální kazety EFOY palivové obsahují metanol, který byl 
schválen firmou SFC. I malé nečistoty nebo cizí částice v 
komerčně dostupných metanolech mohou způsobit nevratné 
poškození přístroje, a mohou zrušit záruku.

Používejte pouze originální  palivové kazety EFOY!

Efoy přístroje, Efoy tankovací nádoby a to i prázdné by neměly 
přijít do kontaktu s dětmi!
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Nasaďte novou plnou originální nádobu Efoy do držáku

Nádobu ukládáme pouze víčkem nahoru!

Nasaďte upínací pás a řádně upevněte. K článku smíte 
připojit vedení pouze v případě, že je tankovací nádoba 
řádně připevněna.

Odstraňte víčko s dětskou pojistkou, pokud je nádoba 
správně upevněna.

Víčko se musí povytáhnout směrem nahoru. 

Našroubujte připojení palivového článku na palivovou 
nádobu.

• Stisknutím tlačítka [] [] vyberte instalovanou 
palivovou náplň.
• Stisknutím [OK] pro potvrzení paliva kazety.
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4.2. Servisní kapalina

Pokud chybí servisní kapalina svítí na ovládacím panelu červené světlo a panel 
hlásí „prosím doplňte servisní kapalinu“

Při prvním uvedení do provozu se žádná servisní kapalina 
nenalévá. Ta se doplňuje pouze, hlásí li displej že kapalinu 
potřebuje. Používejte pouze originální servisní kapalinu pro Efoy. 
Otočte Efoy před naplněním servisní kapaliny otvorem dopředu. 

Vytáhněte nabíjecí kabel. Ujistěte se, že nemůžou do přístroje plnícím otvorem 
vniknout jakékoliv nečistoty.

1. Čistým nožem odstraňte špičku z nádobky

Láhev se servisní kapalinou je pouze k 
jednomu použití.

2. Vytáhněte hadici

3. Zaveďte špičku servisní kapaliny do otvoru a stlačením 
nádobky pomalu přelijte kompletní obsah do přístroje.

Plňte jen jednou, lahev je určena pro jedno 
naplnění

4. Pokud kapalina přeteče, setřete ji hadrem
5. Připojte zpět výfukovou hadici
6. Připojte zpět nabíjecí kabel zpět na článek
7. Po naplnění stiskněte tlačítko[OK], článek se přepne 

do automatického módu
8. Současně si zajistěte novou servisní kapalinu u 

vašeho prodejce
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4.3 Aktualizace software

Pravidelně se informujte na stránkách www.efoy.com o aktualizaci 
software

5 Chyby a řešení
5.1 Chybová hlášení na displeji
Na ovládacím panelu se může zobrazit chybové hlášení, chybové kódy a 
instrukce jak chybu vyřešit. S pomocí návodu můžete některé chyby sami 
snadno odstranit.

Chybové hlášení na displeji Kód chyby Řešení
Serviceeingriff ist
notwendig. Gerät vor
Frost schützen! Bitte
EFOY Hotline, oder
hotline@efoy.com
kontaktieren.

1
10
15
31
76
83
86

Je nutný servisní úkon. Kontaktujte Hotline uvedené 
v kontaktech kapitola 1.2

Ein Neustart ist
erforderlich. Bei
erneutem Auftreten der
Störung, bitte EFOY
Hotline, oder
hotline@efoy.com
kontaktieren. Für
Neustart OK drücken.

13
14
17
70
73
75
80
84

Nastartujte přístroj pomocí hlvního menu bod 
Systemreset (maximálně 2x) Pokud problém 
přetrvává, je nutné vyhledat odbornou pomoc v 
kontaktech kapitola 1.2

Bitte stellen Sie sicher,
dass der Abgasschlauch
nicht verstopft, geknickt
oder eingefroren ist.
Für Neustart OK
drücken.

11
18

Zkontrolujte instalaci výdechové hadice, 
zkontrolujte, jestli je správně nasazena, jestli není 
kondenzovaná voda, případně hadici vyčistěte, 
zkraťte, aby se zabránilo znečištění.

Tankpatrone leer.
Bitte wechseln Sie die
Tankpatrone und
bestätigen Sie mit OK.

20
22

Prázdná palivová nádrž, postupujte podle kapitoly 
4.1

Bitte Service Fluid
nachfüllen. Für
Neustart OK drücken.

30 Ujistěte se, že je bezproblémový odvod tepla z 
hadice, že je okolní teplota nižší než 40°C. Při 
instalaci do uzavřených prostor zajistěte přívod 
vzduchu alespoň 10cm. Naplňte servisní kapalinu 
podle instrukcí kapitola 4.2

Unterbrechung:
Kühlluft unzureichend.
Bitte Einbausituation
und Zuluft prüfen!

32 Nedostatečné chlazení vzduchu nebo je okolní 
teplota příliš vysoká. Zkontrolujte, zda je přívod 
vzduchu otevřený, nebo není něčím blokovaný.

Unterbrechung:
Gerät ist eingefroren.
Bitte mindestens 24h
bei Zimmertemperatur
schonend auftauen.

40 Přístroj je vystaven teplotě pod +1°C bez připojení 
na baterii nebo je málo metanolu. Před použitím 24 h 
ponechat při pokojové teplotě.
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Chybové hlášení na displeji Kód chyby Řešení
Unterbrechung:
Umgebung zu warm.
Bitte warten bis
Temperatur gesunken
ist.

41 Okolní teplota je příliš vysoká. Přístroj provede 
automaticky restart, jakmile klesne teplota pod 40°C

Batteriespannung zu
niedrig. Bitte Batterie
und Anschlüsse prüfen.
Batterie extern laden.

50
52

Zkontrolujte kabeláž a jestli je baterie správně 
připojena. Zkontrolujte napětí na baterii. Pokud je 
nízká, je třeba ji dobít nabíječkou baterií, nebo jiným 
zdrojem.

Batteriespannung zu
hoch. Bitte externe
Ladegeräte prüfen.

51
53

Přezkoušejte, jestli je připojena správná baterie, 
případně další elektrické přístroje, defekt může být 
na alternátoru, jiném nabíjecím zdroji nebo solárním 
regulátoru.

Bitte Tankpatronenanschluss
abschrauben,
Tankpatrone schütteln
und wieder anschließen.
Gerät max. 2x neu
starten. Für Neustart
OK drücken.

72 Přezkoušejte připojovací hadici nádoby s metanolem, 
v případě že tam jsou nečistoty, odstraňte je. Potom 
resetujte systém (max 2x). Pokud problém přetrvává, 
kontaktujte servis podle kapitoly 1.2

5.2 Chyby bez zobrazení zpráv

Popis Příčina Řešení
Zařízení na nic nereaguje a na 
displeji není nic vidět

Ovládací panel je špatně nebo 
není vůbec připojen

Připojte ovládací panel podle 
kapitoly 3.2.6 Připojení 
nabíjecího a datového kabelu

Není připojena baterie, je 
špatně připojena nebo je vybita 
pod kritickou hranici

Překontrolujte polarizaci, kabel 
podle kap. 4.7. Připojte nabitou 
baterii pro start přístroje.

Ochrana proti zkratu vypadla Ujistěte se, že není přepólováno 
připojení nabíjecích kabelů. 
Vypněte přístroj a najděte zkrat 
nebo přetížení.

Při dalších problémech Kontaktujte Hotline v 
kontaktech kapitola 1.2

© www.karavan.cz 
Jakékoliv šíření pro komerční účel není dovoleno
Omlouváme se za případné chyby v překladu a překlepy
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Technické údaje
Produkt EFOY Comfort 80 EFOY Comfort 140 EFOY Comfort 210
Maximální 
kapacita

960 Wh/den
80 Ah/den

1728Wh/den
144 Ah/den

2520 Wh/den
210 Ah/den

Maximální 
výstupní výkon

40W 72W 105W

Maximální nabíjecí 
proud při 12V

3,3A 6A 8,75A

Jmenovité napětí 12 voltů

Spínací napětí * < 12,3V
Vypínací napětí ** >14,2V
Požadované 
počáteční napětí

9 voltů

Spotřeba StandBy 15 mA
Spotřeba 
metanolu

0,9ltr/ kWh

Doporučené 
baterie

12V akumulátory
kyselinové, gelové nebo AGM

40 - 160Ah 60 - 250Ah 80 - 350Ah
Hladina hluku v 
7m

25 dB (A)

Hmotnost 7 kg 7,5 kg 8,2kg
Rozměr 44,3 x 20,2 x 28,8 cm
 *   tovární nastavení možno změnit na panelu
 ** Výchozí hodnoty pro optimální velikost baterií. Pokud jsou rozdílné hodnoty 
kontaktujte svého prodejce
Vestavné rozměry
Vestavný rám d x š x v 68 x 38 x 34 (min)
Náklon v dlouhé ose Trvalý 35°

Dočasný <10min 45°
Náklon v příčné ose Trvalý max 20°
Použitelnost v tepl. -20°C - +40°C
Startovací teploty +5°C - +40°C
Skladovací teplota +1°C - +45°C

Vybavení
Ovládání Vícejazyčný panel se 6 tlačítky
Připojení MNL-konektor 4 pólový 

Typ Tyco Electronics AMP Universal Mate-N-Lok číslo výr. 
350779
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	Uživatelská příručka CZ
	1 Úvod
	1.1 Předmluva
Děkujeme, že jste si vybrali EFOY palivové články z SFC Energy AG. Přejeme spokojenost s novým systémém dodávky energie!
Než začnete poprvé používat palivový článek, přečtěte si prosím tento návod a postupujte podle pokynů k instalaci.
Pokud máte ještě nějaké dotazy týkající se instalace nebo používání palivových článků,
kontaktujte EFOY hotline.
Copyright by SFC Energy AG 2011.Všechna práva vyhrazena.


