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INSTRUKCJA OBSŁUGI 
Przed użytkowaniem urządzenia prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami 
dotyczącymi bezpieczeństwa i przestrzeganie tych instrukcji.  

Przy użytkowaniu opisywanej przetwornicy, w celu spełnienia wszystkich opublikowanych norm 
dotyczących bezpieczeństwa, należy uwzględniać poniższe zalecenia: 

1. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do pracy z urządzeniami informatycznymi i 
urządzeniami biurowymi. 

2. Moc pobierana z przetwornicy nie może przekraczać wielkości podanej w danych 
znamionowych. 

3. Chronić urządzenie przed wilgocią. 

PRZEZNACZENIE
Przetwornica Black & Decker służy do przetwarzania prądu stałego (DC) na prąd przemienny 
(AC). Przetwornica pozwala na korzystanie z 12 VDC sieci zasilania w samochodzie do 
zasilania urządzeń zasilanych zwykle z sieci prądu przemiennego. Przetwornica jest 
przeznaczona wyłącznie do używania przez indywidualnych użytkowników.  
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INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA. 
Ostrzeżenie! Przy korzystaniu z urządzeń zasilanych z akumulatorów należy zawsze 
przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, łącznie z podanymi poniżej, w celu 
zmniejszenia zagrożenia pożarem, wycieków z akumulatorów, obrażeń ludzi i uszkodzenia 
urządzeń. 

• Przed korzystaniem z urządzenia należy uważnie przeczytać całą niniejszą instrukcję.  
• Przeznaczenie urządzenia jest opisane w niniejszej instrukcji. Używanie akcesoriów lub 

elementów podłączanych lub wykorzystywanie urządzenia niezgodne z zaleceniami 
niniejszej instrukcji może spowodować zagrożenie wypadkiem. 

• Zachowaj tę instrukcję na przyszłość 

Korzystanie z przetwornicy 
Należy zawsze zachować ostrożność korzystając z przetwornicy 

• To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby młode lub niedoświadczone 
bez nadzoru. 

• Urządzenie jest przeznaczone do stosowania wyłącznie w samochodach.  
• Nie dopuszczać do zawilgocenia urządzenia.  
• Nie wolno traktować urządzenia jak zabawki.  
• Stosować wyłącznie w suchych miejscach.  
• Nie otwierać obudowy. Wewnątrz nie ma części przeznaczonych do obsługi przez 

użytkownika.  
• Urządzenie nie może pracować w atmosferach z zagrożeniem wybuchem, tam gdzie 

występują palne ciecze, gazy lub pyły.  
• Dla zmniejszenia możliwości uszkodzenia wtyczki i sznura zasilającego nigdy nie wolno 

ciągnąć za kabel w celu wyjęcia wtyczki z gniazdka.  

Po użytkowaniu: 
• Jeżeli urządzenie nie jest używane, należy przechowywać je w suchym, właściwie 

przewietrzanym pomieszczeniu, poza zasięgiem dzieci.  
• Dzieci nie mogą mieć dostępu do przechowywanych urządzeń.  
• Jeżeli urządzenie jest przechowywane lub, jeżeli jest przewożone samochodem powinno 

zostać umieszczone w bagażniku lub zamocowane w tak sposób aby uniemożliwić jego 
przemieszczanie przy nagłych zmianach prędkości lub kierunku poruszania się pojazdu.  

• Urządzenie należy chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego, źródeł 
ciepła i działaniem wilgoci.  

Przeglądy i naprawy.  
• Przed użyciem należy sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone lub posiada 

uszkodzone części. Należy sprawdzać, czy żadna część nie jest pęknięta, czy nie są 
uszkodzone wyłączniki, czy nie występują jakiekolwiek warunki wpływające 
niekorzystnie na działanie urządzenia.  

• W przypadku stwierdzenia uszkodzenia jakiejkolwiek części urządzenia, nie można go 
używać. 

• Zachować każdą zniszczoną lub uszkodzoną część naprawioną lub wymienioną przez 
producenta. 

• Nigdy nie wolno podejmować prób usuwania lub wymiany jakichkolwiek części innych 
niż te, o których napisano w niniejszej instrukcji.  
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Specjalne instrukcje bezpieczeństwa dla przetwornic.  

Ostrzeżenie! Opisywane urządzenie przetwarza energię elektryczną prądu stałego (12 VDC) z 
akumulatora na energię prądu przemiennego 230 VAC. Dla uniknięcia zagrożenia porażeniem 
prądem elektrycznym należy podejmować poniższe środki ostrożności:  

• Do przetwornicy należy podłączać wyłącznie wtyczkę zamontowaną na przewodzie 
zasilającym.  

• Nigdy nie wolno podłączać urządzenia ze zmienioną wtyczką lub poprzez adapter, o ile 
nie jest to dozwolone przez niniejszą instrukcję obsługi.  

• Długość przewodu zasilającego przetwornicę nie może przekraczać dwóch metrów, o ile 
nie zostało to dopuszczone przez niniejszą instrukcję obsługi. 

• Nigdy nie wolno podłączać urządzenia, które jest uszkodzone lub niekompletne. 
• Nigdy nie wolno podłączać przetwornicy do sieci zasilającej prądu przemiennego lub do 

wyjścia z innej przetwornicy. 
− Przetwornica nie przetwarza prądu przemiennego na prąd stały. 
− Przetwornica nie może być stosowana jako dodatkowe źródło zasilania pracujące z 

siecią prądu przemiennego. 
• Przed wykonywaniem jakichkolwiek konserwacji lub czyszczenia przetwornicy należy 

odłączyć zasilanie 12 VDC i wyjąć wtyczkę z przetwornicy.  
• Nie zakrywać przetwornicy. Stosować wyłącznie w dobrze przewietrzanych 

pomieszczeniach. 
• Nie otwierać przetwornicy, wewnątrz nie ma żadnych części przeznaczonych do obsługi. 

Nie podejmować prób zbadania przetwornicy.  
• Sprawdzić, czy połączenie z siecią prądu stałego jest czyste i bezpieczne. Luźne 

połączenie może spowodować przegrzanie przewodów i stopienie izolacji.  
• Sprawdzić, czy biegunowość podłączenia jest prawidłowa.  
• Nie instalować w przedziałach silnikowych. 
• Nie wykorzystywać przetwornicy do zasilania jakichkolwiek urządzeń medycznych. 

Ostrzeżenie dotyczące urządzeń z akumulatorami – niektóre urządzenia z akumulatorami 
nie pracują właściwie przy zasilaniu z przetwornicy częstotliwości. Działają one prawidłowo 
jedynie przy zasilaniu z gniazdka sieciowego, dającego przebieg dokładnie sinusoidalny, a nie 
przy zasilaniu z przetwornicy. Tak więc, producent zaleca zasilanie takiego rodzaju urządzeń 
wyłącznie z gniazdka sieciowego a nie z przetwornicy.  
Problem taki nie istnieje dla większości urządzeń zasilanych z akumulatorów. Większość takich 
urządzeń posiada oddzielną ładowarkę lub transformator, włączane do gniazdka sieciowego. 
Przetwornica jest przystosowana do współpracy z większością ładowarek i transformatorów. 

� zachować niniejszą instrukcję obsługi na przyszłość. 

Własności.  
Przetwornica posiada niektóre lub wszystkie podane poniżej własności: 

1. Przycisk On/Off (Zał./Wył.). 
2. Diodę LED sygnalizującą włączenie zasilania lub usterkę. 
3. Gniazdo zasilania prądem przemiennym (ac). 
4. Gniazdo USB. 
5. Przewód zasilania z akumulatora samochodowego (dc). 
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JAK DZIAŁA PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI
Przetwornica jest urządzeniem elektronicznym przekształcającym niskie napięcie prądu stałego 
pochodzące z akumulatora lub innego źródła zasilania na standardowe napięcie prądu 
przemiennego 230 V. 

Kształt przebiegu napięcia na wyjściu z przetwornicy 
Przebieg napięcia wyjściowego z przetwornicy jest określany jako �zmodyfikowany przebieg 
sinusoidalny�. Taki przebieg napięcia jest właściwy dla większości odbiorników, łącznie ze 
źródłami liniowymi i przełączalnymi, stosowanymi w urządzeniach elektrycznych, 
transformatorach i silnikach małej mocy. 

INSTRUKCJA DZIAŁANIA
Nastawianie 
Umieścić przetwornicę bezpiecznie w uchwycie, upewniając się, że nie będzie ona 
przeszkadzała w normalnym działaniu pojazdu, tj. w działaniu drążka zmiany biegów, hamulca 
ręcznego, itp.  
Uwaga: Upewniać się, czy działanie wentylatora nie jest zakłócone w jakikolwiek sposób.  

Wymagania dotyczące zasilania 
Źródło zasilania musi zapewniać zasilanie prądem stałym 12 V i mieć moc wystarczającą do 
zasilania obciążenia. 
Ostrzeżenie! Przetwornica może być podłączana jedynie do źródeł zasilania o napięciu 
znamionowym równym 12 V. Przetwornica nie będzie współpracować z akumulatorem 6 V i 
ulegnie trwałemu uszkodzeniu przy podłączeniu do akumulatora 24 V. 

Podłączanie źródła zasilania 
Przetwornica jest dostarczana razem z wtyczką dostosowaną do zasilania z 12 VDC. Wtyczka 
może pracować przy obciążeniu wyjścia przetwornicy odbiornikiem o mocy do 100 W. 
Końcówka wtyczki powinna zostać podłączona do bieguna dodatniego (+) źródła zasilania, 
podczas gdy boczny styk wtyczki do ujemnego bieguna źródła zasilania (-). 

Uwaga:  Dla uzyskania optymalnych osiągów należy upewniać się, czy przy pracy przetwornicy 
pracuje silnik pojazdu. Przetwornica może jednak nie działać w trakcie rozruchu silnika 
pojazdu, ponieważ napięcie akumulatora znacznie spada w tym czasie. 

Ostrzeżenie! Upewnić się przed podłączaniem wtyczki do gniazdka, czy przycisk �On/Off� 
(Zał./Wył.) znajduje się w położeniu �Off� oraz czy w pobliżu instalacji nie znajdują się 
łatwopalne gazy. 
� Podłączyć przetwornicę do źródła zasilania przez mocne włożenie wtyczki przetwornicy do 

gniazdka w pojeździe lub do innego źródła zasilania. 

Ostrzeżenie! Nie stosować przetwornicy w układach z biegunem dodatnim podłączonym do 
masy (stosowanymi w starszych pojazdach). 

Ostrzeżenie! Podłączenie przy niezachowaniu odpowiedniej biegunowości spowoduje 
zadziałanie bezpiecznika, ale może również spowodować trwałe uszkodzenie przetwornicy. 

Dane znamionowe w odniesieniu do wartości mocy przetwornicy 
Większość narzędzi elektrycznych, urządzeń i sprzętu audio/wideo posiada tabliczki 
znamionowe określające pobieraną moc, albo w amperach albo w watach. Należy upewniać 
się, czy moc pobierana przez urządzenie, które ma być zasilane z przetwornicy, nie przekracza 
100 W. 
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Przetwornica jest wyposażona w zabezpieczenie nadprądowe, które będzie odcinać odbiornik 
przy przekroczeniu wartości mocy równej 100 W. Obciążenie rezystancyjne (np. żarówka) 
stwarza najmniej problemów przy zasilaniu z przetwornicy. 

Ostrzeżenie! Przetwornica nie będzie obsługiwać urządzeń o dużej mocy lub urządzeń 
wytwarzających ciepło, takich jak suszarki do włosów, kuchenki mikrofalowe i tostery. 

Zabezpieczenia przetwornicy 

Przetwornica monitoruje poniższe potencjalnie niebezpieczne warunki: 

Niskie napięcie akumulatora: Takie warunki nie są szkodliwe dla przetwornicy, lecz mogą 
spowodować uszkodzenie źródła zasilania. Przetwornica wyłączy się samoczynnie, gdy 
napięcie zasilania spadnie do 10,5 +/- 0,5 V. Po powrocie napięcia zasilania do właściwej 
wartości należy przetwornicę wyłączyć a następnie ponownie załączyć. 

Zbyt duże napięcie akumulatora: Przetwornica wyłączy się samoczynnie, jeżeli napięcie 
akumulatora przekroczy 16 +/- 0,5 V. 

Zwarcie: Niewłaściwa biegunowość lub zwarcie może spowodować zadziałanie zewnętrznych 
lub wewnętrznych bezpieczników, ale również nieodwracalne uszkodzenie przetwornicy. Należy 
zwracać szczególną uwagę na zapewnienie prawidłowej biegunowości podłączenia 
przetwornicy. 

Przeciążenie: Przetwornica samoczynnie wyłączy się, jeżeli moc odbiornika na stałe 
przekracza wartość 100 W. Po usunięciu przeciążenia należy zresetować przetwornicę, przez 
jej wyłączenie i ponowne załączenie. 
Przegrzanie: Jeżeli temperatura wewnątrz przetwornicy jest zbyt duża, nastąpi jej samoczynne 
wyłączenie. Należy pozwolić na wystygnięcie przetwornicy przez co najmniej 15 minut przed jej 
ponownym załączeniem. Na czas stygnięcia należy wyłączyć przetwornicę z gniazdka 
zasilającego. 

Działanie po stronie 230 VAC i gniazdka USB 
1. Podłączyć przetwornicę do działającego źródła zasilania 12 VDC przez włożenie wtyczki 

do gniazdka w pojeździe, w sposób opisany w instrukcji obsługi. Dla zapewnienia 
właściwego styku między wtyczką a gniazdkiem należy kilka razy obrócić wtyczkę w 
gniazdku. Zapewnić wystarczającą ilość miejsca dla wentylacji przetwornicy. 

2. Nacisnąć przycisk �ON/OFF� przetwornicy. 

3. Dioda LED zasilania/uszkodzenia zapali się na niebiesko wskazując, że podłączenie jest 
prawidłowe. Jeżeli dioda ta zapali się na czerwono, oznacza to, że istnieje błąd w 
zasilaniu – patrz rozdział �Zabezpieczenia przetwornicy� oraz �Wyszukiwanie i usuwanie 
uszkodzeń� w instrukcji obsługi.  

4. Standardowe gniazdka 230 VAC i gniazdko USB pozwalają na jednoczesne zasilanie 
kilku urządzeń. Po prostu należy podłączyć wtyczkę urządzenia 230 VAC do gniazdka 
AC przetwornicy i/lub urządzenie zasilane z gniazdka USB do tego gniazdka 
przetwornicy.  

Uwagi:  Należy upewniać się, czy moc wszystkich urządzeń podłączonych jednocześnie do przetwornicy 
nie przekracza 100 W. 
Jeżeli przetwornica nie działa, należy upewnić się, czy wyłącznik zapłonu pojazdu znajduje się w 
odpowiednim położeniu. Niektóre pojazdy wymagają włączenia zapłonu w celu zasilenia gniazdka 
12 VDC. 
Przetwornica nie będzie zasilać urządzeń wytwarzających ciepło, takich jak suszarka do włosów, 
koc elektryczny, kuchenka mikrofalowa i toster. 
Gniazdko USB przetwornicy nie wspomaga układu łączności danych, zapewnia jedynie zasilanie 5 
V/ 500 mA DC dla urządzeń zasilanych z gniazdek USB. 



Tłumaczenie z języka angielskiego 

Plik nr: BDPC100C_Manual_POL Vers.docx/2012 
Biuro tłumaczeń DAMAR, Sosnowiec 

7 

5. W celu wyłączenia przetwornicy należy nacisnąć przycisk �ON/OFF� i odłączyć 
przetwornicę od źródła zasilania prądem stałym 12 VDC.  

WAŻNE: należy pamiętać o odłączaniu przetwornicy od jakiegokolwiek źródła zasilania, jeżeli 
przetwornica nie jest używana.  

Podłączanie obciążenia 
Przetwornica jest wyposażona w standardowe gniazdko prądu przemiennego. Włącz przewód 
sieciowy urządzenia do gniazdka przetwornicy. Upewnij się, czy moc odbiornika nie przekracza 
100 W. 

Przetwornica jest skonstruowana tak, aby było możliwe bezpośrednie podłączanie 
standardowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, w sposób opisany powyżej. Nie wolno 
podłączać przetwornicy do domowej instalacji prądu przemiennego. Nie wolno podłączać 
przetwornicy do jakiegokolwiek odbiornika prądu przemiennego z przewodem zerowym 
połączonym z masą (ziemią) lub z ujemnym biegunem źródła zasilania prądem stałym. 

WSKAZÓWKI OPTYMALNEGO KORZYSTANIA Z PRZETWORNICY
Dla uzyskania najlepszych rezultatów działania, przetwornica powinna zostać umieszczona na 
płaskiej i/lub stabilnej powierzchni. Przetwornica może pracować jedynie w miejscach 
spełniających następujące wymagania: 

SUCHE – nie wolno dopuszczać do zetknięcia się wody lub innych płynów z przetwornicą.  

ZIMNE – temperatura otaczającego przetwornicę powietrza powinna mieścić się w zakresie 5°C 
do 40°C, a najlepiej między 15°C a 25°C. Należy chronić przetwornicę przed bezpośrednim 
działaniem promieni słonecznych.  

WŁAŚCIWA WENTYLACJA – Otoczenie przetwornicy powinno zapewniać swobodny przepływ 
powietrza. Nie należy umieszczać żadnych urządzeń na lub nad przetwornicą podczas jej 
działania. Przetwornica wyłączy się samoczynnie, jeżeli temperatura wewnętrzna przekroczy 
pewną wartość. Więcej informacji na ten temat podano w rozdziale �Zabezpieczenia 
przetwornicy”. 

BEZPIECZEŃSTWO – Nie wolno używać przetwornicy w pobliżu materiałów łatwopalnych lub 
w miejscach, w których gromadzą się palne gazy lub spaliny. Przetwornica jest urządzeniem 
elektrycznym, w którym może dojść do iskrzenia podczas podłączania lub rozłączania obwodów 
elektrycznych.  

WYSZUKIWANIE I USUWANIE USTEREK
Jeżeli przycisk załączania przetwornicy został wciśnięty, ale na wyjściu prądu przemiennego ani 
na wyjściu USB nie ma sygnału i nie pali się dioda LED zasilania: 

• Nacisnąć przycisk �ON/OFF� w celu wyłączenia przetwornicy. 

• Sprawdzić podłączenie obwodów prądu stałego. 

• Sprawdzić bezpiecznik w przewodzie zasilającym prądu stałego pojazdu. 

Jeżeli przycisk �ON/OFF� przetwornicy został wciśnięty, ale na wyjściach przetwornicy nie ma 
napięcia a dioda LED zasilania/ uszkodzenia pali się na czerwono, zaistniał jeden z poniższych 
stanów: 

• Niski poziom napięcia akumulatora. 

• Zbyt wysoki poziom napięcia akumulatora. 

• Zwarcie. 

• Przeciążenie. 
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• Zbyt wysoka temperatura. 

Należy nacisnąć przycisk �ON/OFF� w celu wyłączenia przetwornicy, skorygować istniejący błąd 
i następnie ponownie nacisnąć przycisk �ON/OFF�. 

KONSERWACJA
Od czasu do czasu należy przecierać zewnętrzną obudowę przetwornicy wilgotną szmatką. Nie 
wolno stosować żadnych środków ściernych ani rozpuszczalników. Nie zanurzać przetwornicy 
w wodzie. 

Ostrzeżenie! Przed dokonywaniem konserwacji lub czyszczenia należy odłączyć przetwornicę 
od jakiegokolwiek źródła zasilania. 

Wymiana bezpiecznika w przewodzie zasilającym pojazdu 

• Należy odkręcić pozłacaną nakładkę przez obrót przeciwnie do ruchu wskazówek 
zegara. 

• Zdjąć kołek i sprężynę. 

• Wyjąć bezpiecznik. 

• Założyć nowy bezpiecznik, tego samego typu i wielkości (12A/250V). 

• Założyć kołek i sprężynę. 

• Założyć pozłacaną nakładkę, obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Nie 
dokręcać zbyt mocno. 

OCHRONA ŚRODOWISKA
Poprawne złomowanie przetwornicy 
Pokazane poniżej oznaczenie wskazuje, że produkt nie może być złomowany tak jak zwykłe 
odpadki domowe. W celu uniknięcia zagrożenia środowiska lub zdrowia ludzi przez 
niekontrolowane złomowanie, należy starać się wykorzystać metodę recyklingu zużytych 
materiałów. Przy wyrzucaniu przetwornicy należy wykorzystać system selektywnego 
gromadzenia odpadów lub skontaktować się ze sprzedawcą przetwornicy, który odbierze 
produkt w celu jego bezpiecznego poddania recyklingowi. 

Recyklingowi powinny podlegać zarówno zużyte produkty jak i materiały opakowaniowe. 

Ponowne wykorzystywanie zużytych materiałów pomaga zapobieganiu zanieczyszczaniu 
środowiska jak również zmniejsza popyt na surowce. 

Miejscowe przepisy mogą podawać informacje dotyczące selektywnej zbiórki usuwanych 
urządzeń elektrycznych pochodzących z gospodarstw domowych w miejscach gromadzenia 
odpadów mieszanych lub w miejscach zakupu nowych produktów.  
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DANE TECHNICZNE 
      BDPC100C 

Napięcie zasilania:     13,8 VDC, 8 A 

Napięcie wyjściowe     230 VAC, 50 Hz 

Moc na wyjściu:     100 W (obciążenie ciągłe) 

USB       5 VDC, 500 mA 

Przebieg napięcia wyjściowego   zmodyfikowana sinusoida  

Bezpiecznik po stronie DC    12 A/250 V 

OGRANICZONA GWARANCJA
Producent wystawia ograniczoną gwarancję bezpośrednio kupującemu niniejszy produkt. 
Niniejsza ograniczona gwarancja nie jest przenaszalna i ma zastosowanie wyłącznie przy 
zastosowaniu urządzenia dla celów nie komercyjnych. Producent gwarantuje, że w ciągu dwóch 
lat od daty zakupu nie wystąpią wady wykonawstwa lub wady materiałowe. Wysłanie produktu 
wraz z potwierdzeniem zakupu do producenta lub jego przedstawiciela, stanowi to 
zobowiązanie dla kupującego wraz z opłaceniem kosztów wysyłki. Niniejsza gwarancja zostanie 
unieważniona po stwierdzeniu niewłaściwej metody obsługi urządzenia lub przeprowadzania 
naprawy urządzenia przez kogokolwiek innego niż producent lub jego upoważniony 
przedstawiciel.  

Producent nie udziela gwarancji innej niż niniejsza ograniczona gwarancja i wyklucza wszelkie 
gwarancje związane, łącznie z gwarancją na wszelkie szkody następcze. Jest to jedyna 
ograniczona gwarancja a producent nie przyjmuje ani nie upoważnia kogokolwiek do 
przyjmowania zobowiązań, ani do ponoszenia jakichkolwiek zobowiązań w odniesieniu do 
produktu, innych niż wynikających z niniejszej ograniczonej gwarancji.  

Baccus Worldwide LLC 
Weena 290 
3012 NJ Rotterdam lub 
skrzynka pocztowa 819, 3000 AV Rotterdam 

Data tłumaczenia :         25 maja 2012 


