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X-charger – nabíječ s vyrovnávačem napětí pro nabíjení NiCd, 
NiMH, lithiových a olověných baterií. 
Děkujeme vám za zakoupení nabíječe X-charger. Jedná se o rychlý 
nabíječ s vestavěným vyrovnávačem, řízený mikroprocesorem 
pomocí specializovaného software. Přečtěte si prosím před 
použitím pozorně tento návod k obsluze. 
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1. Vlastnosti 
 
Optimalizovaný software 
Nabíječ automaticky určí nabíjecí nebo vybíjecí proud (funkce 
AUTO).  Speciálně při nabíjení lithiových baterií to může zabránit 
přebíjení, které by mohlo skončit výbuchem baterie. Nabíjení je 
řízeno na základě zpětné vazby, tím se omezuje možnost chyby, 
což přináší maximální bezpečnost nabíjení. Nabíječ má zdířky pro 
připojení baterie a napájecího napětí. Pro vyrovnávání napětí při 
nabíjení lithiových baterií jsou určeny zásuvky se třemi až sedmi 
kontakty (pro dvou až tříčlánkové baterie). 
 
Vysoce výkonné nabíjení 
Nabíječ má maximální nabíjecí výkon 50 W. Může nabíjet nebo 
vybíjet baterie složené z 1 až 15 článků NiCd / NiMH nebo z 1 až 
6 článků Li-Fe, Li-ion nebo Li-pol. Nabíjecí proud lze nastavit 
v rozmezí 0,1 až 6 A s krokem 100 mA. 
Chlazení nabíječe je tak účinné, že nabíjení maximálním výkonem 
probíhá bez negativního vlivu na provoz mikroprocesoru. 
 
Vyrovnávač napětí 
V průběhu nabíjení lithiových baterií nabíječ vyrovnává napětí 
všech článků. Na displeji je možné sledovat napětí jednotlivých 
článků. Pokud se napětí kteréhokoliv článku neobvykle liší, je 
nabíjení zastaveno s chybovým hlášením. 
 
Druhy lithiových baterií 
K nabíječi je možné připojit tři druhy lithiových baterií: Li-ion, Li-pol 
a Li-Fe. Každá z nich má různé chemické vlastnosti a je nutné pro 
každou zvolit správný nabíjecí program. Více informací naleznete 
v sekci Varovná a chybová hlášení. 
 
Rychlý a skladovací režim pro lithiové baterie 
Pro lithiové baterie lze zvolit různé režimy nabíjení. Jedním 
z režimů je Rychlé nabíjení, které zkracuje dobu nabíjení 
(především jeho konec). Režim Skladování umožňuje nabít baterii 
na napětí, při kterém je samovybíjení nejnižší a baterii lze skladovat 
dlouhou dobu. 
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Funkce nabíječe pro maximální bezpečnost 
Automatické ukončení nabíjení při nabíjení NiCd nebo NiMH je 
odvozeno od poklesu napětí (Delta peak systém). Při nabíjení NiCd 
nebo NiMH v automatickém režimu může být nastaven horní limit 
nabíjecího proudu, aby se zabránilo nabíjení příliš velkým proudem. 
To je velmi užitečné při nabíjení baterií s malou impedancí nebo 
s malou kapacitou v automatickém režimu, při kterém je obtížné 
určit správnou hodnotu maximálního nabíjecího proudu. Náboj, 
vložený do baterie, se vypočítává jako násobek nabíjecího proudu a 
času. Pokud dodaný náboj přesáhne nastavený limit, nabíjení je 
automaticky ukončeno. Měření teploty baterie (teplotní čidlo je 
zvláštní příslušenství) umožňuje ukončit nabíjení, pokud teplota 
baterie přesáhne nastavenou mez. Omezení doby nabíjení 
umožňuje ukončit nabíjení po uplynutí přednastavené doby. 
V průběhu nabíjení je kontrolováno napájecího napětí, zda se 
pohybuje v bezpečných mezích. Pokud by bylo mimo tyto meze, je 
nabíjení automaticky ukončeno. 
 
Ukládání parametrů nabíjení 
Do paměti nabíječe lze uložit parametry nabíjení až pro pět různých 
baterií. Uložené parametry lze z paměti kdykoliv vyvolat a nabíjení 
může být spuštěno bez dalšího nastavování. 
 
Cyklické nabíjení - vybíjení 
Nabíječ může provést 1 až 5 nabíjecích cyklů nabíjení – vybíjení, 
aby došlo k oživení baterie po jejím skladování. 
 
Analýza nabíjení pomocí USB komunikace s PC (propojovací 
kabel a software je zvláštní příslušenství) 
Nabíječ nabízí možnost přenosu dat pomocí USB do počítače a 
jejich analýzu v grafech napětí baterie, nabíjecího proudu, náboje a 
teploty. Při nabíjení lithiových baterií lze také zobrazit napětí 
jednotlivých článků. 
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2. Rozmístění připojovacích bodů 
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3. Varování a bezpečnostní pokyny  
Nenechávejte při nabíjení nabíječ bez dozoru, i když odchylka od 
nabíjení obvykle způsobí automatické ukončení nabíjení. 
Nevystavujte přístroj prachu, vlhku, dešti, přímému slunečnímu 
záření, teplu a vibracím.  
Obvody nabíječe jsou navrženy tak, aby mohlo být napájecí napětí 
pouze v rozsahu 10 až 18 V.  
Nabíječ a nabíjená baterie musí být položeny na nehořlavém a 
nevodivém povrchu. Nikdy nepokládejte nabíječ nebo baterii na 
autosedačky, koberec nebo dřevěný nábytek. Nenabíjejte 
v místnostech, kde jsou uskladněny hořlavé nebo těkavé látky.  
Ujistěte se, že je nastaven správný program nabíjení a že baterie 
není poškozena. Zvláště lithiové baterie mohou způsobit požár 
nebo výbuch při přebíjení. 
Abyste zabránili zkratu při připojování baterie k nabíječi, připojte 
nejprve nabíjecí kabel k nabíječi a potom baterii k nabíjecímu 
kabelu. Při odpojování baterie postupujte obráceně. 
 

 
Druh baterie 

 

 
Poznámka 

NiCd / NiMH 
1,2 V 

přípustný nabíjecí proud: 1 až 2C, závisí na typu 
vybíjení 0,85V / článek (NiCd), 1,0 V / článek (NiMH) 

Li-ion 
3,6V 

maximální nabíjecí napětí: 4,1 V / článek, 
maximální nabíjecí proud: 1C nebo méně, 
minimální napětí při vybíjení 2,5 V / článek 

Li-pol 
3,7V 

maximální nabíjecí napětí: 4,2 V / článek, 
maximální nabíjecí proud: 1C nebo méně, 
minimální napětí při vybíjení 3,0 V / článek 

Li-Fe 
3,3V 

maximální nabíjecí napětí: 3,6 V / článek, 
maximální nabíjecí proud: 4C nebo méně, 
minimální napětí při vybíjení 2,0 V / článek 

olověné 
2,0V 

maximální nabíjecí napětí: 2,46 V / článek, 
maximální nabíjecí proud: 0,4C nebo méně, 
minimální napětí při vybíjení 1,5 V / článek 
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Nepokoušejte se baterii rozebírat. Dávejte pozor, aby všechny 
články v baterii měly stejnou kapacitu. Lithiové baterie mohou být 
složeny z paralelně nebo sériově řazených článků. Při paralelních 
spojení se sčítají kapacity článků, při sériovém spojení jejich napětí. 
Nevyrovnané napětí jednotlivých článků může způsobit výbuch 
nebo požár během nabíjení. Doporučujeme zapojovat lithiové 
články pouze do série. 
 
Vybíjení 
Typickým účelem vybíjení je určení zbytkovému náboji v baterii 
nebo její kapacitu. Vybíjení musíte věnovat stejnou pozornost jako 
nabíjení. Abyste zabránili příliš hlubokému vybití baterie, nastavte 
vybíjecí napětí správně. Lithiové baterie by neměly být vybíjeny 
příliš hluboko, protože to vede k rychlé ztrátě kapacity nebo 
nevratnému poškození. Obecně platí, že lithiová baterie nemusí být 
před nabíjením vybíjena. Některé NiCd akumulátory vykazují 
paměťový efekt, pokud jsou částečně použity a pak dobity. Takové 
baterie je lepší nabít v úplných cyklech vybít – nabít. Lithiové 
baterie preferuje spíše částečné než úplné vybíjení. Úplnému 
vybíjení se vyhněte častějším nabíjením nebo použitím baterie s 
vyšší kapacitou. Nové NiCd nebo NiMH baterie je vhodné připravit k 
používání cyklováním (5 až 10 cyklů vybít – nabít). 
 
 



Tato upozornění a bezpečnostní pokyny jsou zvláště důležité. 
Prosím, postupujte podle pokynů pro maximální bezpečnost, 
jinak může dojít k poškození nabíječe nebo baterie, může dojít 
k požáru nebo k poškození zdraví nebo majetku. 
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4. Schéma ovládání nabíječe 
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5. Počáteční nastavení parametrů  
Nabíječ je provozován s výchozí hodnotou základních uživatelských 
nastavení, které jsou pro jednotlivé druhy baterie shodné. Po 
připojení nabíječe na napájecí napětí lze změnit hodnotu každého 
parametru. Chcete-li nastavit některou výchozí hodnotu parametru 
nabíjení, tiskněte tlačítko BATT TYPE/STOP dokud se na 
obrazovce neobjeví nápis USER SET – PROGRAM. Pak stiskněte 
tlačítko START/ENTER, abyste se dostali na nastavování 
jednotlivých parametrů. Tlačítky DEC a INC se budete přesouvat 
mezi jednotlivými parametry, tlačítkem START/ENTER rozblikáte 
parametr, který chcete nastavit a tlačítky INC nebo DEC parametr 
nastavíte. Zpět z nastavování parametrů se vrátíte pomocí tlačítka 
BATT TYPE/STOP. 
 

Pokud je na obrazovce tento text, 
nastavuje se druh lithiové baterie. 
K dispozici jsou tři druhy: LiFe (3,3 V), 
Lilo (3.6V) nebo LiPo (3,7 V). Volba 
správného druhu lithiové baterie je velmi 

důležitá, takže ho vždy před nabíjením zkontrolujte. Pokud se 
nastavení liší od správné hodnoty, baterie nebude nabita strávně 
nebo může během nabíjecího procesu explodovat. 

Pokud je na obrazovce tento text, 
nastavuje se doba, po kterou je baterie 
nabíjena než se provede automatická 
detekce počtu článků. V případě hluboce 
vybité baterii je nutné baterii na začátku 
trochu nabít, aby bylo možné určit 
správný počet článků. Normální čas je 

10 minut, pro baterie vyšší kapacity je vhodné tuto dobu prodloužit. 
Pro baterie velmi malých kapacit je nutné dobu zkrátit, aby baterie 
nebyla nabita dříve, než dojte k určení správného počtu článků 
baterie. 
 
 

********************************** Strana 8 ******************************** 
 

Je-li na displeji tento text, nastavuje se 
pokles napětí na článek, který způsobí 
ukončení nabíjení NiMH nebo NiCd 
baterie. Nastavit lze pokles od 5 do 
20 mV na článek. Pokud je nastavena 
hodnota příliš vysoká, může dojít 
k přehřátí nabíjené baterie, pokud je 
nastavena hodnota příliš nízká, může být 
nabíjení ukončeno předčasně. Výchozí 
nastavení je 12 mV pro NiCd  a 7 mV pro 
NiMH baterie. 
Vstup na levé straně nabíječe lze využít 
pro připojení teplotního čidla nebo USB 
kabelu. Pokud je vstup nastaven pro 
teplotní čidlo, lze nastavit mezní teplotu, 
při které je nabíjení ukončeno. Teplotní 
čidlo (volitelné příslušenství) se 
připevňuje na povrch nabíjené baterie. 
Když je vstup nastaven pro USB 

komunikaci, můžete propojit nabíječ a PC pomocí USB kabelu 
(volitelné příslušenství). S vhodným software je možné průběh 
nabíjení zobrazit na obrazovce monitoru. 

Baterie se během cyklického nabíjení 
může zahřát. Pokud je na displeji tento 
text, je možné nastavit prodlevu mezi 
nabíjením a vybíjením, po kterou bude 
baterie chladnout. Prodleva se dá 
nastavit v rozmezí od 1 do 60 minut. 
Při spuštění nabíjení se zapne i 
bezpečnostní časovač, který vypne 
nabíjení po uplynutí nastavené doby. Je 
to ochrana proti přebíjení baterie 
v případě, že nabíječ není schopen 
detekovat konec nabíjení. Doba nabíjení 

by měla ale být nastavena tak, aby umožňovala plné nabití baterie. 
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Pokud je na displeji tento text, lze 
nastavit maximální náboj, který lze dodat 
do baterie během nabíjení. Pokud selžou 
jiné druhy ukončení nabíjení, je nabíjení 
ukončeno dodáním stanoveného náboje.  
Zde je možné vypnout nebo zapnout 
potvrzování stisknutí tlačítka pípnutím 
Key Beep) nebo indikaci změny fáze 
nabíjení melodií (Buzzer). 
 
Zde se nastavuje minimální napájecí 
napětí, při kterém bude nabíječ ještě 
pracovat. Při poklesu pod tuto hodnotu 
bude nabíjení ukončeno (ochrana 
napájecí baterie před hlubokým vybitím). 

 
6. Lithiové baterie (Lilo / LiPo / LiFe) 
 
Tento program je určen pro nabíjení a vybíjení lithiových 
akumulátory se jmenovitým napětím 3,3 V, 3,6 V a 3,7 V na článek. 
Tyto baterie se nabíjejí metodou CC-CV. Baterie je nejprve 
nabíjena konstantním proudem a po dosažení mezního napětí 
(4,2 V pro LiPo, 4,1 V pro Lilo a 3,6 V pro LiFe baterie) je baterie 
dále nabíjena konstantním napětím. Chcete-li nabíjet lithiovou 
baterii, tiskněte tlačítko BATT TYPE / STOP tolikrát, dokud se na 
displeji neobjeví Lixx BATT. 
 
6.1 Nabíjení lithiových baterií bez vyrovnávání 
Pak stiskněte tlačítko START / ENTER a na displeji se objeví tento 

nápis Lixx CHARGE. Tlačítkem START / 
ENTER rozblikáte parametr, který chcete 
nastavovat (vlevo se nastavuje nabíjecí 
proud, vpravo počet článků baterie 
v sérii) a tlačítky DEC a INC je nastavíte. 
Nastavené parametry budou uloženy do 
paměti stiskem tlačítka START / ENTER. 

Jakmile jsou parametry nabíjení nastaveny, spustíte nabíjení 
stisknutím tlačítka START / ENTER  na dobu delší než 3 vteřiny. 
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Na displeji se objeví údaje o nastaveném 
počtu článků (R) a počtu článků, 
zjištěných podle připojené baterie (S). 
Pokud počet článků souhlasí, stiskněte 
START / ENTER, tím se zahájí nabíjení. 
Pokud počet článků nesouhlasí, 

stiskněte tlačítko BATT TYPE / STOP, tím se vrátíte zpět. Poté 
pečlivě znovu zkontrolujte nastavený a skutečný počet článků 
baterie. 

Po spuštění nabíjení se na displeji 
zobrazuje počet článků baterie, nabíjecí 
proud, napětí baterie, režim nabíjení, 
doba nabíjení a dodaný náboj. Nabíjení 
lze kdykoliv zastavit stisknutím tlačítka 
BATT TYPE / STOP. 

 
6.2 Nabíjení lithiových baterií s vyrovnáváním 
Tento program je určen pro nabíjení lithiových baterií se servisním 
konektorem. Servisní konektor se připojuje do jedné ze zdířek na 
pravé straně nabíječe. Tento režim nabíjení se liší od ostatních tím, 
že nabíječ sleduje napětí jednotlivých článků a upravuje nabíjecí 
proud každého článku samostatně.  
Chcete-li nabíjet lithiovou baterii s vyrovnáváním, stiskněte tlačítko 
BATT TYPE / STOP tolikrát, dokud se na displeji neobjeví Lixx 
BATT. Pak stiskněte tlačítko START / ENTER a na displeji se 
objeví tento nápis Lixx CHARGE.  Pak stiskněte tlačítko INC a na 

displeji se objeví Lixx BALANCE. Potom 
tlačítkem START / ENTER rozblikáte 
parametr, který chcete nastavovat (vlevo 
se nastavuje nabíjecí proud, vpravo 
počet článků baterie v sérii) a tlačítky 
DEC a INC je nastavíte. Nastavené 

parametry budou uloženy do paměti stiskem tlačítka START / 
ENTER. Jakmile jsou parametry nabíjení nastaveny, spustíte 
nabíjení stisknutím tlačítka START / ENTER na dobu delší než 
3 vteřiny. 

Na displeji se objeví údaje o nastaveném 
počtu článků (R) a počtu článků, 
zjištěných podle připojené baterie (S). 
Pokud počet článků souhlasí, stiskněte 
START / ENTER, tím se zahájí nabíjení. 
Pokud počet článků nesouhlasí, 

stiskněte tlačítko BATT TYPE / STOP, tím se vrátíte zpět. Poté 
pečlivě znovu zkontrolujte nastavený a skutečný počet článků 
baterie. 

Po spuštění nabíjení se na displeji 
zobrazuje počet článků baterie, nabíjecí 
proud, napětí baterie, režim nabíjení, 
doba nabíjení a dodaný náboj. Nabíjení 
lze kdykoliv zastavit stisknutím tlačítka 
BATT TYPE / STOP. 
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6.3 Nabíjení lithiových baterií v rychlém režimu 
Při nabíjení lithiových baterií se na konci nabíjení zmenšuje nabíjecí 
proud, a tím se prodlužuje doba nabíjení. V normálním režimu se 
nabíjení ukončí, jakmile nabíjecí proud v závěru nabíjení klesne pod 
10 % výchozí hodnoty. V rychlém režimu je nabíjení ukončeno při 
poklesu nabíjecího proudu už pod 20 % výchozí hodnoty. 
V důsledku toho se baterie nenabije na úplné maximum, ale doba 
nabíjení se významně zkrátí.  
Chcete-li nabíjet lithiovou baterii v rychlém režimu, stiskněte tlačítko 
BATT TYPE / STOP tolikrát, dokud se na displeji neobjeví Lixx 
BATT. Pak stiskněte tlačítko START / ENTER a na displeji se 
objeví tento nápis Lixx CHARGE. Pak stiskněte dvakrát tlačítko INC 

a na displeji se objeví Lixx FAST CHG. 
Potom tlačítkem START / ENTER 
rozblikáte parametr, který chcete 
nastavovat (vlevo se nastavuje nabíjecí 
proud, vpravo počet článků baterie 
v sérii) a tlačítky DEC a INC je nastavíte. 

Nastavené parametry budou uloženy do paměti stiskem tlačítka 
START / ENTER. Jakmile jsou parametry nabíjení nastaveny, 
spustíte nabíjení stisknutím tlačítka START / ENTER na dobu delší 
než 3 vteřiny. 

Po spuštění nabíjení se na displeji 
zobrazuje počet článků baterie, nabíjecí 
proud, napětí baterie, režim nabíjení, 
doba nabíjení a dodaný náboj. Nabíjení 
lze kdykoliv zastavit stisknutím tlačítka 
BATT TYPE / STOP. 

 

6.4 Nabíjení lithiových baterií pro skladování 
Tento režim se používá pro nabití nebo vybití baterie na napětí 
vhodné pro skladování. Nabíječ určí, zda bude baterie vybíjena 
nebo nabíjena tak, aby napětí jednotlivých článků bylo 3,75 V pro 
Lilo, 3,85 V pro LiPo nebo 3,3 V pro LiFe baterie. 
Chcete-li připravit lithiovou baterii pro skladování, stiskněte tlačítko 
BATT TYPE / STOP tolikrát, dokud se na displeji neobjeví Lixx 
BATT. Pak stiskněte tlačítko START / ENTER a na displeji se 
objeví tento nápis Lixx CHARGE.  Pak stiskněte třikrát tlačítko INC 

a na displeji se objeví Lixx STORAGE. 
Potom tlačítkem START / ENTER 
rozblikáte parametr, který chcete 
nastavovat (vlevo se nastavuje nabíjecí 
proud, vpravo počet článků baterie 
v sérii) a tlačítky DEC a INC je nastavíte. 
Nastavené parametry budou uloženy do 

paměti stiskem tlačítka START / ENTER. Jakmile jsou parametry 
nabíjení nastaveny, spustíte nabíjení stisknutím tlačítka START / 
ENTER  na dobu delší než 3 vteřiny. 

Po spuštění nabíjení se na displeji 
zobrazuje počet článků baterie, nabíjecí 
proud, napětí baterie, režim nabíjení, 
doba nabíjení a dodaný náboj. Nabíjení 
lze kdykoliv zastavit stisknutím tlačítka 
BATT TYPE / STOP. 
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6.5 Vybíjení lithiových baterií 
Chcete-li lithiovou baterii vybít, stiskněte tlačítko BATT TYPE / 
STOP tolikrát, dokud se na displeji neobjeví Lixx BATT. Pak 
stiskněte tlačítko START / ENTER a na displeji se objeví tento 
nápis Lixx CHARGE.  Pak stiskněte čtyřikrát tlačítko INC a na 

displeji se objeví Lixx DISCHARGE. 
Potom tlačítkem START / ENTER 
rozblikáte parametr, který chcete 
nastavovat (vlevo se nastavuje vybíjecí 
proud (maximum 1 A), vpravo počet 
článků baterie v sérii, tj. konečné vybíjecí 

napětí) a tlačítky DEC a INC je nastavíte.  
Nastavené parametry budou uloženy do paměti stiskem tlačítka 
START / ENTER. Jakmile jsou parametry nabíjení nastaveny, 
spustíte nabíjení stisknutím tlačítka START / ENTER  na dobu delší 
než 3 vteřiny. 

Po spuštění vybíjení se na displeji 
zobrazuje počet článků baterie, vybíjecí 
proud, napětí baterie, režim nabíjení, 
doba nabíjení a dodaný náboj. Nabíjení 
lze kdykoliv zastavit stisknutím tlačítka 
BATT TYPE / STOP. 

 
6.6 Vyrovnávání napětí a monitoring napětí během vybíjení 

Nabíječ v režimu skladování nebo 
vybíjení monitoruje napětí jednotlivých 
článků a snaží se zajistit, aby napětí 
všech článků bylo stejné. Proto v těchto 
režimech musí být k nabíječi připojen i 
servisní kabel. Pokud se napětí jednoho 
nebo více článků abnormálně liší, nabíječ 
ukončí proces s chybovým hlášením. 

Pokud se tak stane, baterie obsahuje vadné články, nebo je chybně 
připojen servisní kabel. Po stisknutí tlačítka INC se na displeji 
zobrazí napětí jednotlivých článků. 
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7. NiMH a NiCd baterie 
 
7.1 Nabíjení NiHM nebo NiCd baterií 

Tento režim je určen pro nabíjení NiMH 
nebo NiCd běžně používané pro RC 
modely. Chcete-li nabíjet NiMH nebo 
NiCd baterii, tiskněte tlačítko BATT 
TYPE / STOP tolikrát, dokud se na 
displeji neobjeví NiMH BATT nebo NiCd 
BATT. Pak stiskněte tlačítko START / 

ENTER a na displeji se objeví tento nápis NiCd CHARGE (NiMH 
CHARGE). Potom tlačítkem START / ENTER rozblikáte proud, 
který chcete nastavovat a tlačítky DEC a INC ho nastavíte. 
Nastavené parametry budou uloženy do paměti stiskem tlačítka 
START / ENTER. Jakmile jsou parametry nabíjení nastaveny, 
spustíte nabíjení stisknutím tlačítka START / ENTER  na dobu delší 
než 3 vteřiny. 
 
 



Po spuštění nabíjení se na displeji 
zobrazuje druh baterie, nabíjecí proud, 
napětí baterie, režim nabíjení, doba 
nabíjení a dodaný náboj. Nabíjení lze 
kdykoliv zastavit stisknutím tlačítka BATT 
TYPE / STOP. 

 
7.2 Vybíjení NiHM nebo NiCd baterií 

Tento režim je určen pro vybíjení NiMH 
nebo NiCd běžně používané pro RC 
modely. Chcete-li vybíjet NiMH nebo 
NiCd baterii, tiskněte tlačítko BATT 
TYPE / STOP tolikrát, dokud se na 
displeji neobjeví NiMH BATT nebo NiCd 
BATT. Pak stiskněte tlačítko START / 

ENTER a na displeji se objeví tento nápis NiCd CHARGE (NiMH 
CHARGE). Pak stiskněte tlačítko INC a na displeji se objeví Nixx 
DISCHARGE. Potom tlačítkem START / ENTER rozblikáte proud 
(0,1 až 1 A) nebo napětí (0,1 až 25 V), které chcete nastavovat a 
tlačítky DEC a INC je nastavíte. Nastavené parametry budou 
uloženy do paměti stiskem tlačítka START / ENTER. Jakmile jsou 
parametry nabíjení nastaveny, spustíte nabíjení stisknutím tlačítka 
START / ENTER  na dobu delší než 3 vteřiny. 

Po spuštění vybíjení se na displeji 
zobrazuje druh baterie, vybíjecí proud, 
napětí baterie, režim vybíjení, doba 
vybíjení a odebraný náboj. Nabíjení lze 
kdykoliv zastavit stisknutím tlačítka BATT 
TYPE / STOP. 
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7.3 Cyklování NiHM nebo NiCd baterií 

Tento režim je určen pro cyklování NiMH 
nebo NiCd běžně používané pro RC 
modely. Chcete-li cyklovat NiMH nebo 
NiCd baterii, stiskněte tlačítko BATT 
TYPE / STOP tolikrát, dokud se na 
displeji neobjeví NiMH BATT nebo NiCd 
BATT. Pak stiskněte tlačítko START / 

ENTER a na displeji se objeví tento nápis NiCd CHARGE (NiMH 
CHARGE). Pak stiskněte dvakrát tlačítko INC a na displeji se objeví 
Nixx CYCLE. Potom tlačítkem START / ENTER rozblikáte 
parametr, zda bude baterie nejprve vybíjena nebo nabíjena a 
tlačítky DEC a INC ho nastavíte. Potom tlačítkem START / ENTER 
rozblikáte počet nabíjecích cyklů (1 až 5) a tlačítky DEC a INC ho 
nastavíte.  Nastavené parametry budou uloženy do paměti stiskem 
tlačítka START / ENTER. Jakmile jsou parametry nabíjení 
nastaveny, spustíte nabíjení stisknutím tlačítka START / ENTER  
na dobu delší než 3 vteřiny. Pozn. Pro nabíjení a vybíjení při 
cyklování se použijí proudy, nastavené v režimech nabíjení a 
vybíjení. 

Po spuštění vybíjení se na displeji 
zobrazuje druh baterie, vybíjecí proud, 
napětí baterie, režim vybíjení, doba 
vybíjení a odebraný náboj. Nabíjení lze 
kdykoliv zastavit stisknutím tlačítka BATT 
TYPE / STOP. 
Na konci cyklování lze pomocí tlačítka 
INC neb DEC vyvolat údaje o nábojích 
dodaných nebo odebraných z baterie 
v jednotlivých cyklech. 

 
8. Olověné baterie 
 
8.1 Nabíjení olověných baterií 
Tento program je určen pro nabíjení olověných baterií 
s elektrolytem s kyselinou sírovou. Baterie může mít jmenovité 
napětí od 2 do 20 V. Olověné akumulátory mohou být vybíjeny 
pouze relativně menším proudem v porovnání s jejich kapacitou, 
podobné omezení se vztahuje i na nabíjení.  Olověné baterie 
nesmějí být nabíjeny rychle, optimální nabíjecí proud je 1/10 
kapacity. Vždy postupujte podle pokynů výrobce baterie. 
Chcete-li nabíjet olověnou baterii, tiskněte tlačítko BATT TYPE / 
STOP tolikrát, dokud se na displeji neobjeví Pb BATT. Pak 
stiskněte tlačítko START / ENTER a na displeji se objeví nápis Pb 

CHARGE. Potom tlačítkem START / 
ENTER rozblikáte parametr (nabíjecí 
proud 0,1 až 6 A nebo jmenovité napětí 
2 až 20 V), které chcete nastavovat a 
tlačítky DEC a INC ho nastavíte. 

Nastavené parametry budou uloženy do paměti stiskem tlačítka 
START / ENTER. Jakmile jsou parametry nabíjení nastaveny, 
spustíte nabíjení stisknutím tlačítka START / ENTER  na dobu delší 
než 3 vteřiny. 
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Po spuštění nabíjení se na displeji 
zobrazuje druh baterie, nabíjecí proud, 
napětí baterie, režim nabíjení, doba 
nabíjení a dodaný náboj. Nabíjení lze 
kdykoliv zastavit stisknutím tlačítka BATT 
TYPE / STOP. 

 
8.2 Nabíjení olověných baterií 
Chcete-li vybíjet olověnou baterii, tiskněte tlačítko BATT TYPE / 
STOP tolikrát, dokud se na displeji neobjeví Pb BATT. Pak 
stiskněte tlačítko START / ENTER a na displeji se objeví nápis Pb 
CHARGE. Pak stiskněte tlačítko INC a na displeji se objeví Pb 

DISCHARGE. Potom tlačítkem START / 
ENTER rozblikáte parametr (vybíjecí 
proud 0,1 až 1 A nebo jmenovité napětí 
2 až 20 V), které chcete nastavovat a 
tlačítky DEC a INC ho nastavíte. 
Nastavené parametry budou uloženy do 
paměti stiskem tlačítka START / ENTER. 

Jakmile jsou parametry nabíjení nastaveny, spustíte nabíjení 
stisknutím tlačítka START / ENTER  na dobu delší než 3 vteřiny. 

Po spuštění nabíjení se na displeji 
zobrazuje druh baterie, nabíjecí proud, 
napětí baterie, režim nabíjení, doba 
nabíjení a dodaný náboj. Nabíjení lze 
kdykoliv zastavit stisknutím tlačítka BATT 
TYPE / STOP. 

 
9. Ukládání parametrů nabíjení 
 

Tato funkce nabíječe je určena pro 
ukládání parametrů nabíjení. Umožňuje 
uložit parametry nabíjení až k 5 baterii. 
Uložené parametry mohou být z paměti 
vyvolány a ihned použity bez dalších 
úprav. Chcete-li uložit nebo změnit 
parametry nabíjení, stiskněte tlačítko 
BATT TYPE / STOP tolikrát, dokud se na 
displeji neobjeví SAVE DATA. Pak 
stiskněte tlačítko START / ENTER a na 

displeji se objeví tento nápis SAVE [0X], kde X je číslo paměti, do 
které budou parametry uloženy. 
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 Tlačítkem START / ENTER zvolíte 
(rozblikáte), jaký parametr bude 
nastavován a tlačítky DEC a INC ho 
nastavíte. Údaje na displeji slouží 
k identifikaci baterie. Příklad ukazuje 
přednastavenou baterie NiMH 
s 12 články s kapacitou 3000 mAh.  
Stisknutím tlačítka START / ENTER  na 
dobu delší než 3 vteřiny se přesunete 
k nastavování dalších parametrů nabíjení 
(nabíjecí proud). Pomocí tlačítek DEC a 
INC se přesouváte na nastavování 
dalších parametrů nabíjení, tlačítkem 
START / ENTER vybíráte, jaký parametr 
budete nastavovat a tlačítky DEC a INC 
je nastavíte. Jsou-li pro zvolenou baterii 
všechny dostupné parametry nabíjení 
nastaveny, stisknutím tlačítka START / 
ENTER  na dobu delší než 3 vteřiny se 
uloží do paměti. 

 
10. Vyvolání parametrů nabíjení z paměti 
 

 Tato funkce vyvolá parametry nabíjení 
uložené z paměti. Stiskněte tlačítko 
BATT TYPE / STOP tolikrát, dokud se na 
displeji neobjeví LOAD DATA. Pak 
stiskněte tlačítko START / ENTER. Na 
displeji se objeví informace o druhu 
uložené baterie a bude blikat číslo 
paměti. Tlačítky DEC a INC vyberete 
číslo paměti, kterou chcete použít a na 
konec stiskněte tlačítko START / ENTER  
na dobu delší než 3 vteřiny, abyste data 
vyvolali. Jakmile jsou data z paměti 
vyvolána, stačí připojit baterii a 

stisknutím tlačítka START / ENTER  spustíte nabíjení. 
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11. Různé informace, zobrazitelné na displeji 
 
Během nabíjení je možné na displeji zobrazit informace. Když 
stisknete tlačítko DEC, postupně zobrazíte na displeji aktuální 
nastavení parametrů společných pro všechny druhy baterií. Když 
stisknete tlačítko INC, zobrazíte na displeji napětí jednotlivých 
článků baterie (pokud je připojena přes servisní kabel).  

 
Informace o napětí baterie, při kterém se 
nabíjení ukončí. 
 
Informace o mezním náboji, při kterém 
se nabíjení ukončí.  
 
 
Informace o maximální době nabíjení, při 
kterém se nabíjení ukončí.  
 
 
Informace o připojení USB propojení 
s počítačem. 
 
Informace o měřené teplotě (je-li teplotní 
čidlo, připojeno a povoleno). 
 
 
Informace o aktuální hodnotě napájecího 
napětí. 
 

 
Pokud je připojen také servisní kabel od 
baterie, je zobrazováno i napětí 
jednotlivých článků (1 až 6). 
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12. Varovná a chybová hlášení 
 
Nabíječ v průběhu nabíjení kontroluje svůj stav i stav nabíjené 
baterie. Jakmile se objeví nějaká nestandardní situace, nabíječ ji 
ohlásí textem na displeji a upozorní na ni hlasitým zapípáním. 

 
Nesprávná polarita připojené baterie. 
 
 
Odpojená baterie. 
 
 
Zkrat na výstupních zdířkách. 
 
 
Napájecí napětí je mimo dovolený 
rozsah. 
 
Zjištěný počet článků baterie nesouhlasí 
s nastaveným počtem. 
 
 
Nabíječ je poškozen a potřebuje opravu. 
 
 
Napětí je nižší než nastavené. 
Zkontrolujte nastavený počet článků. 
 
Napětí je vyšší než nastavené. 
Zkontrolujte nastavený počet článků. 
 
Napětí některého článku je menší než 
dovolený. Zkontrolujte napětí všech 
článků. 
Napětí některého článku je menší než 
dovolený. Zkontrolujte napětí všech 
článků. 
 
Servisní konektor je připojen špatně 
(např. nesprávné pořadí vodičů) 
 
Překročení vnitřní teploty. Nabíječ musí 
být ochlazen. 
 
Procesor nemůže řídit nabíjecí nebo 
vybíjecí proud, nabíječ potřebuje opravu. 
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 11. Základní technické údaje 

 
Napájecí napětí:    10 až 18 V. 
Maximální výkon:   nabíjení 50 W, 
    vybíjení 5 W. 
Nabíjecí proud:   0,1 až 6 A. 
Vybíjecí proud:   0,1 až 1 A. 
Vyrovnávací proud:   až 300 mA. 
Počet článků NiCd, NiMH:  1 až 15 v sérii. 
Počet článků Lipo, Lilo, LiFe:  1 až 6 v sérii. 
Počet článků Pb:   1 až 10 v sérii. 
Hmotnost:   300 g. 
Rozměry:    137 x 98 x 30 mm. 
 

 

 
Záruční list: 
1) Dovozce ručí za to, že regulátor bude po celou dobu záruky 

(24 měsíců) plnit bezchybně svoji funkci. 
2) Vyskytne-li se v záruční době vada, která nebyla způsobena 

uživatelem, bude výrobek bezplatně opraven. 
3) Záruční opravu uplatní uživatel přímo u dovozce: 
BEL, Eliášova 38, 160 00 Praha 6, tel.: 222950345, e-mail: 

info@bel-shop.eu, WWW: http://www.bel-shop.eu 
4) Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v 

záruční opravě. 
5) Při reklamaci musí být přiložen záruční list, opatřený razítkem 

prodejny a datem prodeje a musí být uvedeny podrobnosti, jak se 
závada projevuje, za jakých podmínek vznikla, což je potřebné k 
nalezení závady nebo její příčiny a zároveň to poslouží k dalšímu 
vylepšení nabíječe. 

6) Pozáruční opravy jsou také prováděny u výrobce. 
 
 
 
 
 
 
 
 

................YY  ....................Y 
datum prodeje  razítko, podpis 


