
UŽIVATELSKÝ  MANUÁL

Rychlonabíječka AA/AAA s LCD displejem

Důležité bezpečnostní pokyny a údržba:

1) Nenabíjejte jiné baterie než Ni-Cd a Ni-MH. Jinak by mohlo dojít k explozi, zranění a škodě.
2) Chraňte nabíječku před vlhkem a vodou, nikdy ji neponořujte
3) Nabíječku používejte při pokojové teplotě. Nevystavujte přímému slunečnímu záření
4) Nepřikrývat během nabíjení, nabíječka vyzařuje teplo
5) nepokoušejte se otevřít nabíječku
6) nezkratujte kontakty baterií na nabíječce!
7) nezapínejte nabíječku, pokud vypadá poškozeně
8) Umístěte baterie polaritou (+) směrem nahoru, nesprávně umístěné baterie mohou 

způsobit požár nebo explozi
9) Vždy používejte pouze přiložený AC adapter
10)  Znečištěnou nabíječku čistěte pouze odpojenou ze sítě a to navlhčenou látkou s čistícím 

přípavkem. Kovové kontakty baterií očistěte alkoholem navlhčenou látkou.

Provozní pokyny:

1) Vložte  baterii  do  nabíječky.  Můžete  vložit 
jeden, dva, tři nebo čtyři kusy různých typů i 
kapacit,  nabíječka  disponuje  4  nezávislými 
okruhy.  Baterie  musí  být  vloženy  správnou 
polaritou.

2) Pokud nabíjíte AAA články, vysuňte nástavec 
směrem dolů, viz obr.1

3) Zapojte DC konektor do otvoru nabíječky, viz 
obr.2

4) Zapojte AC adaptér do sítě 220V, rozsvítí  se 
světlo.  Toto  světlo  svítí  po  celou  dobu 
nabíjení.  Světlo  zhasne  po  jedné  minutě, 
pokud:
- v nabíječce nejsou baterie
- nabíjení je ukončeno

5) Na LCD displeji se ukazují stavy nabití baterií. 
Pokud se LCD nerozsvítí, zkontrolujte polaritu, 
napájení, kontakty. Viz obr.3

6) Když LCD displej ukazuje plné nabití  baterií, 
vypojte nabíječku ze sítě a vyndejte baterie. 
Jsou  připraveny  k  použití.  Pokud  baterie 
ponecháte v nabíječce,  budou dobíjeny.

JE NORMÁLNÍ, ŽE SE BATERIE PŘI NABÍJENÍ ZAHŘÍVAJÍ



Přibližná doba nabíjení:

Velikost Kapacita Přibližná doba nabíjení (1-4)ks

AA 2400mAh 130min

AA 1800mAh 90min

AAA 750mAh 65min

AAA 650mAh 60min
* doba nabíjení se liší podle kapacity baterie a nabíjecích podmínek

Specifikace výrobce

• Mikroprocesor Negative Delta V, ochrana proti přebití
• Vestavěná ochrana (vyšší proud, vyšší napětí, vyšší teplota)
• Detekce vadné baterie a zastavení nabíjení 

Vstup: 12V DC ,1.5A
Output: 1.5V – 6V DC
Dobíjecí proud: 0.09A(+/- 0.01A)
Provozní teplota: 0°C – 35°C
Vyrobeno v Číně


