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Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv p e íst! Tento návod v eském jazyce má pon kud 
jiné uspo ádání ne� originální návod k obsluze. N které nepodstatné v ci byly vynechány, n které v ci jsou v tomto 
návodu k obsluze popsány podrobn ji. 
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1. Úvod (ú el pou�ití nabíje ky) 
  

Vá�ení zákazníci, 
D kujeme Vám za Va�i d v ru a za nákup na�í výkonné, kompaktní a spolehlivé nabíje ky, kterou dodáváme 
v etn  4 akumulátor  typu AA s kapacitou 2500 mAh + 4x AAA 700 mAh. Tuto nabíje ku m �ete pou�ít na 
svých cestách po celém sv t , nebo  její sí ový napájecí adaptér lze zapojit do sí ových zásuvek s nap tím od 
100 do 240 V a dále s p ilo�eným adaptérem (kabelem se zástr kou do zásuvky cigaretového zapalova e) ji 
m �ete pou�ívat i v automobilech s palubním nap tím 12 V. 

Jedná se o �pi kový model firmy FK technics, který je kombinací nabíje ky a diagnostické stanice s perfektní 
údr�bou akumulátor .  

Speciáln  vyvinutý mikroprocesor Vám zajistí údr�bu a nabíjení sou asn  a� 4 akumulátor  NiCd / NiMH typ  
AAA (mikrotu�kové) nebo AA (tu�kové) s kapacitou 180 a� 3000 mAh ve 4 na sob  nezávislých nabíjecích 
�achtách.  

V této nabíje ce m �ete sou asn  nabíjet akumulátory NiCd  a NiMH spole n , a to nezávisle na jejich 
kapacit  (do ka�dé nabíjecí �achty m �ete vlo�it akumulátory r zného typu s r znou jmenovitou kapacitou).  

Na 4 segmenty rozd lený displej (LCD) Vám podá zprávu o ka�dém o�et ovaném akumulátoru zvlá�  
(hodnota nabíjecího nebo vybíjecího proudu, doba trvání nabíjení nebo vybíjení akumulátoru, zm ená nebo 
dosa�ená kapacita akumulátoru, probíhající program a dal�í informace), a to jak numericky, tak i zobrazením 
r zných symbol .  

4 speciální programy (nabíjení, vybíjení, o�ivení a otestování) lze nastavit pro ka�dou �achtu zvlá� , a to 
nezávisle na typu a kapacit  do nabíjecí �achty vlo�ených akumulátor  (NiCd / NiMH, AAA/AA). 

Pomocí 3 ovládacích tla ítek (a 4 tla ítek nad nabíjecími �achtami) m �ete ru n  zvolit po�adovanou funkci 
údr�by akumulátoru v p íslu�né nabíjecí �acht  (nabíjení, vybíjení, o�ivení nebo zji�t ní kapacity akumulátor ) 
a zobrazit v p íslu�ných segmentech displeje z tekutých krystal  pot ebné informace.  

Automatickým vybitím a nabitím akumulátoru m �ete zbavit akumulátory (NiCd) jejich nep íjemného 
takzvaného pam ového efektu. Tímto zp sobem a pomocí funkce o�ivení m �ete o�ivit i staré (ji� unavené) 
akumulátory NiMH, nebo  i tyto za nou po ur ité dob  vykazovat áste ný pam ový efekt.    

Nabíje ka okam�it  pozná po�kozené a vadné akumulátory.  

S p ilo�enými adaptéry (celkem 8 kus ) m �ete vytvo it z tu�kových akumulátor  typu AA akumulátory do 
d tských hra ek typu C (malé mono lánky) nebo velké akumulátory typu D (velké mono lánky) a pou�ít je 
k napájení p ístroj  (spot ebi ), která vy�adují tyto velikosti akumulátor . 

Prosím, p e t te si pozorn  tento návod k obsluze a kapitolu 2. Bezpe nostní p edpisy, d íve ne� za nete tuto 
rychlou nabíje ku pou�ívat.  

Jiný zp sob pou�ívání nabíje ky, ne� bylo uvedeno vý�e, vede k zániku záruky. Na výrobku nesm jí být 
provád ny �ádné zm ny v jeho vnit ním zapojení. 
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2. Bezpe nostní p edpisy 
 

Prosím, p e t te si pozorn  tento návod k obsluze, d íve ne� za nete nabíje ku pou�ívat. Dodr�ujte uvedené 
bezpe nostní p edpisy. 
 

 

Nabíjejte pouze akumulátory, které lze dobíjet, tedy NiCd, NiMH. Nesmíte nabíjet normální 
baterie (jako jsou suché lánky, alkalické baterie atd.). Tyto baterie by mohly p i nabíjení 
explodovat a zp sobit tak zna né �kody nebo ohro�ení zdraví! Touto nabíje kou nelze rovn � 
nabíjet lithiové akumulátory a alkalické akumulátory RAM 

       

POZOR! P ed vlo�ením akumulátor  do nabíje ky zkontrolujte, zda nejsou zkorodované, prasklé (net sné) 
nebo zda nevykazují jiná po�kození. Takovéto akumulátory nenabíjejte a zlikvidujte je podle platných 
p edpis . 
 

 
 

 

Vadné akumulátory jsou zvlá�tním odpadem (nepat í do domovního odpadu) a musí být s nimi 
zacházeno tak, aby nedocházelo k po�kození �ivotního prost edí. K t mto ú el m (k jejich 
likvidaci) slou�í speciální sb rné nádoby v prodejnách s elektrospot ebi i nebo ve sb rných 
surovinách. 

�et ete �ivotní prost edí! P isp jte k jeho ochran  

       
 Dodr�ujte nabíjecí proudy a údaje, které jsou uvedeny na akumulátorech (které uvádí jejich výrobce). 

Nenastavujte v p íslu�né nabíjecí �acht  vy��í ne� doporu ený nabíjecí proud akumulátoru.  
 Nepou�ívejte nikdy k napájení nabíje ky jiný sí ový napájecí adaptér a jiný adaptér na stejnosm rné 

nap tí 12 V (adaptér s kabelem do zásuvky cigaretového zapalova e v automobilu), ne� které jsou 
k nabíje ce p ilo�eny. 

 Pokud nebudete nabíje ku pou�ívat, vytáhn te zástr ku sí ového napájecí adaptéru ze sí ové zásuvky 
(toto rovn � prove te i s adaptérem 12 V).     

 P ístroj je ur en pro napájení ze sít  90 - 264 V AC / 50 - 60 Hz. Z tohoto d vodu s nabíje kou zacházejte 
zvlá�t  opatrn , jako s jinými p ístroji, které jsou napájeny sí ovým nap tím. Nabíje ky nepat í do 
d tských rukou. P i pou�ívání nebo skladování nabíje ek zajist te, aby k t mto p ístroj m nem ly p ístup 
malé d ti. 

 Pro pou�ívání nabíje ky zvolte vhodné místo s dostate ným p ístupem vzduchu, bez p ímého slune ného 
zá ení, v dostate né vzdálenosti od tepelných zdroj , motor  a vibrujících p ístroj .  

 Nabíje ku nevystavujte p íli�né vysoké vlhkosti vzduchu (nad 80 %), p sobení prachu a tepla (nad 50 °C, 
nap . v uzav eném automobilu). Nedávejte nabíje ku na stolní ubrusy, koberce a podobné podklady, které 
omezují cirkulaci vzduchu. Nabíje ka nesmí být pou�ívána ve venkovním prost edí. 

 Akumulátory se mohou p i nabíjení zna n  zah ívat (zvlá�t  p i nastavení velkých nabíjecích proud ). 
Bu te proto opatrní p i jejich vyndávání po jejich nabití z nabíje ky. 

 P ed i�t ním odpojte nabíje ku od sít . ist te ji pouze suchým ln ným had íkem, který p i v t�ím 
zne ist ní lehce navlh íte. K i�t ní nepou�ívejte �ádná rozpou�t dla. 

 Do nabíje ky se nesm jí dostat �ádné kapaliny. Pokud by v�ak vnikla do vnit ku nabíje ky n jaká kapalina 
(voda), odpojte okam�it  nabíje ku od sít  a obra te se na na�e servisní st edisko. 
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3. Základní parametry nabíje ky, krátký p ehled funkcí 
  

 Automatická, mikroprocesorem ízená rychlonabíje ka s kontrolou nabíjecího procesu v ka�dé jednotlivé 
nabíjecí �acht . 

 Sou asná mo�nost nabíjení a� 4 kulatých (tu�kových a mikrotu�kových) akumulátor  s jmenovitým 
nap tím 1,2 V, a to jak NiCd (niklokadmiových), tak i NiMH (nikl-kovohydridních neboli nikl-
metalhydridních) akumulátor  typ  neboli velikostí AA a AAA. 

 ty i na sob  nezávislé nabíjecí �achty s maximálním nastavitelným nabíjecím proudem a� 1500 mA 
(budete-li nabíjet pouze 2 akumulátory, pak m �ete nastavit nabíjecí proud a� na hodnotu 1800 mA).  

 Funkce rychlého nabíjení: Cca 70 minut u akumulátor  s kapacitou 2000 mAh. 
 V ka�dé nabíjecí �acht  m �ete spustit samostatn  r zné funkce údr�by akumulátor  (nabíjení, vybíjení, 

o�ivení nebo zji�t ní kapacity akumulátor ). 
 Na 4 segmenty rozd lený displej z tekutých krystal  (LCD) se zobrazením informací pro ka�dou nabíjecí 

�achtu zvlá�  (funkce údr�by akumulátoru, nabíjecí nebo vybíjecí proud v mA, zobrazení asu trvání 
nabíjení nebo vybíjení hh:mm, nap tí akumulátoru V a kapacita akumulátoru  v mAh nebo v Ah). 

 Detekce p eh átí akumulátor , která brání jejich p ebití (vypínání funkce nabíjení).  
 Zji�t ní vadných akumulátor . 
 Funkce otestování akumulátor  (zji�t ní jejich kapacity). 
 Zji�t ní plného nabití akumulátoru na principu PVD (Peak-Voltage-Detection = detekce vrcholového 

nap tí) neboli metodou p ír stku (rozdílu) nap tí - U. Tento zp sob detekce zaru uje, �e budou 
akumulátory nabity na 100 % své dosa�itelné kapacity. 

 Po ukon ení nabíjení automatické p epnutí na takzvané udr�ovací nabíjení. 
 Zformátování elektricky (nikoliv v�ak mechanicky) po�kozených akumulátor . Funkce o�ivení (recyklování, 

regenerování) akumulátor : Akumulátor bude tak dlouho nabíjen (vybíjen a nabíjen), dokud nabíje ka 
nezjistí m itelný p ír stek jeho dosa�itelné kapacity. 

 Technika spínaného obvodu napájení v rozsahu sí ového st ídavého nap tí od 100 do 240 V AC (50 a� 60 
Hz) Vám umo�ní pou�ití této nabíje ky tém  na celém sv t .  

 Vstup 12 V DC pro nabíjení z automobilových baterií (10,5 � 16 V).  
   
 

4. Rozsah dodávky 
 

 Nabíje ka 
 Sí ový napájecí adaptér 
 4 kusy adaptér  na vytvo ení akumulátor  typu C a 4 kusy adaptér  na vytvo ení akumulátor  typu D 

z akumulátor  typu AA 
 Bra�na k ulo�ení nabíje ky a jejího p íslu�enství 
 4 kusy akumulátor  NiMH typu AA (2500 mAh) 
 4kusy akumulátor  NiMH typu AAA (700mAh) 
 Návod k obsluze 
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5. Ovládací tla ítka nabíje ky 
 

Tato nabíje ka je vybavena 3 speciálními ovládacími tla ítky a 4 tla ítky volby p íslu�né nabíjecí �achty. 

 
1 Tla ítka 1, 2, 3, 4 

Stisknutím n kterého z t chto tla ítek vyberete p íslu�nou nabíjecí �achtu (1 a� 4) s vlo�eným 
akumulátorem, u kterého budete chtít zvolit po�adovanou funkci jeho údr�by nebo zobrazit informace o 
tomto akumulátoru v p íslu�ném segmentu displeje nabíje ky.   

2 Tla ítko CURRENT (nastavení nabíjecího nebo vybíjecího proudu) 
Stisknutím tohoto tla ítka (b hem 8 sekund po vlo�ení akumulátoru do p íslu�né nabíjecí �achty) 
nastavíte po�adovaný nabíjecí nebo vybíjecí proud akumulátoru. 

3 Tla ítko DISPLAY (zobrazení informací o akumulátoru na displeji) 
Po p edchozím stisknutí tla ítka volby p íslu�né nabíjecí �achty (1 a� 4) zobrazíte po stisknutí tla ítka 
DISPLAY v p íslu�ném segmentu displeje informace o akumulátoru, který jste vlo�ili do této �achty 
(b hem provád ní nabíjení nebo vybíjení akumulátoru).  
Jedná se o tyto informace: Nabíjecí nebo vybíjecí proud v mA, zobrazení asu trvání nabíjení nebo 
vybíjení hh:mm, nap tí akumulátoru V a kapacita akumulátoru v mAh nebo v Ah.   

4 Tla ítko MODE (volba r zných funkcí údr�by akumulátoru) 
Po p edchozím stisknutí tla ítka volby p íslu�né nabíjecí �achty (1 a� 4) stiskn te tla ítko MODE a 
podr�te toto tla ítko stisknuté asi 1 sekundu. Dal�ím postupným krátkým stisknutím tohoto tla ítka 
m �ete v p íslu�né nabíjecí �acht  zvolit podle zobrazení v p íslu�ném segmentu displeje nabíje ky 
následující funkce údr�by akumulátoru:  
CHARGE (nabíjení akumulátor),  
DISCHARGE (vybíjení akumulátoru),  
TEST (otestování akumulátoru) a  
REFRESH (o�ivení akumulátoru). 
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6. Uvedení nabíje ky do provozu 
 

P ipojení nabíje ky k napájení 
Po p ipojení nabíje ky k sí ovému napájení nebo k napájení ze zásuvky cigaretového zapalova e 
v automobilu* se na jejím displeji zobrazí nejprve íslo její verze (nap íklad íslo 29), poté se na krátkou dobu 
objeví ve v�ech 4 segmentech displeje testovací informace a nakonec se objeví ve v�ech segmentech symbol 
null, co� znamená, �e jste do nabíje ky je�t  nevlo�ili �ádné akumulátory (po vlo�ení akumulátoru do 
p íslu�né �achty tento symbol z p íslu�ného segmentu displeje zmizí, pokud nebude tento akumulátor vadný). 
 

* Nejd íve zapojte p íslu�né konektory kabel  t chto adaptér  do nabíje ky a teprve poté zapojte zástr ku 
sí ového adaptéru do sí ové zásuvky nebo adaptéru 12 V do zásuvky cigaretového zapalova e. 

 
 

7. Pou�ití nabíje ky 
 

P ehled funkcí údr�by akumulátor  
a) Nabíjení akumulátor  (CHARGE) 

Po zapnutí této funkce a po ukon ení nabití akumulátoru v p íslu�né nabíjecí �acht  bude tento 
akumulátor dále nabíjen malým nabíjecím proudem = automatické p epnutí nabíje ky do re�imu 
takzvaného udr�ovacího nabíjení akumulátoru. Zji�t ní plného nabití akumulátoru (akumulátor ) provádí 
tato nabíje ka na principu PVD (Peak-Voltage-Detection = detekce vrcholového nap tí) neboli metodou 
p ír stku (rozdílu) nap tí - U. B hem nabíjení je akumulátor stále kontrolován mikroprocesorem nabíje ky 
a mikroprocesor vypne normální nabíjení (v p íslu�né nabíjecí �acht ) p i dosa�ení 100 % kapacity 
akumulátoru a provede automatické p epnutí nabíje ky do re�imu udr�ovacího nabíjení akumulátoru po 
jeho úplném nabití. Z tohoto d vodu nemusíte akumulátory vyndávat z nabíje ky okam�it  po ukon ení 
jejich nabíjení. 

b) Vybíjení akumulátor  (DISCHARGE) 
Po zapnutí této funkce a po ukon ení vybití akumulátoru v p íslu�né nabíjecí �acht  bude tento 
akumulátor následn  nabit (funkce CHARGE) a poté bude dále nabíjen malým nabíjecím proudem = 
automatické p epnutí nabíje ky do re�imu takzvaného udr�ovacího nabíjení akumulátoru. Tato funkce je 
vhodná zvlá�t  k odstran ní nep íjemného pam ového efektu u akumulátor  NiCd. 

c) O�ivení akumulátor  (REFRESH) 
Akumulátor bude v tomto p ípad  v p íslu�né nabíjecí �acht  �etrn  vybíjen a nabíjen tak dlouho, dokud 
nabíje ka nezjistí �ádné dal�í m itelné zvý�ení kapacity akumulátoru. Nabíje ka nabije tento akumulátor 
na jeho maximální mo�nou dosa�itelnou kapacitu. Tento cyklus regenerace (revitalizace) akumulátor  
m �e trvat i n kolik hodin. Tato funkce je vhodná pro o�ivení starých (ji� unavených) akumulátor  nebo 
pro akumulátory, které nebyly dlouho pou�ívány. Tímto zp sobem odstraníte rovn � nep íjemný 
pam ový efekt NiCd-akumulátor . as od asu prove te toto o�ivení i s NiMH-akumulátory. 

d) Otestování akumulátor  (TEST) � zji�t ní kapacity akumulátor  
Stisknutím tohoto tla ítka po vlo�ení akumulátoru do p íslu�né nabíjecí �achty zjistíte jeho kapacitu v mAh 
nebo v Ah (zobrazení této kapacity uvidíte v p íslu�ném segmentu displeje nabíje ky). Akumulátor bude 
nejd íve pln  nabit, poté vybit a znovu nabit. 
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a) Nabíjení akumulátor  (CHARGE) 
Základní nabíjecí proud je u této nabíje ky nastaven na 200 mA (pro ka�dý do ní vlo�ený akumulátor). Budete-
li nabíjet pouze 2 akumulátory a vlo�íte-li je do nabíjecích �achet . 1 a . 4, pak m �ete tla ítkem CURRENT 
zvý�it jejich nabíjecí proud a� na 1500 mA nebo a� na 1800 mA. P i sou asném nabíjení 3 nebo 4 
akumulátor  m �ete jejich nabíjecí proud nastavit na 200, 500, 700 nebo 1000 mA.   
 

  
Max. nabíjecí proud 1800 mA po vlo�ení 
2 akumulátor  do �achet . 1 a . 4. 

Max. nabíjecí proud 1000 mA po vlo�ení 
2 akumulátor  do �achet . 1 a . 2. 

 

  
Max. nabíjecí proud 1000 mA po vlo�ení 
2 akumulátor  do �achet . 2 a . 3. 

Max. nabíjecí proud 1000 mA po vlo�ení 
4 akumulátor  do v�ech �achet.  
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Tabulka 1: Pr m rná doba trvání nabíjení akumulátor  

 
 

D le�ité upozorn ní: 
Dodr�ujte nabíjecí proudy a údaje, které jsou uvedeny na akumulátorech (které uvádí jejich výrobce). 
Nenastavujte v p íslu�né nabíjecí �acht  vy��í ne� doporu ený nabíjecí proud akumulátoru. Pokud nebudete 
chtít provád t rychlé nabíjení akumulátor , doporu ujeme Vám základní nastavení nabíjecího proudu na 200 
mA (jedná se optimální a bezpe nou hodnotu nabíjecího proudu pro ka�dý typ akumulátoru). 
U nových (i k nabíje ce p ilo�ených akumulátor ) prove te nejprve jejich o�ivení (zvolte funkci REFRESH), 
aby tyto akumulátory dosáhly své plné kapacity.  
Pokud nebudou vlo�eny do �ádné nabíjecí �achty �ádné akumulátory, zobrazí se v p íslu�ných segmentech 
displeje pod p íslu�nými nabíjecími �achtami symboly null. 
P i pou�ítí adaptéru do cigeretového zapalova e je maximální nabíjecí proud 500mA 

Rozeznání vadného akumulátoru  
Po vlo�ení akumulátoru do nabíjecí �achty provede nabíje ka automatické otestování tohoto akumulátoru. 
Pokud bude tento akumulátor vadný (nebude-li mo�né provést jeho nabití) nebo vlo�íte-li omylem do nabíje ky 
normální baterii (suchou i alkalickou), z stane v p íslu�ném segmentu displeje stále zobrazený symbol null 
(jako byste do této nabíjecí �achty nevlo�ili �ádný akumulátor). Vyteklé akumulátory bývají vnit n  vyschlé a 
mají vysoký vnit ní odpor. Takovýto akumulátor nelze ji� dále pou�ívat. Vy a te jej a zlikvidujte podle 
zákonných p edpis . 

 
Do nabíjecí �achty nebyl vlo�en �ádný akumulátor nebo je tento akumulátor vadný 

Nastavení nabíjecího proudu akumulátor  (volba jiných funkcí údr�by)  
Po vlo�ení akumulátoru do p íslu�né nabíjecí �achty se na dobu 4 sekundy zobrazí v p íslu�ném segmentu 
displeje zm ené nap tí tohoto akumulátoru (nap . 1.15 V). Nabíje ka se p epne do re�imu nabíjení CHARGE 
(nabíjení akumulátoru v�ak nebude je�t  spu�t no). Poté dojde k v tomto segmentu displeje k zobrazení 
nabíjecího proudu 200 mA (standardní nastavení).  
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Nyní máte celkem 8 sekund na to, abyste postupným tisknutím tla ítka MODE zm nili re�im údr�by 
akumulátoru v následujícím po adí: Nabíjení (CHARGE), vybíjení (DISCHARGE), o�ivení (REFRESH) nebo 
abyste zjistili kapacitu akumulátoru (TEST).   
 
 
 
B hem 8 sekund po posledním stisknutí tla ítka MODE m �ete postupným tisknutím tla ítka CURRENT 
nastavit po�adovaný nabíjecí proud (nebo vybíjecí proud). 
 

D le�ité upozorn ní: 
D íve ne� za nete m nit funkce (re�imy) údr�by akumulátoru, musíte nejprve podr�et tla ítko MODE stisknuté 
asi 1 sekundu. Teprve poté zvolíte postupným krátkým tisknutím tla ítka MODE po�adovanou funkci údr�by 
akumulátoru. 
Poté b hem 8 sekund m �ete provést dal�í nastavení (nap íklad nastavení nabíjecího i vybíjecího proudu). 
Nestisknete-li b hem této doby �ádné ovládací tla ítko, zabliká p íslu�né zobrazení na displeji jako potvrzení, 
�e uplynul as pro provedení dal�ích nastavení a v p íslu�né nabíjecí �acht  dojde ke spu�t ní zvolené funkce 
údr�by akumulátoru. B hem provád ní nabíjení (nebo vybíjení) nelze ji� zm nit nabíjecí proud (nebo vybíjecí 
proud).  

 

 
Nabíjecí proud v mA 
 
 
Zvolená funkce údr�by akumulátoru (zde jeho nabíjení) 

 

Nabíjecí proud nelze b hem nabíjení v p íslu�né nabíjecí �acht  zm nit, aby nedo�lo k jeho náhodného 
nastavení na jinou hodnotu b hem provád ní po�adovaných nastavení pro jinou nabíjecí �achtu. Pokud 
budete chtít nastavit jiný nabíjecí proud, vyndejte akumulátor z nabíjecí �achty, znovu jej do ní vlo�te a 
prove te nové nastavení nabíjecího proudu. Toté� platí i pro nastavení vybíjecího proudu. 

Omezení nastavení maximálního nabíjecího proudu  
Maximální nabíjecí proud závisí na nastavení tohoto proudu u prvního do nabíje ky vlo�eného akumulátoru. 
Zvolíte-li u prvního akumulátoru nabíjecí proud nap . 700 mA, pak budete moci nabíjet ka�dý dal�í akumulátor 
maximálním nabíjecím proudem rovn � 700 mA. Z tohoto d vodu vlo�te akumulátor, který pot ebujete nabíjet 
nejvy��ím nabíjecím proudem, jako první do nabíjecí �achty . 1. Pokud toto neprovedete a budete-li chtít 
nastavit v jiných �achtách vy��í nabíjecí proudy (ne� který jste nastavili u prvního akumulátoru), budete muset 
vyndat v�echny akumulátory z nabíjecích �achet a provést nová nastavení po jejich op tovném vlo�ení do 
nabíje ky. Toté� platí i pro nastavení vybíjecího proudu.      

Zn na nastavení b he provád ní nabíjení (volba jiné funkce údr�by)  
Budete-li chtít zvolit jinou funkci údr�by pro v�echny do nabíje ky vlo�ené akumulátory, m �ete stisknout 
tla ítko MODE. Po této akci lze provést zm ny u v�ech nabíjecích �achet (viz vý�e). Budete-li chtít provést 
zm ny pouze pro jednu �achtu, pak nejprve stiskn te tla ítko jejího výb ru (1 a� 4) a teprve poté tla ítko 
MODE (a prove te vý�e uvedená nastavení pro tuto nabíjecí �achtu). 

Ochrana akumulátoru proti jeho p eh átí (p ebití)  
Dojde-li k p eh átí akumulátoru (teplota vy��í ne� 53 °C), které bývá zp sobeno p íli� vysokým nabíjecím 
proudem, p eru�í nabíje ka nabíjení tohoto akumulátoru a v p íslu�ném segmentu displeje nabíje ky se 
zobrazí nulová hodnota nabíjecího proudu 000 mA (toto zobrazení se objeví v mnoha p ípadech i v jiných 
nebo ve v�ech segmentech displeje). Teprve po poklesu teploty akumulátoru (akumulátor ) na bezpe nou 
hodnotu za ne nabíje ka tento akumulátor (tyto akumulátory) znovu nabíjet. Dojde-li k op tovnému p eh átí 
akumulátor , vyndejte je z nabíje ky, nechte je vychladnout a po jejich zp tném vlo�ení do nabíje ky nastavte 
ni��í nabíjecí proud.   
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K nabíjení nových akumulátor  Vám doporu ujeme ponechat nabíjecí proud na nejni��í (standardní) hodnot  
200 mA. 

Zobrazení informací o nabíjeném (vybíjeném) akumulátoru  
B hem nabíjení akumulátoru po p edchozím stisknutí tla ítka volby p íslu�né nabíjecí �achty (1 a� 4) 
zobrazíte po stisknutí tla ítka DISPLAY v p íslu�ném segmentu displeje informace o akumulátoru, který jste 
vlo�ili do této �achty (b hem provád ní nabíjení nebo vybíjení akumulátoru).  
Jedná se o tyto informace: Nabíjecí nebo vybíjecí proud v mA, zobrazení asu trvání nabíjení nebo vybíjení 
hh:mm, nap tí akumulátoru V a dosa�ená kapacita akumulátoru v mAh nebo v Ah.   

Ukon ení nabíjení akumulátoru (udr�ovací nabíjení) 
Po úplném nabití akumulátoru se v p íslu�ném segmentu displeje zobrazí symbol Full, který znamená plné 
nabití akumulátoru na jeho dosa�itelnou kapacitu v p íslu�né nabíjecí �acht . Pokud nyní akumulátor 
z p íslu�né nabíjecí �achty nevyndáte, za ne nabíje ka nabíjet tento akumulátor udr�ovacím nabíjecím 
proudem, který p edstavuje hodnotu cca 5 % zvoleného nabíjecího proudu. 

 
Pln  nabitý akumulátor 

b) Vybíjení akumulátor  (DISCHARGE) 
Zvolíte-li tuto funkci, provede nabíje ka nejprve vybití do p íslu�né nabíjecí �achty vlo�eného akumulátoru a 
poté jeho nabití na 100 % jeho dosa�itelné kapacity. Jinak platí tém  stejné podmínky jako u funkce nabíjení 
akumulátor  CHARGE.  
Tato funkce je vhodná pro odstra ování nep íjemného pam ového efektu akumulátor  NiCd.   

Po vlo�ení akumulátor  (akumulátoru) do nabíje ky zvolte vý�e popsaným zp sobem pomocí tla ítka MODE 
funkci vybíjení akumulátoru DISCHARGE - viz kapitola a) Nabíjení akumulátor  (CHARGE).  
 

Nastavení vybíjecího proudu akumulátor   
B hem 8 sekund po posledním stisknutí tla ítka MODE m �ete postupným tisknutím tla ítka CURRENT 
nastavit po�adovaný vybíjecí proud. Následný nabíjecí proud bude 2 x vy��í ne� nastavený vybíjecí proud:  
100 mA  200 mA, 250 mA  500 mA, 350 mA  700 mA, 500 mA  1000 mA 
 
Vybíjecí proud nelze b hem vybíjení v p íslu�né nabíjecí �acht  zm nit, aby nedo�lo k jeho náhodného 
nastavení na jinou hodnotu b hem provád ní po�adovaných nastavení pro jinou nabíjecí �achtu. Pokud 
budete chtít nastavit jiný vybíjecí proud, vyndejte akumulátor z nabíjecí �achty, znovu jej do ní vlo�te a 
prove te nové nastavení vybíjecího proudu � viz kapitola a) Nabíjení akumulátor  (CHARGE) a v�echny její 
odstavce. 
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Vybíjecí proud v mA 
 
 

Zvolená funkce údr�by akumulátoru (zde jeho vybíjení) 

 
 
 

Co znamená pojem pam ový efekt? 
Jestli�e provedete dobití akumulátoru NiCd p ed jeho úplným vybitím, mohou se vytvo it na jeho záporné 
elektrod  krystalky kadmia. Akumulátor si zapamatuje tento neúplný stav vybití a ulo�í ho jakoby do své 
pam ti. Po vícenásobném zopakování t chto díl ích dobíjení akumulátoru se kapacita takto udr�ovaného 
akumulátoru stále sni�uje. Tomuto jevu lze zabránit tím, �e d íve ne� p istoupíte k nabíjení akumulátoru, 
po káte, dokud se akumulátor zcela nevybije. Akumulátory s pam ovým efektem lze znovu o�ivit 
v nabíje kách s funkcí vybíjení. Tato nabíje ka je touto funkcí vybavena. 
 
c) O�ivení akumulátor  (REFRESH) 
Pomocí této funkce m �ete o�ivit staré (ji� unavené) nebo dlouho nepou�ívané akumulátory v�ech typ  a 
odstranit nep íjemný pam ový efekt akumulátor  NiCd.   Zvolíte-li tuto funkci, provede nabíje ka nejprve 
vybití do p íslu�né nabíjecí �achty vlo�eného akumulátoru a poté jeho nabití na 100 % jeho dosa�itelné 
kapacity. Tento cyklus vybíjení a nabíjení bude stále opakován tak dlouho, dokud akumulátor nedosáhne své 
maximální mo�né kapacity.  Jinak platí tém  stejné podmínky jako u funkce nabíjení akumulátor  CHARGE a 
vybíjení akumulátor  DISCHARGE.  

Po vlo�ení akumulátor  (akumulátoru) do nabíje ky zvolte vý�e popsaným zp sobem pomocí tla ítka MODE 
funkci o�ivení akumulátoru REFRESH - viz kapitola a) Nabíjení akumulátor  (CHARGE).  
  

Nastavení vybíjecího proudu akumulátor   
B hem 8 sekund po posledním stisknutí tla ítka MODE m �ete postupným tisknutím tla ítka CURRENT 
nastavit po�adovaný vybíjecí proud. Následný nabíjecí proud bude 2 x vy��í ne� nastavený vybíjecí proud:  
100 mA  200 mA, 250 mA  500 mA, 350 mA  700 mA, 500 mA  1000 mA 
 
Viz kapitola b) Vybíjení akumulátor  (DISCHARGE). 
 
Maximální nabíjecí proud m �e být v tomto p ípad  1000 mA (nezávisle na po tu tímto zp sobem 
o�ivovaných akumulátor ).   
 
Vybíjecí proud nelze b hem vybíjení v p íslu�né nabíjecí �acht  zm nit, aby nedo�lo k jeho náhodného 
nastavení na jinou hodnotu b hem provád ní po�adovaných nastavení pro jinou nabíjecí �achtu. Pokud 
budete chtít nastavit jiný vybíjecí proud, vyndejte akumulátor z nabíjecí �achty, znovu jej do ní vlo�te a 
prove te nové nastavení vybíjecího proudu � viz kapitola a) Nabíjení akumulátor  (CHARGE).  
 
Akumulátor bude v tomto p ípad  vybíjen a nabíjen tak dlouho, dokud nabíje ka nezjistí �ádné dal�í m itelné 
zvý�ení kapacity akumulátoru. Nabíje ka nabije tento akumulátor na jeho maximální mo�nou dosa�itelnou 
kapacitu. Tento cyklus regenerace (revitalizace) akumulátor  m �e trvat i n kolik hodin. 
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Vybíjecí nebo nabíjecí proud v mA 
 
 

 
Vybíjení (DISCHARGE) nebo nabíjení (CHARGE) 
 

 

 

 

d) Otestování akumulátor  (TEST) � zji�t ní kapacity akumulátor  
Pokud budete v nabíje ce nabíjet akumulátory, které pot ebujete spole n  k napájení n jakého p ístroje, a 
bude-li n který z akumulátor  této skupiny vykazovat odli�né vlastnosti (kapacitu) ne� ostatní nabíjené 
akumulátory, m �ete tento akumulátor z této skupiny vy adit a vybrat jiný vhodn j�í, který bude svými 
vlastnostmi odpovídat ostatním. Nebo  i jeden hor�í akumulátor ovlivní výkonnost takovéto skupiny 
akumulátor  (dojde k jeho d ív j�ímu vybití na úkor ostatních akumulátor ) a Vy budete muset tuto skupinu 
akumulátor  zbyte n  ast ji nabíjet, co� v �ádném p ípad  neprosp je ostatním dobrým akumulátor m. 
Kapacitu p íslu�ných akumulátor  m �ete zjistit po jejich nabití stisknutím tla ítka p íslu�né �achty (1 a� 4) a 
následným postupným tisknutím tla ítka DISPLAY (zvolení zobrazení kapacity v p íslu�ném segmentu 
displeje) nebo m �ete k tomuto ú elu pou�ít speciální funkci TEST.  

Tato nabíje ka Vám tedy poslou�í jako selektivní diagnostické za ízení, které pozná �patné akumulátory. Tyto 
akumulátory m �ete vy adit z p íslu�né skupiny, provést jejich samostatné o�et ení a pou�ít je pro jiné ú ely. 
Toto �et í �ivotní prost edí i Va�e náklady na p ed asné po izování nových akumulátor . 
 
Zvolíte-li funkci TEST tla ítkem MODE - viz kapitola a) Nabíjení akumulátor  (CHARGE) a její odstavec 
Nastavení nabíjecího proudu akumulátor  (volba jiných funkcí údr�by), pak bude akumulátor nejprve 
nabit, poté vybit (zji�t ní jeho kapacity v mAh nebo v Ah) a znovu nabit.  
 

Nastavení nabíjecího proudu akumulátor   
B hem 8 sekund po posledním stisknutí tla ítka MODE m �ete postupným tisknutím tla ítka CURRENT 
nastavit po�adovaný nabíjecí proud. Následný vybíjecí proud bude 2 x ni��í ne� nastavený nabíjecí proud:  
200 mA  100 mA, 500 mA  250 mA, 700 mA  350 mA, 1000 mA  500 mA  
 
Maximální nabíjecí proud m �e být v tomto p ípad  1000 mA (nezávisle na po tu tímto zp sobem testovaných 
akumulátor ).   
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Nabíjecí proud v mA 
 
 

 
 
Funkce otestování akumulátoru 
 

 
 
 
Po ukon ení otestování akumulátoru se v p íslu�ném segmentu displeje bude st ídav  v t ísekundovém 
intervalu zobrazovat symbol Full (plné nabití akumulátoru) a jeho maximální dosa�ená (zji�t ná) kapacita (v 
mAh nebo v Ah), a to tak dlouho, dokud tento akumulátor nevyndáte z p íslu�né nabíjecí �achty nabíje ky.  
 
Postupným tisknutím tla ítka DISPLAY (po p edchozím stisknutí tla ítka p íslu�né nabíjecí �achty) m �ete 
v p íslu�ném segmentu displeje zobrazit i jiné informace o akumulátoru.  
 

 

 

 

Kapacita akumulátoru v mAh po ukon ení testu 
 
 

 
 
 

 

P ípad p eru�ení napájení b hem provád ní údr�by akumulátor  
Dojde-li b hem provád ní údr�by akumulátor  k p eru�ení napájení (výpadek sí ového nap tí nebo napájení 
nabíje ky ze zásuvky cigaretového zapalova e v automobilu), pak po obnovení napájení se nabíje ka 
automaticky p epne do re�imu nabíjení do ní vlo�ených akumulátor  CHARGE s nabíjecím proudem 200 mA, 
a to nezávisle na tom, jaké jste p edtím zvolili funkce údr�by jednotlivých akumulátor  (CHARGE, 
DISCHARGE, REFRESH nebo otestování jejich kapacity TEST).  

Pokud budete chtít poté zvolit jiné re�imy údr�by akumulátor  (jiný nabíjecí nebo vybíjecí proud), pak musíte 
akumulátory z nabíje ky vyndat a po jejich op tovném vlo�ení znovu zvolit po�adovanou funkci jejich údr�by 
(po�adovaný nabíjecí nebo vybíjecí proud) � viz vý�e.   
 

Udr�ovací nabíjení akumulátor  
Po úplném nabití akumulátoru v p íslu�né nabíjecí �acht  (nezávisle na d íve zvolené funkci údr�by 
akumulátoru CHARGE, DISCHARGE, REFRESH nebo otestování jeho kapacity TEST) za ne nabíje ka tento 
akumulátor nabíjet malým udr�ovacím nabíjecím proudem, který p edstavuje hodnotu cca 5 % zvoleného 
nabíjecího proudu. V p íslu�ném segmentu displeje nabíje ky dojde v tomto p ípad  (po zapnutí funkce 
udr�ovacího nabíjení) k zobrazení symbolu Full (plné nabití akumulátoru).   

8. P ehled zobrazení na displeji nabíje ky 
 

R zné informace o akumulátoru: Nabíjecí proud, as, nap tí a kapacita 

15

 

R zné funkce údr�by nebo zji�t ní kapacity akumulátor  
 
 
 
 
Informace v horní ásti segment  displeje zobrazíte postupným tisknutím tla ítka DISPLAY (po p edchozím 
stisknutím p íslu�ného tla ítka nabíjecí �achty). 

Funkce nabíjení akumulátor  (CHARGE) 
B hem provád ní nabíjení:  
Aktuální nap tí [V], nabíjecí proud [mA], doba trvání nabíjení (uplynulý as)*, dosa�ená kapacita akumulátoru 
Po ukon ení nabíjení:  
Aktuální nap tí [V], udr�ovací nabíjecí proud [mA], doba trvání nabíjení (uplynulý as)*, dosa�ená kapacita 
akumulátoru 
 
 

Funkce vybíjení akumulátor  (DISCHARGE) 
B hem provád ní vybíjení:  
Aktuální nap tí [V], vybíjecí proud [mA], doba trvání vybíjení (uplynulý as)*, dosa�ená kapacita akumulátoru  
B hem provád ní nabíjení:  
Aktuální nap tí [V], nabíjecí proud [mA], doba trvání nabíjení (uplynulý as)*, dosa�ená kapacita akumulátoru 
[mAh / Ah]  
Po ukon ení nabíjení:  
Aktuální nap tí [V], udr�ovací nabíjecí proud [mA], doba trvání nabíjení (uplynulý as)*, dosa�ená kapacita 
akumulátoru [mAh / Ah] 
 
 

 
 
Funkce o�ivení akumulátor  (REFRESH) 
B hem provád ní vybíjení:  
Aktuální nap tí [V], vybíjecí proud [mA], doba trvání vybíjení (uplynulý as)*, dosa�ená kapacita akumulátoru 
[mAh / Ah] 
B hem provád ní nabíjení:  
Aktuální nap tí [V], nabíjecí proud [mA], doba trvání nabíjení (uplynulý as)*, zji�t ná kapacita akumulátoru po 
jeho posledním vybití [mAh / Ah] 
Po ukon ení nabíjení:  
Aktuální nap tí, udr�ovací nabíjecí proud [mA], doba trvání posledního vybíjení (uplynulý as)*, zji�t ná 
maximální dosa�ená kapacita akumulátoru [mAh / Ah] 
 
 

Funkce zji�t ní kapacity akumulátor  (TEST) 
B hem provád ní 1. nabíjení:  
Aktuální nap tí [V], nabíjecí proud [mA], doba trvání 1. nabíjení (uplynulý as)*, dosa�ená kapacita 
akumulátoru [mAh / Ah] 
B hem provád ní vybíjení:  
Aktuální nap tí [V], vybíjecí proud, doba trvání vybíjení (uplynulý as)*, dosa�ená kapacita akumulátoru [mAh / 
Ah] 
B hem provád ní 2. nabíjení:  
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Aktuální nap tí [V], nabíjecí proud [mA], doba trvání 2. nabíjení (uplynulý as)*, zji�t ná kapacita akumulátoru 
po jeho vybití [mAh / Ah] 
Po ukon ení nabíjení:  
Aktuální nap tí [V], udr�ovací nabíjecí proud [mA], doba trvání vybíjení (uplynulý as)*, zji�t ná kapacita 
akumulátoru po jeho vybití [mAh / Ah] 
 
Upozorn ní: 
 
* 

Zobrazení asu v hh:mm. Bude-li trvat nabíjení (údr�ba akumulátoru) déle ne� 20 hodin, pak po uplynutí 
tohoto asu bude tento as zobrazován op t od nuly, tedy od 00:00 (nap . zobrazení asu 1:45 m �e 
znamenat, �e byl akumulátor nabíjen celkem 21 hodin a 45 minut).     

 
 
 
 
 
 
9. Pou�ití adaptér  typu C a D 
 
S p ilo�enými adaptéry (celkem 2 x 4 kus ) m �ete vytvo it z tu�kových akumulátor  typu AA akumulátory do 
d tských hra ek typu C (malé mono lánky) nebo velké akumulátory typu D (velké mono lánky) a pou�ít je 
k napájení p ístroj  (spot ebi ), která vy�adují tyto velikosti akumulátor . 
 
Vlo�te akumulátor typu (velikosti) AA správnou polaritou do p íslu�ného adaptéru zp sobem znázorn ným na 
následujícím vyobrazení. 
 

 
C 

 

D 
 

C Vlo�ením akumulátoru velikosti  AA do malého adaptéru vytvo íte akumulátor velikosti C. 

D Vlo�ením vytvo eného akumulátoru velikosti C do velkého adaptéru a jeho uzav ením vytvo íte 
akumulátor velikosti D. 

 
Upozorn ní: Nepou�ívejte tyto adaptéry, zjistíte-li na nich n jaká po�kození (trhliny, praskliny atd.). Dále 
nepou�ívejte tyto adaptéry v p ípadech, jestli�e se z nich p i napájení n kterých spot ebi  za ne uvol ovat 
nep íjemný zápach.  
 
10. Údr�ba a i�t ní nabíje ky 
 

Tento výrobek krom  p íle�itostného i�t ní nevy�aduje �ádnou údr�bu. Nabíje ku nikdy sami neopravujte 
(nerozebírejte), ztratili byste jakékoliv nároky, která vyplývají ze záruky. V p ípad  pot eby opravy se spojte se 
svým prodejcem. 

Tuto nabíje ku (pod odpojení od napájení) ist te pouze m kkým, istým, suchým a antistatickým had íkem 
bez �molk  a chloupk . 
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Tento návod k pou�ití je publikace firmy FK technics spol. s r.o. 
Návod odpovídá technickému stavu p i tisku. 

Zm ny vyhrazeny ! 
08/2008                                                             FK technics spol.s r.o.

 

 

K i�t ní nabíje ky nepou�ívejte �ádné uhli itanové istící prost edky, benzín, alkohol nebo 
podobné látky (chemická rozpou�t dla). Mohli byste tak poru�it povrch p ístroje. Krom  jiného jsou 
výpary t chto istících prost edk  zdraví �kodlivé a výbu�né. K i�t ní té� nepou�ívejte nástroje s 
ostrými hranami, �roubováky nebo drát né kartá e a pod. 

 

P ípadná likvidace výrobku 
Pokud p estane nabíje ka fungovat a nebude-li mo�né provést její opravu, musí být nabíje ka zlikvidována 
podle zákonných p edpis . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Technické údaje 
 
Napájení: 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz  nebo 10,5 a� 16 V DC  

Nabíjecí proud: 200 mA a� 1800 mA   
(pro AAA doporu ujeme max. 700 mA) 

Max. kapacita akumulátor : 3000 mAh (NiCd nebo NiMH / AAA nebo AA) 
Rozm ry nabíje ky (d x � x v): 75 x 129 x 37,2 mm 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


