Návod k použití - ASG Multifunkční nabíječka s balancérem (AS-17205)
Před prvním použitím nabíječky důkladně prostudujte tento návod. Návod uschovejte pro další použití.
Tato univerzální nabíječka slouží pouze k nabíjení určených Li-Po, Li-Fe, Ni-Cd a Ni-MH baterií. Nepřipojujte jiné baterie.
Balení obsahuje: síťový adaptér 12V/2A, multi-nabíječ a sadu propojovacích kabelů: 1x pro připojení k externí zdrojové
baterii 12V DC, 1x pro nabíjení Ni-Cd a Ni-MH baterií s konektory Tamia

Obsluha zařízení:

1. Zapojte nabíječku do zásuvky elektrické sítě 230V za pomoci přiloženého adaptéru. Nikdy nepoužívejte pro připojení
do elektrické sítě jiné adaptéry. Po připojení se rozsvítí dioda. Nabíječku lze rovněž připojit k externímu zdroji 12V DC
(externí zdrojová baterie) pomocí přiloženého propojovacího kabelu s krokosvorkami (polarita: + červená / - černá) .
2. Nastavte na nabíječce požadovaný typ baterie. Aktuálně zvolený typ baterie je označen svítící červenou diodou. Typ
baterie změníte zmáčknutím a podržením tlačítka „Mode“. Držte tlačítko, dokud třikrát neblikne červená dioda
a nerozsvítí se u dalšího typu baterie. Pokud vámi zvolený typ baterie neodpovídá, postup opakujte, dokud se nerozsvítí
červená dioda u požadovaného typu baterie označeného na nabíječce. Nikdy nepřepínejte typ baterie, pokud je
k nabíječce připojena baterie.
3. Zapojte Li-Po nebo Li-Fe baterii do příslušného vstupního konektoru, dle jejího napětí (7,4V / 11,1V). V případě
nabíjení Ni-Cd a Ni-Mh baterie (2 až 10 článků / 2,4V až 12V), použijte pro zapojení přiložený redukční kabel. Redukční
kabel se zapojuje do výstupu 11,1V. Pozor: K nabíječce může být zapojena naráz jen jedna baterie. Nikdy nepřipojujte
dvě baterie současně – dojde ke zničení nabíječky a baterií. Ujistěte se že je správně zapojena polarita.
4. Zmáčkněte tlačítko „Start - Stop“ pro zahájení nabíjení. Dioda by se měla rozblikat (pomalé blikání).
5. Jakmile je baterie nabitá, dioda svítí bez přestávky a indikuje tak ukončení nabíjení.
6. Nabíjecí cyklus nepřerušujte před automatickým ukončením (dioda trvale svítí). Baterii neodpojujte před ukončením
nabíjecího cyklu.
7. V případě, že je baterie poškozená, či je na ní jiná závada, začne nabíječka blikat rychle. Při obrácené polaritě
nabíječka nenabíjí.

Význam signálů diod:

Zapnutí

Nabíjení

Signalizace LED diody

Význam

Svítí bez přerušení

Nabíječka je zapojena a připravena

Pomalé blikání

Nabíjení baterie

Rychlé blikání

Chyba nabíjení

Svítí bez přerušení

Nabíjení ukončeno

Vždy dodržujte zásady bezpečného používání:

- Zařízení smí obsluhovat jen osoba starší 18 let. Zařízení není určeno k používání dětmi. Udržujte jej mimo dosah dětí
a domácích zvířat.
- Zařízení nikdy nerozebírejte a neprovádějte na něm žádné zásahy a úpravy.
- Před použitím zkontrolujte, zda nedošlo k poškození zařízení, adaptéru či propojovacích kabelů. V případě poškození
nepoužívejte. Kabely před použitím vždy rozmotejte a narovnejte.
- Zařízení není určeno pro venkovní použití. Mějte nabíječku uloženou vždy na suchém místě.

- Aby nehrozilo riziko požáru, či úrazu elektrickým proudem je nutné vždy nabíječku chránit před vodou či zvýšenou
vlhkostí a prachem.
- Určeno pro použití při běžných pokojových teplotách. Nepoužívejte při teplotách pod +10°C a pří teplotách nad +40°C,
při nabíjení nesmí teplota baterie, nabíječky a adaptéru překročit +45°C. Nevystavujte přímému slunečnímu světlu.
- Zabraňte riziku zkratování konektorů či zařízení. Zkratování může způsobit požár či úraz elektrickým proudem.
- Nabíječku nikdy nepřipojujte na neschválené elektrické sítě 230V, poškozené externí zdrojové baterie 12V DC, nebo
elektrické sítě a zdroje jiného než uvedeného napětí.
- Pro nabíjení umístěte baterii i nabíječku mimo dosah snadno hořlavých materiálů a na pevnou, stabilní nevodivou
a nehořlavou podložku. Dbejte opatrnosti na umístění síťového adaptéru – musí být umístěn rovněž mimo dosah
hořlavých materiálů.
- Během nabíjení nikdy neponechávejte bez dozoru. Pokud zjistíte nestandardní stav (přehřívání, atd.) okamžitě odpojte
zařízení od zdroje.
- Nepřipojujte baterie jiných než určených typů a napětí, jednorázové baterie či baterie, které jsou složeny z článků
různých výrobců či kapacit nebo typů.
- Nikdy nepřipojujte baterii, která jeví známky poškození, článků, obalu, kabelů či konektorů.
- Před použitím se ujistěte se, že je správně zapojená polarita baterie a zvolen správný typ baterie.
- Nevypojujte baterii z nabíječky, dokud není ukončeno nabíjení.
- Nikdy nepřipojujte k nabíječce dvě baterie současně. Poškodí se jak nabíječka, tak baterie.
- Doporučuje se používat pouze baterie schválené dovozcem. Za použití jiných baterií nenese prodejce odpovědnost.
- Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě či zdroje a po ukončení nabíjení neprodleně odpojte baterii.

