
Návod k použití – Swiss Arms multifunkční nabíječka (CY-p-603368)

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 a Ni-MH baterií. Nepřipojujte jiné baterie.

Balení obsahuje: multifunkční nabíječ k přímému zapojení do sítě 230V a sadu propojovacích kabelů

Obsluha zařízení:
1. Zapojte nabíječku do zásuvky elektrické sítě 230V za pomoci přiloženého síťového kabelu (lze použít s  redukcí pro 
připojení do zásuvky i v sítích s napětím 110V, redukce není součástí balení). Po připojení začne zeleně blikat dioda 
indikující připravenost zařízení (Charging light). 
2. Opakovaným dlouhým stisknutím tlačítka TYPE vždy cca. po dobu 2 sec. zvolte požadovaný typ nabíjené baterie.  
Zvolený typ je indikován diodami NiMH, LiFe a LiPo. Aktuálně zvolený typ baterie je označen rozsvícením příslušné 
diody. 
3. Otočným přepínačem (Current) nastavte vhodný výstupní proud nabíječe dle parametrů nabíjené baterie. Nikdy 
nepřekračujte pro baterii povolený maximální nabíjecí proud. 
4.  Zapojte  baterii  do  příslušného výstupního  konektoru  nabíječky.  U Li-Po a  Li-Fe  baterií  se  propojuje  balanční  
konektor a poté silový konektor prostřednictvím redukčních kabelů (banánky / T-DEAN či Tamiya Mini konektor).  
U NiMH baterií se propojuje jen silový konektor (NiMH baterie nemají balanční konektory). Při propojení respektujte 
polaritu a typ konektorů. Černá barva vodiče označuje polaritu -, červená barva vodiče polaritu +.
5. Nabíjení zahajte stisknutím tlačítka TYPE po dobu cca. 2 sec. Dioda indikující proces nabíjení (Charging light) se  
rozsvítí červeně. Současně se červeně rozsvítí i diody indikující počet článků připojených LiPo a Li-Fe baterií (1S, 2S,  
3S a 4S). 
6.  Po  dobu  nabíjení  svítí  indikační  dioda  trvale  červeným  světlem.  Ukončení  procesu  nabíjení  je  signalizováno 
zeleným světlem diody.
7.  Po ukončení  nabíjení  neprodleně odpojte  baterii  od nabíječky a poté stiskněte tlačítko TYPE,  čímž resetujete 
nastavení  nabíječky  pro nabíjení  další  baterie.  Před připojením další  baterie  upravte  vždy  dle  potřeby nastavení 
nabíječe.

Zřízení lze použít pouze pro nabíjení baterií:
Li-Po a LiFE o 1 až 4 článcích (Li-Po 3,7 – 14,8 V // Li-Fe 3,3 – 13,2 V) 
NiMH o 1 až 10 článcích (NiMH 1,2 – 12 V)

Výstupní proud lze nastavit od 0 do 5 A.
Napájení vnitřních obvodů: 50W
Balanční napětí: 300mA

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. Zabraňte styku s  vodou 
a prašným prostředím.
- Při provozu zařízení i nabíjenou baterii umístěte na nehořlavou podložku a udržujte z dosahu snadno zápalných  
a výbušných materiálů či plynů. Po odpojení nechte bezpečně vychladnout na běžnou pokojovou teplotu.
- Zajistěte dostatečný přístup vzduchu pro chlazení nabíječky i baterie. 
- Při přílišném zahřátí ihned odpojte.
- Při provozu neponechávejte zařízení nikdy bez dozoru.


