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NÁVOD K POUŽITÍ SMART BATTERY CHARGER GFC 

 
Základní parametry nabíječe: 
AC vstup: 100-240V 50/60Hz 
DC vstup: 11-15V DC s krokosvorkami 
Rozměry: 112x83x41mm 
Váha: 235g 
Nabíjecí proud: 0,1-4,5A 
Nabíjecí výkon: Max 45W 
 
Typy akumulátorů: 
NiCd/NiMH - 1-10 článků 
Li-Pol/Li-Fe/Li-ion - 1-3 článků 
Pb - 6-12 článků 
Kapacita akumulátoru: 100-9900mAh (přednastaveno 6000mAh) 
 
Postup používání: 

1) Připojte nabíječ ke zdroji napájení 230V. 
2) Vyberte vhodný typ akumulátoru. 
3) Při nabíjení Li-pol, Li-Fe, Li-Ion připojte balanční konektor (adaptér). 
4) K nabíječi připojte jako první hlavní napájecí kabely (červený a černý). Pokud nabíjíte akumulátor s balančním 

konektorem, tak po připojení hlavních kabelů připojte balanční konektor do adaptéru. 
(Pokud Vám nebude sedět hlavní konektor, tak můžete použít vhodnou redukci). 

5) Po kompletním připojení akumulátoru, zvolte nabíjecí proud 
6) Jako poslední přidržte tlačítko Start. (Nabíječ začne nabíjet). 

 
Pohyb v menu pomocí tří tlačítek na nabíječi: 
 
TYPE/STOP: Tlačítko slouží pro výběr typu akumulátoru. Přidržením po dobu 3 vteřin, dojde k jeho výběru. Pro 
přepínání stačí pouze zmáčknout. 
 
INC/DISP: Tímto tlačítkem si můžete přepínat zobrazené hodnoty při nabíjení, dále slouží pro zvyšování hodnot. 
 
DEC/START: Tlačítko slouží k zahájení nabíjení. Pro start stačí tlačítko podržet po dobu 3 vteřin, dále slouží pro 
snižování hodnot. 
 
Upozornění a zásady používání:  
- Nenechávejte nabíječ bez dozoru! V nepřítomnosti NIKDY nenechávejte baterii připojenou k nabíječi!  
- Vždy mějte zapnutou nabíječku před připojením akumulátoru. Jinak může dojít k nevratnému poškození 
akumulátoru, nebo nabíječe. 
- Akumulátory nabíjejte na nehořlavé podložce v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů!  
- Nepoužívejte nabíječ poblíž hořlavých či výbušných kapalin.  
- Nabíjejte tímto nabíječem pouze kompatibilní akumulátory. 
- Nenabíjejte akumulátory, které jsou jakýmkoli způsobem poškozené!  
- Nerozebírejte nabíječ, může dojít k jeho zničení a porušíte tím záruční podmínky.  
- Uchovávejte nabíječ mimo dosah dětí a zvířat.  
- Pro manipulaci s Li-Pol akumulátory se seznamte s návodem k použití těchto baterií!  
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Znázornění pohybu v menu nabíječe: 
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