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g 
ZÁKLADNÍ NÁVOD K NABÍJEČI WAVE TM 

 
Postup nabíjení: 
 

1) Připojte napájecí kabel do nabíječe. 

2) Připojte napájecí kabel do zásuvky (220-230V), nebo na zdroj stejnosměrného napětí 11-18V. Připojit jej 

můžete pomocí dodaných svorek. Po připojení se Vám rozsvítí display. Po rozsvícení je nabíječ připraven 

k použití. 

3) Pomocí tlačítek zvolte typ akumulátoru (NiMH, Li-Pol, Li-Fe, Li-Ion, NiCd, Pb) 

4) Připojte napájecí kabel do nabíječe, pokud má akumulátor servisní konektor, tak jej také nezapomeňte 

připojit. Na nabíječ zvolte nabíjecí proud, kdy se doporučuje pro kvalitní nabíjení nepřekračovat 0,5-1A. Pro 

pohyb v menu používejte tlačítka DEC a INC, jakmile budete chtít potvrdit zadané údaje, tak stačí zmáčknout 

START. Jako zpět slouží tlačítko STOP. 

5) Pro zahájení nabíjení podržte tlačítko START. 

6) Pro ukončení nabíjení podržte tlačítko STOP. 

7) Po ukončení nabíjení akumulátoru odpojte nabíječ ze sítě (220V), nebo stejnosměrného zdroje. 

Specifikace: 

• AC vstupní napětí: 100-240V, 50-60Hz 

• DC vstupní napětí: 11-18V 

• Určeno pro typy akumulátorů: NiMH, Li-Pol, Li-Fe, Li-Ion, NiCD, PB 

• Určeno pro počet nabíjených článků u NiMH, NiCd: 1-15 článků 

• Určeno pro počet nabíjených článků u Li-Pol, Li-Ion, Li-Fe: 1-6 článků 

• Maximální vybíjecí proud: 2A 

• Maximální nabíjecí proud: 8A 

• Balancovací proud balancéru: 460mA 

• Výkon nabíječe: 80W (DC) / 50W (AC) 

• Maximální vybíjecí výkon: 10W 

• Rozměry: 137x147x45 mm 

• Váha nabíječe: 590 g 

 

Poučení o bezpečnosti: 
 
Nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu může vést ke vzniku škod na majetku nebo vážnému zranění osob! 
Prodejce neručí za škody vzniklé nesprávným způsobem použití! 
 

Upozornění: 

✓ Chraňte proti znečištění.  

✓ Vždy kontrolujte správnost zapojení akumulátoru, aby nedošlo ke zkratu. 

✓ Při poškození napájecího kabelu, je nutná jeho výměna za nový. 

✓ Nikdy se nepokoušejte nabíjet nenabíjecí akumulátory. 
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✓ Nabíječ při nabíjení mějte vždy pod kontrolou. 

 
✓ Nabíječ včetně akumulátoru mějte položený na nehořlavé podložce.  
✓ Nabíječ nepatří do rukou dětem, ani osobám, které se neseznámily s tímto návodem a zásadami k používání.  
✓ Nabíječ a akumulátory neházejte do ohně či vody. 
✓ Nabíječ a akumulátory neukládejte poblíž topidel. V létě je nenechávejte ve vysoké teplotě v autě.  
✓ Akumulátory se nesnažte rozebrat nebo jinak upravovat. I pouhá výměna silového konektoru znamená ztrátu 

záruky (neplatí u akumulátorů dodávaných bez silového konektoru). 
✓ Důsledně se vyvarujete zkratu silových vodičů, nebo vodičů servisního konektoru. Pozor na možnost zkratu 

při převozu akumulátorů v důsledku dotyku s kovovými předměty. Před každým uložením izolujte kontakty. 
 
 

Dodavatel: 

GFC Group Ltf.sp.z o.o. 


